
 

 
 

 

Sovyet Dönemi ve Sonrası Özbek Edebiyatinda ‘Basmacılık’ Konusu 

Selahittin TOLKUN
1
 

Özet 

Æarlık Rusyasının hâkimiyetinden kısmen de olsa kurtulan Türkistan Türklüğünün Sovyetler Birliği örtüsü 

altında Rusya tarafından ikinci defa iĢgali esnasında, bu iĢgale direnen milli kuvvetlerini ifade ederken 

karalamak amacıyla Özbek Türkçesinde ―eĢkıya, haydut, asi‖ anlamlarına gelen Båsmäçı kelimesi kullanılmıĢtır. 

Sovyet yönetiminin Båsmäçı olarak adlandırdığı kitle genel olarak 1918-1925 yılları arasında faal olmuĢlardır. 

Ancak Båsmäçı isimlendirmesi 1919‘un ortalarından itibaren kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu isim ayrıca Sovyet 

basını tarafından 1979-1989 yıllarında Afganistan'daki SSCB iĢgaline karĢı Afgan halkının direniĢçi 

savaĢçılarını adlandırmak için de kullanılmıĢtır. Buna ek olarak bu isimden Sovyetler Birliği‘nin son yıllarına 

kadar Sovyet ideolojisine ters düĢen kiĢileri suçlamak, aĢağılamak amaçlarıyla yararlanılmıĢtır. Bu söylemin 

Sovyetlerin dağılma sürecine kadarki dönemde Özbek aydınlarının Sovyet karĢıtı olmadıklarını göstermek 

amacıyla eserlerinde bilhassa kullanıldığı görülmektedir. Sovyetler Birliğinin dağılma sürecinde ise bu durum 

tersine dönmüĢ ve Özbek Ģair ve edipleri halka, Båsmäçı diye aĢağılanan, hain ilan edilen topluluğun gerçekte ne 

olduklarını anlatmaya giriĢmiĢlerdir. Hatta kimi yazarların önce yerdikleri basmacıları Sovyet sonrasında 

övdüklerine Ģahit oluyoruz. Mesela 1940 - 2006 yılları arasında yaĢayan ġükür Xålmirzäyev‘i, Soyvetler Birliği 

ile sonrası dönemde Özbek ediplerinin yaĢadığı dönüĢüm veya hakikati teslim etme durumuna örnek önemli bir 

yazar olarak kaydedebiliriz. Benzer durumu biz Özbek Türkçesine ait sözlük ve ansiklopedilerde de tespit 

ediyoruz. Bu yazıda değiĢik Ģair ve yazarlardan konuyla ilgili örnekler verilerek onların bu konudaki 

yaklaĢımları irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Basmacılık kavramı, Özbek edebiyatında basmacılık, Sovyet devri Özbek edebiyatında 

basmacılık, Sovyet sonrası Özbek edebiyatı  

 

Basmachilik Issue in Uzbek Literature During The Soviet Period and After 

Abstract 

Mehmet Æınarlı originating from Ermenek, a small town with no road, no train, and no bus in the middle of the 

The Turkestan Turks, getting independence partly from the Tsarist Russia, were again invaded by the Russian 

under the name Soviet. The name Basmachi was used to humiliate the national forces of Turkistan that resisted 

the Russian occupation. The mass that the Soviet administration called the Basmachi was generally active 

between 1918 and 1925. However, the name Basmachi has been begun to use since the middle of 1919. This 

name also was used to referred by the Soviet press to its associates of the liberation struggle carried out by the 

Afghan people against the occupation of the USSR in Afghanistan, in the years 1979-1989. In addition, this 

name was exploited for the purpose of accusing and persecuting those who contradicted the Soviet ideology, 

until the last years of the Soviet. This rhetoric have been used extensively in their works to show that the Uzbek 

intellectuals were not anti-Soviet until the disintegration of the Soviets.  In the process of disintegration of the 

Soviet Union, this situation has reversed. Basmachi means "rebel, bandit, invader" in Uzbek language. Soviet 

authorities used this term to name the Turkistan people who contradicted the Soviet ideology to introduce them 

as humiliated, rebellious.  The Uzbek poets and writers have begun to tell what is the truth of the community 
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which was named by the Soviet authorities as Basmachi. In fact, It is determined that some authors who 

criticised Basmachis in the Soviet Period had praised them in the post-Soviet period. For example, Shukur 

Xolmirzaev an important Uzbek writer, who lived between 1940 and 2006, is a very suit example for the 

standing of surrendering the transformation or truth experienced by Uzbek writers. Same approachment appears 

in the same way in Uzbek dictionaries and encyclopedias. In this paper, different kind of examples will be given 

in order to show the evolution of the approachment to the Basmachi term in the works of Uzbek poets and 

writers. 

Keywords: The phrase of basmachilik, basmachilik issue in Uzbek literature, basmachilik issue in Uzbek 

literature in Soviet period, Uzbek literature in post-Soviet period  

Giriş 

Æarlık Rusyası‘nın 1847‘de Kazak topraklarında baĢlayan istila hareketi, 1865-1876 yılları 

arasında Özbek ve Kırgız topraklarını, 1884‘te Türkmenlerin yaĢadığı bölgeyi ele 

geçirmesiyle tamamlanmıĢ ve Türkistan Türkleri bütünüyle Rus esaretine düĢmüĢlerdir. 

Ancak 1917‘de BolĢeviklerin iktidara gelmesinin ardından Lenin ve Stalin, Sovyet devletinin 

eski Æarlık topraklarında hâkimiyetini kurma ve sağlamlaĢtırma sürecinde Æarlık esaretindeki 

bütün halklara - bu süreçte oyalama, aldatma ve desteklerini almak için - sözde hürriyet hakkı 

tanımıĢlardır.  

Lenin ve Stalin‘in imzalarıyla 2 Kasım 1917‘te meĢhur Rusya Halkları Tebliği‘nde 

Ģunlar vaat ediliyordu:  

1) Rusya halklarının eĢitliği ve hâkimiyeti. 

2) Rusya halklarının kendi kaderlerini kendileri tayin, hatta ayrılmasını ve müstakil 

devletler kurmasını mümkün kılan hakkı. 

3) Bütün ulusal ve dini imtiyazların veya sınırlandırmaların iptali. 

4) Rus topraklarında yaĢayan ulusal azınlıkların ve etnik grupların serbest kalkınması 

(Zenkovsky, 1983, s. 139). 

ĠĢte bu sözlere inanan Türkistanlılar 27 Kasım 1917‘de Hokand Ģehrinde Türkistan‘ın 

otonomisini ilan etmiĢlerdir.
2
 Ancak bu otonomi Sovyet adı altında Rusların Hokand‘ı 19 

ġubat 1918‘de iĢgali ve binlerce insanı öldürmesiyle nihayete erdi (Zenkovsky, 1983, 203).  

Rusların bu ikinci iĢgaline karĢılık Türkistanlılar silahlı direniĢe geçmiĢ, bu direniĢe 

Türkistan‘ın her tarafından savaĢ meydanına çıkan Mädäminbek (< Muhämmäd Ämin Bek), 

Küçük Ergäş, Büyük Ergäş İbråhim Läqäy, Şermätbek (< Şermuhämmäd Bek < Şîr 

Muhammed Beg), Nurmätbek (< Nurmuhämmäd Bek), Xålxocä Eşån, Pärpibek, Muhiddinbek, 

Åmån Pählävån, Cånibek Qåzi, Mullä Äbdulqähhâr, Sälim Påşå, Cunäidxån, Mähkäm Håci, 

Rähmånqul yanında Anadolu‘dan gelen Enver PaĢa gibi qorbåşı diye adlandırılan 

                                                 
2 Hokand‘da kurulan bu muhtar devletin adı kaynaklarda çok farklı biçimde kaydedilmektedir: Türkistan Muhtar Cumhuriyeti (Hayit, 1978, 

43; Kocaoğlu, 2001, 187; ġämsutdinov-Kärimov, 2010, s. 52), Türkistan Muhtariyeti (Togan, 1981, 365; Xocäyev, 2008, 11), Khokand 
Muhtariyeti (Togan, 1981, 386), Hokand Muhtariyet Hükümeti (Gök, 2012, 76), Türkistån Muxtåriyätli Hukumäti (Xocäyev, 2008, 10), 

Türkistån Muxtår Hukumäti, (Xocäyev, 2008, 12), Türkistan Milli Muhtar Cumhuriyeti (Bayraktar, 2008, 29).  
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kahramanlar komutanlık etmiĢlerdir (ġämsutdinov – Kärimov, 2010, 113; internet 1). Qorbåşı 

kelimesi için beĢ ciltlik Özbek Tilining İzåhli Luğäti‘nde verilen açıklamanın ikinci ve üçüncü 

anlamı konumuzla ilgilidir. 

Qorbåşı: 2) Türkistan ülkesinde Ekim Ġhtilali‘ne kadar olan sürede mahalli polis idaresinin baĢı; 

bekçilerin baĢı. 3) Türkistan‘da Sovyet rejimine karĢı silahlı hareketin askeri liderinin ünvanı.  

Zenkovsky, bu hareketin baĢlangıç tarihi olarak ―Hokand hükümeti dağılmıĢtı, fakat onun 

ateĢinden bir yerli dayanıĢma hareketi doğmuĢtu. 19 ġubat Fergana‘da Basmacı hareketinin 

doğum günü oldu‖ açıklamasını yapmaktadır (Zenkovsky, 1983, s. 204). Ancak bu hareket 

değiĢik sebeplerden dolayı baĢarılı olamamıĢ ve Türkistan beĢ parçaya bölünmüĢ, nihayetinde 

bu günlere gelinmiĢtir. 

Sovyet hâkimiyeti, iĢte bu dönemde ve sonrasında kendisine karĢı çıkan Türkistan milli 

güçlerine Özbek Türkçesinde ―baskıncı, baskıncılık yapan; hırsız, haydut‖ anlamlarında 

kullanılan ve båsmäçı (bundan sonra basmacı olarak kullanılacaktır) adını vermiĢtir. Bu 

isimlendirmeyle silahlı milli güçleri zihin kontrolü yöntemiyle halk nezdinde kötü göstermek 

amaçlanmıĢtır. Bu oyun, Sovyetler Birliği yaĢadığı müddetçe büyük ölçüde tutmuĢtur.  

Mesela Zenskovsky eserinde Türkistanlı direniĢçileri bu isimle zikreder: Orta Asya‘daki iç savaĢ 1919-

1920‘nin sonu ve kıĢında sona erdi. Bundan sonraki mücadele yerli halkın pasif, Basmacıların aktif 

direnmesi ve Komünist Parti içindeki iç siyasi çatıĢma Ģeklinde oldu. Fergana‘da 1918 yazında baĢlayan 

Antisovyet Müslüman Basmacı gerilla hareketi 1921‘de Türkistan boyunca yayıldı ve öte yandan 1919-

1920‘de Uzbek Cedidleri Komünist Partisine girerek Türkistan‘da iktidarı ele geçirmeyi denediler 

(Zenkovsky, 1983, 205).  

Kelime, diğer dillere de geçmiĢ ve tarih araĢtırması yapılan değiĢik dillere ait kaynaklarda mesela 

basmacı (Türkiye Türkçesi), basmachi (Ġngilizce, Fransızca, Ġspanyolca, Fince), basmatchi, basmachi 

(Almanca), басмачество, басмачами (Rusça), سماچی ا شي ,(Farsça) ب سمات ب  Ģeklinde (Arapça) ال

kullanılmaktadır.  

Keza sözkonusu Türkistan direniĢçileri İslam Ansiklopedisi‘nde ―Basmacı Hareketi‖ olarak madde baĢı 

olmuĢtur (Donuk, 1992, s. 107-108).  

Basmacılara yönelik Sovyet idaresinin bu Ģeytânî tutumu Özbek aydınları Rustämbek 

ġämsutdinov ile ġådi Kärimov tarafından Ģöyle açıklanmaktadır:  

Kısacası Özbekler için 1920‘lere gelindiğinde müstakillik ve istiklal için açıkça ve aleni mücadele 

sürdürmeye imkân kalmadı, böyle (ç.n. silahlı) mücadele yolunu seçenler doğrudan doğruya basmacılar 

diye ilan edildi, siyasi ve kültürel alanda mücadele verenlere ise ―milliyetçi‖ damgası basıldı 

(ġämsutdinov - Kärimov, 2010, s.106). 

Sovyetlerin hâkimiyetinin son dönemlerine kadar Türkistan milli güçleri kaynaklarda hep 

basmacı olarak zikredildi. Bu konuda Özbek edip ve yazarları birçok eser kaleme aldı. Ancak 

Sovyetler Birliği‘nin yıkılma sürecinde Özbek aydınlarında tavır değiĢikliği baĢladı ve bu 
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insanlarla ilgili gerçekleri yazmaya baĢladılar. Bu süreçte bu konuda birçok eser yazılmıĢtır. 

Hatta ileride vereceğimiz örneklerde de görüleceği gibi bu süreçte aynı yazar veya Ģairin 

konuyla ilgili iki farklı tavrı ortaya çıkmıĢtır. 

 

Sovyet Dönemi ve Sonrası Özbek Sözlük ile Ansiklopedilerinde Basmacı Maddesi 

Konunun edebi eserlerde nasıl iĢlendiği konusuna geçmeden önce, Sovyet dönemi ve sonrası 

dönemde basılan Özbek sözlük ve ansiklopedilerinde basmacı ve basmacılık kavramlarının 

nasıl açıklandığına bakalım.  

1981‘de basılan 2 ciltlik Özbek Tilining İzåhli Luğäti‘nde båsmäçi ve båsmäçilik kelimeleri 

Ģöyle açıklanmıĢtır: 

Båsmäçi: 1) Basmacılık hareketinin katılımcısı 2) Baskıncı, baskıncılık yapan; hırsız, haydut. 

Båsmäçilik: 1) tar. Toprak ağaları ve burjuva milliyetçilerinin Ekim Ġhtilali‘nden sonra (1918-1923 arası) 

Orta Asya‘da baĢkaldıran silahlı devrim karĢıtı hareketi. 2) Baskıncılık, haydutluk, hırsızlık. (c.1, 

s. 133) 

Yukarıdaki sözlük geniĢletilerek ve kimi düzeltmeler yapılarak 2006‘dan itibaren 5 cilt olarak 

aynı adla yeniden basılmıĢtır. Bu defa söz konusu kelimeler Ģöyle tanımlanmıĢtır: 

Båsmäçi: 1) BaĢkalarının malını mülkünü talan eden, baskıncı, baskıncılık yapan; haydut. 2) 

―Basmacılık‖ hareketinin iĢtirakçisi, katılımcısı. 

Båsmäçilik: 1) Zorbalık ve baskıncılığa dayanan hareket; baskıncılık, hırsızlık, haydutluk. 2) tar. 

Türkistan‘da 1918-1925 yılları arasında geniĢ halk kitlesinin katılımıyla baskıncı Kızıl Ordu‘ya 

karĢı yürütülen silahlı harekete Sovyet devleti döneminde büyük devlet Ģovenistleri
3
 tarafından 

verilen resmî isim. (2006-2008, c. 1, s. 321) 

Özbek Sovyet Enstiklopediyası‘nda ise Ģöyle verilmiĢtir. 

Båsmaçilik: Orta Asya‘da esasen 1918-1924 yıllarında açıkça siyasi silahlı haydutluk olarak ortaya 

çıkan devrim karĢıtı hareket. Ekim Ġhtali‘nin galebesi neticesinde devrilen eksplatator sınıflar ve onların 

adamlarının Sovyet hâkimiyetine karĢı sınıf mücadelesi biçimi. Ekim Sosyalist Ġhtilali‘nden sonra 

Sovyet devletinin iĢyerlerini ve bankaları millileĢtirmesi, zenginlerin mal mülklerinin yoksulların 

yararına müsadere edilmesi yönündeki kararları Türkistan zenginlerinin menfaatine de kahredici darbe 

indirdi. Zenginler, Sovyet hâkimiyetine karĢı mücadelede bütün vasıtalardan, hususen Basmacı 

hareketinden mümkün mertebe faydalandılar. Onları Ġngiltere ve Amerika istilacıları, Türkiye, 

Afganistan reaksiyoner grupları ve Rus Æarının taraftarları desteklediler. Basmacıların siyasi gayesi 

Panislamizm, Pantürkizm ve Türkistan burjuva milliyetçilerinin bayrağı altında Ġngiltere tabiliğinde 

Müslüman zenginleri ve din adamlarının devletini kurmak, Türkistan emekçilerini Rusya iĢçiler 

sınıfından, BolĢeviklerin partisinden ayırmak idi. Basmacılara ġurâ-yı Ġslam, Ulemâ ve Basmacı devrim 

karĢıtı teĢkilatları doğrudan önderlik yaptılar /…/ (1971-1980, c. 2, s. 378-379). 

                                                 
3 ç.n. Æok uluslu devletlerde kurucu unsurun diğer milletleri aĢağılayarak kendilerini yücelttikleri aĢırı milliyetçilik. ―Büyük Dävlätçilik 

ġovinizmi‖, Özbekistån Milliy Entsiklopdiyası, s. 817 
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Keza Sovyetler Birliği‘nin yıkılmasına yakın, 1988‘de basılan 2 ciltlik Entsiklopedik Luğät‘te 

aynı durum görülür.  

Båsmäçilik: Orta Asya‘da Ekim Ġhtilali‘nden sonra silahlı devrim karĢıtı milliyetçilik hareketi, toprak 

ağaları, zenginler, millî burjuvazi ve Müslüman din adamlarının Sovyet idaresine karĢı yürüttükleri bir 

sınıf mücadelesi Ģekli. Bunlara yabancı ülke askeri katılımcıları, Türkiye, Æin, Afganistan reaksiyon 

daireleri, keza Komünizm karĢıtı Rus askerleri kılavuzluk yapmıĢtır. Bu hareketin amacı Panislamizm, 

Pantürkizm, Burjuva milliyetçiliği olup doğrudan rehberi ġurâ-yı Ġslâm, ġurâ-yı Ulemâ gibi devrim 

karĢıtı teĢkilatlardır. 1918-1920‘li yıllarda Fergane Vadisi bu hareketin asıl ocağı haline geldi. 1919‘un 

Eylülünde Basmacılar OĢ ve Celalâbâd‘ı iĢgal ederek Andican‘ı kuĢattılar ve Fergane‘de güvenlik 

sorunu yarattılar. Bunlar Türkistan Cephesi Ordusu ( Komutanı M. V. Frunze) tarafından dağıtıldı 

(1920‘in Mart baĢında). Basmacılar 1922 yılının baharında Buhara Halk Sovyet Cumhuriyeti‘nin büyük 

kısmını iĢgal ettiler; o dönemde Fergane ve Harezm‘de de benzer hareket meydana geldi. Gerçi bu 

bölgedeki askeri Basmacı güçleri 1922 yılının sonlarına doğru yok edildilerse de kimi birlikleri 30‘ların 

baĢlarına kadar halkı öldüregeldi (1988, c. 2, s. 117). 

Ancak 2000-2005 yılları arasında yayımlanan Özbekistån Milliy Entsiklopdiyası‘nda ise bu 

defa Ģöyle denmektedir: 

Båsmäçilik: Türkistan‘da Sovyet hâkimiyeti ve baskıncı Kızıl Ordu‘ya karĢı yürütülen silahlı harekete 

Sovyetler Birliği Devleti döneminde verilen resmi isim. Båsmäçi kelimesi aslında Türkçe ―basmak‖ 

(hücum etmek) fiilinden türetilmiĢtir. Halk arasında båsmäçi diye askeri birliklerle alakası olmayan suç 

örgütleri, hırsız ve serseriler kastedilmiĢtir. Beraberinde baĢkalarının yurdunu istila eden baskıncılara da 

båsmäçilär demek mantıken doğru olur. 1918‘in baĢından 1919‘un ortalarına kadar olan arĢiv 

belgelerinde båsmäçi kelimesine rastlanmazken, bunun yerine qäråqçı (ç.n. haydut, Ģaki), båsqınçı 

kelimeleri kullanılmıştır. 1919‘un ortalarından baĢlayarak önceleri süreli yayınlarda sonra resmi 

belgelerde båsmäçi ve båsmäçilik ibareleri sıkça kullanılmıĢtır. Bu ibareler; millî hürriyet hareketinin 

mahiyetini sahteleĢtirmek, atalarımızın Sovyet rejimi ve BolĢeviklerin hükümranlığı yanında Kızıl 

Ordu‘nun baskıncılık siyasetine karĢı yürüttükleri silahlı mücadelelerini örtmek için Büyük Devlet 

Ģovenistleri tarafından kasıtlı olarak uydurulmuĢ ve ―haydutluk‖; ―Ģakilik‖ kelimeleriyle aynı sıraya 

konmuĢtur.  

1979-1989 yılları arasında SSCB‘nin Afganistan‘daki iĢgaline karĢı Afgan halkının yürüttüğü hürriyet 

mücadelesi iĢtirakçilerini de Sovyet basın yayını baĢta båsmäçilär diye adlandırmıĢladır. Daha sonraları 

öz vatanının istiklali için mücadele veren Afgan mücahitleri düşmanlar diye adlandırılmıĢtır. 

(Räcäbov, 2002, s. 553)  

Sovyetlerin Türkistan milli güçlerine karĢı bu aleyhte kara propagandasına sinemadan 

yararlanmasına iliĢkin ġämsutdinov ile Kärimov‘un Ģu tespiti oldukça ilginçtir. 

Özbekfilm‘in mevzuları dairesi de oldukça dar ve esasen ―basmacılık‖tan baĢ alamaması neticesinde 

halk arasında sinemaya ―Basmaçfilm‖ adı verildi (ġämsutdinov - Kärimov, 2010, s.414). 

 

Sovyet Döneminde Edebi Eserlerde Basmacılık 

Sovyetler Birliği döneminde her yazar sisteme bağlı olduğunu eserlerinde bir Ģekilde 

göstermek zorundadır. Mesela son dönemin en büyük Özbek Ģairlerinden olan merhum Erkin 

Våhid, Sovyet döneminde kaleme aldığı Özbegim adlı Ģiirinde Göktürk döneminden 
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baĢlayarak bütün bir Türkistan Türklüğünün tarihini iĢlemiĢtir. Ancak Ģair, örnek olarak iki 

beytini verdiğimiz Ģiirinde,  

 

 

dediği bu manzumenin içine aĢağıdaki dörtlüğü de yerleĢtirmek mecburiyetinde idi (Våhidov, 

1992, s. 291-293). 

 

  

 

 

 

Erkin Vâhid, bu Ģiirini 1968‘te yazmıĢtı. ġair, bu Ģiirin ikinci beytinde, Fars milliyetçiliğinin 

zirvesi, yazdığı Şehnâme destanı ile Fars dilini ve halkını yeniden yarattığını iddia eden 

Firdevsi‘nin bu destanına halkının çektiği tek bir ahı denk tutmuĢtur. Ancak yine de Sovyet 

dönemini övmesi gerektiğinden yukarıdaki dörtlüğü Ģiirine yerleĢtirmek zorunda idi. 

Bu konuda günümüz Özbek edebiyatının önde gelen roman ve hikâye yazarı, merhum Ötkir 

HåĢimov (1941-2013) kendisiyle yapılan bir sohbette Ģöyle demektedir: 

/…/ Sovyet döneminde az önce söylediğimiz gibi, yazarlara Komünist Partisi‘nin yardımcısı, edebiyata 

ise Komünist ideolojinin silahı olarak bakılagelindi. Buna göre de eserdeki kahramanlar da iki gruba 

bölünmüĢtü: Olumlu ve olumsuz. (Bu gruplar sınıfsal pozisyonu aksettirirse daha da iyi.) Bu yolla edebi 

eserde yalnızca ak ve kara renkleri, yalnızca iyi ve kötü insanlar bulunması adet oldu. Komünist hiçbir 

zaman hata yapmaz. Ġçki ve sigara içmez, Komünist Partisi‘nin buyruğuyla uzak yolculuklara çıktığında 

herhangi bir yabancı kadına gözü düĢecek olsa bile kaçıp gider. Hülasa, insan değil ―melek‖. Yerli 

halkın bin tane bilgesinin bin yıl düĢünüp de halledemediği meseleyi Merkez‘den gelen ―ağabey, amca‖ 

bir saatte çözüverir… Bunlar, olumlu kahramanlar. Olumsuz kahramanların kalıbı da hazır. Babası veya 

dedesi qulåq veya basmacı olanlar. Zaten bedevacı, kadın düĢkünü… Bu edebi yaratıcılık değil, 

maskarabazlıktı (internet 2). 

Edebiyatın siyasetin bir aleti haline gelmesi hususunda Timur Kocaoğlu da Ģöyle demektedir: 

75 yıllık çağdaĢ Özbek Ģiiri çok acılı ve çok iniĢli-çıkıĢlı bir kadere sahip oldu. Bunun en büyük sebebi 

elbette, Sovyet rejimidir. Sovyet idaresi Türkistan‘daki milli bağımsızlık hareketleri ve demokratik 

Tärixingdir ming äsrlär 

 Ġçrä pinhån, Özbegim. 

Sengä tengdåĢ Påmir u  

 Åqsåç TiyånĢån, Özbegim. 

 

Tarihin bin asırlar  

 İçinde gizlidir, Özbeğim. 

Sana ancak Pamir ile  

Aksaçlı Tiyanşan denktir, Özbeğim.  

Tärixing bitmäkkä xälqım 

 Mingtä Firdävsiy keräk. 

Æünki bir bår çekkän åhing 

 Mingtä dåstån, Özbegim. 

Tarihini yazmaya halkım,  

Bin tane Firdevsî gerektir.  

Æünkü bir defa çektiğin ahın  

 Bin tane destandır, Özbeğim.  

Özbegim deb keng cähångä 

 Ne üçün medh etmäyin! 

Özligim bilmåqqä dävrim 

 Berdi imkån, Özbegim. 

“Özbek‟im!” diye bu geniş âlemde 

 Ne için övünmeyeyim? 

Özlüğümü anlamama yaşadığım devir 

  İmkân sağladı, Özbeğim. 
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geliĢmeleri 1917 ile 1924 arasında kanlı bir Ģekilde bastırarak orayı beĢ ayrı cumhuriyete böldükten 

sonra, komünist rejimi yerleĢtirebilmek için en önemli silah olarak edebiyatı propaganda vasıtası 

yapmaya baĢladı. ―Proleter edebiyatı‖ ve ―sosyalist realizm‖ terim ve kavramlarını ileri sürerek yazar ve 

Ģairleri komünizm ve Sovyet rejimini övücü Ģiir, hikâye, roman ve piyes yazmaya zorladılar. Buna 

uymayan ve lirik Ģiir yazanları ise ―burjuva‖, ―pesimist‖, ―Sovyet karĢıtı‖ ve hatta ―halk düĢmanı‖ diye 

karalamaya baĢladılar. Propaganda Ģiirleri yazanlar ön plana çıkarıldı ve büyük Ģair diye övüldü, onlara 

çeĢitli madalya ve ödüller verildi. Lirik ve millî Ģiir yazanlar ise yavaĢ yavaĢ edebiyat dergileri ve edebî 

sahneden uzaklaĢtırıldı. 1936 ile 1938 yılları arasında tutuklamalar, Sibirya‘ya sürgüne yollamalar ve 

sonunda idam ve kurĢuna dizilmeler sayısı, bu gün korkunç diyebileceğimiz boyutlara ulaĢtı. ĠĢte, 

büyük Ģair Æolpan gibi baĢka çok sayıda Özbek Ģair ve yazarı ve yüzlerce aydın ve politika lideri 1936, 

1937, 1938 yıllarında öldürüldüler. Hatta, Æolpan ve Fıtrat gibi Ģairler önce kurĢuna dizildi ve ölüm 

kararı ise bir gün sonra çıktı.  

Sovyet baskısı ve terörü dolayısıyla birçok Ģair ve yazar da propaganda Ģiirleri yazmaya mecbur oldu, 

hatta bazıları bunu memnuniyetle yapmaya baĢladılar. Æünkü, bunun ucunda yaĢamak vardı, bir parça 

ekmek bulmak vardı ve en önemlisi ailesini sağ selamet korumak vardı (Kocaoğlu, 1996, 5). 

 

Sovyet Sisteminin Özbek Aydınlarında Yarattığı Açmaz 

Sovyetlerin Türkistan milli güçlerine karĢı bu haince tutumu Özbek aydınlarını iki yönlü bir 

çıkmaza sokmuĢtur. Ġlki hem Sovyet hem de sonrası dönemde yaĢayan yazarlar, baĢta 

mecburen karaladıklarını sonradan övmüĢlerdir. Gayet tabiidir ki Özbek edebiyatı 

araĢtırmacıları ile geçmiĢ yazarların eserlerinden istifade eden yazarlar, Sovyet hâkimiyeti 

boyunca siyasi iktidarın baskıları yüzünden yaratıcılığı kısıtlanan geçmiĢ edebiyatçıları ile 

onların eserlerini toptan reddedemezler. Æünkü her Ģeye rağmen bu dönemin yazarları önemli 

eserler vermiĢ, Özbek edebiyatını geliĢtirmiĢlerdir. Bu da bir diğer açmazdır.  

GeçmiĢ edebiyatçılar arasında Æolpan, Abdullah Kadiri gibi milliyetçilikleri yüzünden 

katledilenler ile Hämid Ålimcån, Hämzä Häkimzådä, Sädriddin Äyni gibi sisteme uyum 

sağlayanlar bulunmaktadır. Bu durum öyle hazindir ki mesela yazdığı Ämir Qåçdı ―Emir 

Kaçtı‖ adlı destanında, Sovyet düzenini öven Xålyår Äbdurkärim oğlı adındaki halk ozanı 

dahi 1937‘de övdüğü düzen tarafından katledilmiĢtir. Bu çaresiz durumu Ġbråhimov vd. Ģöyle 

ifade eder: 

1930‘lu yıllarda yaĢanan yasakçı dönemde Özbek halkının en istidatlı temsilcileri yok edildi. Onlar 

türlü suçlar yüklenerek, değiĢik bahanelerle katledildi. Ancak Sovyet düzenini överek ―halkların 

babası‖nı (ç.n. Stalin) terennüm eden birçok Ģaire de gün yüzü göstertilmedi. Sebebi onların benzersiz 

istidat olduklarını, gün gelip bir Ģekilde öz halkının tarafına geçeceklerini önceden fark eden Kızıl 

emperyacılar onları da kurĢuna dizdi (Ġbråhimov vd., 1996, s. 295). 

Özbek düĢünce dünyasının yaĢadığı bu ikilemi Özbekistan‘ın müteveffa baĢkanı Ġslam 

Kerimov‘un Ģöyle değerlendirdiği ve çözüm getirdiği görülmektedir: 
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Yeniden kurulan ―Hatıra‖ meydanı hususunda durduğumuzda, Ġslam Kerimov bu meydanın halkımızı 

tarihî hatıra olarak birleĢtirmeye hizmet etmesini özellikle vurgulamıĢtır. Müstebit Sovyet düzeni ―kattal 

zaman‖ yüzünden, bu dönemde halkımızdan kiminin ―Kızıl Asker‖ kiminin ―Basmacı‖ kiminin 

―qulåq
4
‖, kiminin ―komiser‖ kiminin ―zorba ağa‖ kiminin de ―yoksul‖ diye bilinçli olarak sınıflara 

bölündüğünü kaydeden BaĢkanımız, Sovyet idaresinin ―böl-yönet‖ siyaseti için en kurnaz yöntemleri 

kullandığını, aynı halkın çocuklarını birbirine karĢı bileyerek, düĢmanlık ve ayrılık tohumlarını saçtığını 

söylemektedir.  Kerimov ―Aslında onların hepsi tek bir halkın çocukları, bir milletin temsilcileri idi. 

Günümüzde aradan bu kadar yıl geçip gittikten sonra bizim için ne Basmacı, ne Kızıl Asker vardır. Bu 

sebeple dedelerimizi ve babalarımızı iĢte bu renklerle ayırarak değerlendirmememiz, tersine onların 

hayatını, onların yaĢadıkları devrin mahiyetini doğru anlamaya çabalamamız lazımdır.‖ demektedir 

(ġämsutdinov - Kärimov, 2010, s.6-7). 

 

Sovyetlerin Özbek aydınını içine düĢürdüğü bu açmazı birkaç yazarla örnekleyelim. Sovyet 

adı altında Rusların ikinci defa iĢgaline direnenlere karĢı savaĢında düzen yandaĢı olan 

yazarlar bulunmaktadır. Tabii bu hususta hakkaniyetli olmak gerektir. Burada ele alacağımız -

mesela Sadriddin Ayni gibi - yazarlardan kimisi Sovyet sonrasını görmemiĢtir. Ancak - ġükür 

Xålmirzäyev veya Erkin Våhid gibi - kimileri ise Sovyetlerin yıkılıĢını görmüĢ, istiklali 

yaĢamıĢ ve daha bu yıkılma sürecinin baĢlangıcında tavır değiĢikliği göstermiĢler, yukarıda 

alınlatığımız gibi Ġbråhimov vd.‘nin ifadesiyle öz halkının tarafına geçmişlerdir. Son olarak 

da Sovyetler Birliği‘nin yıkılma süreci ve istiklal döneminde yaĢayan yazarlar ki bunlar da 

zaten artık basmacı denen kitlenin aslında kim olduğunu söylemiĢlerdir. ġimdi değiĢik 

yazarlardan bu durumu gözlemleyelim. 

Sovyet Dönemi Eserlerde Basmacılar ve Basmacılık Konusunun İşlenmesine Dair 

Örnekler  

Sädriddin Äyni (1878-1954) 1927-29 tarihinde Tacikçe olarak kaleme aldığı ilk romanı 

Dåhunda daha sonra Özbek Türkçesine çevrilmiĢtir. Bizim elimizdeki kitabı 1964‘te 

basılmıĢtır. Bu eserde henüz milli güçler için basmacı adını pek kullanmaz. Bu eserde Ayni, 

Sovyet karĢıtlarını katil, cellat, hain, insanlık düşmanı olarak nitelendirmiĢtir. Kızıl güçler ise 

mükemmeldir.  

Listenin oluĢturulması esnasında korbaĢılar ve yiğitleri kendilerinin yapmıĢ oldukları ―kahramanca 

iĢleri‖ sıralamaya giriĢtiler. 

- Ben filan köyü yaktım!  

- Ben bir terziyi, BolĢeviklere forma diktiği için karısı çoluk çocuğuyla birlikte öldürdüm. 

                                                 
4 Rusça кулок ―yumruk‖ kelimesi Özbek Türkçesinde qulåq Ģekline dönüĢmüĢtür. Bu kelime 5 ciltlik Özbek Tilining İzåhli Luğäti‘nde Ģöyle 
açıklanmaktadır: Kölelerin, yoksulların umumen çiftçilerin emeğinden kiralayarak yararlanan büyük toprak sahibi, köy ağası; zengin veya 

orta halli çiftçi (müstebit Sovyet sistemi 1929-1933 yılları arasında böyle kiĢileri ―kulak-zorba‖ adı altında sınıf olarak kabul ederek yok 

etme siyasetini uygulamıĢtır). 
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- Ben BolĢeviklere sıcak bakan seksen yaĢındaki bir ihtiyarı kulağından ağaca çiviledim. 

- Ben ―Artık hürriyet zamanı, hiç kimse büyüklük taslayamaz, hizmetçi ile patron eĢit!‖ diye ağalara 

hürmetsizlik yapan bir ayağı yalını ağaç dalına kulaklarından astım. 

- Ben bir köyün dağa kaçıramadıkları buğdaylarını yakarak ahalisini aç bıraktım. 

Bu mecliste içi bir Ģeylerle doldurulmuĢ bir bohçayı sıkı sıkıya tutarak oturan bir kiĢiden hiç ses 

çıkmıyordu, yaptığı eylemlerinden ―Ġslam Askerinin BaĢı‖ Ġbrahim Beg‘e hesap vermiyordu. 

- Senin niye sesin çıkmıyor? Galiba ―gaza‖da herhangi bir Ģey yapmadın? - diye sordu Ġbrahim ona. 

- Benim yaptığım iĢlerin hepsi iĢte Ģu çuvalda, - dedi o tuttuğu çuvalı göstererek, - zatıâlileri 

geldiklerinde bunu kendilerine bizzat hediye edeceğim. 

- Bu çuvalın içinde ne var? - diye sordu Ġbrahim. 

- Æok değerli Ģeyler. 

- Eğer bu çuvaldaki değerli Ģeylerin altın veya kıymetli taĢlar ise onları hemen kullanmamız gerekiyor, 

çünkü onları Afganistan‘a gönderip karĢılığında silah ve mühimmat alacağız. Bu silah ve mühimmat 

elindeki gibi bohçaların yüzlercesini değerli Ģeylerle doldurur. - dedi Ġbrahim. 

- Bu bohçada altın, para yok, böyle değerli Ģeylere silah ve mühimmat Ģöyle dursun, köseği dahi 

vermezler - dedi o adam, - lakin zatıâlileri bunları görünce, altın ve değerli taĢlarla dolu yüzlerce 

bohçayı görmüĢ gibi memnun olacaklar. 

O adamın bu sözlerini iĢiten bir genç, yanında oturan bir diğer gence, ―Galiba bu çuvalda güzel bir kız 

ve oğlan saklıyor.‖ diye fısıldadı. 

Ġbrahim ve meclisteki diğer büyükler çuvaldaki Ģeyi görmeye, ne olduğunu anlamaya yeltendiler, ama 

adam asla açıp göstermiyordu. Nihayet adamdan çuvalı çekip alarak içine baktılar: Æuval kesik kulak ve 

burunla doluydu. 

- Bu ―Ģeylerin‖ mi zatialilerinin nazarında nasıl değerli olacak? - diye sordu Ġbråhim adama. 

- Bu kulak ve burunların her biri - dedi adam, - BolĢevik olan Müslüman mürtetlerin ve onlara olumlu 

bakan kiĢilerin kulak ve burunları. Ben, bu kulak ve burunları, zâtialilerinin devletlerini yeniden 

kurmaları ve Müslümanlığı sağlamlaĢtırma yolunda kestim, bundan sonra da bu yolda binlerce kulak ve 

burnu keseceğim ve Hazret-i Âlileri geri geldiklerinde bunları mübarek huzurlarına takdim edeceğim. 

ĠĢte o zaman efendimiz, Toğäysärıq‘ın nasıl bir kahramanlık yaptığını öz gözleriyle görecek ve buna 

münasip ihsanda bulunacaklardır (Äyni, 1964, s. 340-342). 

Sovyet hâkimiyetinin yılmaz savuncularından birisi de Kåmil YäĢın‘dır (1909-1997). 1949‘da 

kaleme aldığı General Rähimov adlı dramasında II. Dünya SavaĢı‘nda Almanlara esir düĢen 

Sovyet askerlerini hain diye niteler. Almanlara esir düĢen Cåvid‘i qåçåq ve båsmäçi olarak 

takdim eder. Eserinde yer verdiği Türk subayı karakteri ile Türkiye Cumhuriyeti‘ne de iftira 

eder. Bir taĢla iki kuĢ vurmayı amaçlayan YäĢın, yalan ve iftiralarıyla hem Almanlara esir 

düĢen zavallı Türkistanlıları hem de Türkiye Devleti‘ni Özbek halkının gözünde 

karalamaktadır.  

… 
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Säyidbek

5
 - ĠnĢaallah! Evvel Buhara‘da, benim bağımda... Gücdüvân‘da öyle büyük bir bağım vardı ki, 

hatta Emir bile ona göz dikmiĢti. ġimdi ise o bağ… Hayır, ben buna dayanamıyorum, yüreğimi 

yakmakta olan kor yirmi iki yıldan beri sönmüyor. Ben onların derilerine saman tıkmazsam bu 

dünyadan ukdeyle giderim. 

Cåvid
6
 - (gülerek) General Hazretleri, Türkiye Devleti de epeyden beri Kafkas ve Orta Asya‘daki 

memleketlere… 

Fon Bug
7
 - (kurnazca gülerek) Ne demek istediğinizi gözlerinizden anlıyorum, evet, evet… Führer 

Hazretlerinin de bu ülkeleri Türkiye‘nin gözetimine tesliminden hararetle söz ettiği konuĢmaları bir 

zamanlar kulağıma çalınmıĢ gibi olmuĢtu, Cåvid Bey. 

Cåvid - Bu olağanüstü bir iltifat, övgüye layık. Daha dün gibi bir vakıa aklımda: Kafkas ve ġarkî 

Buhara‘da Türkiye kılıcının gücüyle düzen kurmaya giriĢmiĢtik. Amma bu ülkelerde hâkimiyeti 

BolĢevikler ele geçirdiler. ―Hokand Muhtariyeti‖ yok edildi, emir saltanatı bitirildi. Biz buna bakıp 

duramadık. Yardıma koĢtum. Säyit Beyefendi ile birlikte Emirliği yeniden kurmaya çabaladık. 

… 

Cåvid - Basmacılık hareketini canlandırdık. 

Säyidbek - (çakırkeyf) Doğru bir ben tek baĢıma ne iĢler yapmadım. Astım, kestim, yaktım, kana 

batırdım, komünist, komsomolları boğazladım, yoldan çıkanların hesabını dürdüm. Din ve Ģeriatı ileri 

sürdüm, her türlü yola baĢvurdum ama maksadıma ulaĢamadım. Nihayet güç bela bir canımı alıp 

kaçtım. Neyse ki sonunda zamanı geldi. Yine gideceğim. Bu defa sizin desteğinizde gideceğim, ben 

sizin her bir buyruğunuzu sadakat ve ihlasla yerine getirmeye daima hazırım. ĠĢte bunun Ģerefine de 

içiyorum, General Hazretleri (YäĢın, 1980, s. 172-174). 

Ġzzät Sultån‘ın (1910-2001), 1939-1967 yılları arasında tamamladığı Bürgütning Pärvåzı 

―Kartal‘ın UçuĢu‖ (Sultån, 1971, s. 5-74) ile 1962‘te kaleme aldığı Fidåyi ―Fedâî, 

Serdengeçti‖ (Sultån, 1971, s. 387-439) adlı drama eserleri, Lenin döneminde Kızıl Ordu‘nun 

Türkistan‘ı iĢgaline direnen Türkistan milli güçlerini karalamak amacıyla yazılmıĢtır. Eserde 

milli güçler, Sovyet propaganda esasına göre Basmacı olarak nitelenmekte ve 

karalanmaktadır. Hatta Fidåyi adlı bu eser daha sonra Özbekfilm tarafından 1966‘da film 

olarak çekilmiĢtir. AĢağıda her iki dramadan birer bölümün çevirisi verilmiĢtir: 

Bürgütning Pärvåzı‘nda Türkistan milli güçleri, Æar taraftarı olmakla suçlanmakta, Ruslar her 

türlü kurtarıcı, halaskâr olarak nitelendirilmektedir. 

Umär
8
 - (Basmacılar tarafında iĢaret ederek) - Aha bu, Müslümanların bin tanesinden daha iyi.  

Cörä
9
 - Peki, tamam. Bu Rus‘un iyisiymiĢ. Ya diğerleri? 

                                                 
5 Almanlar tarafına geçen ve aslen basmacı olan Sovyet askeri. 
6 Türkiye subayı. 
7 Alman general. 
8 22-25 yaĢlarındaki pamuk fabrikasının iĢçisi, eserdeki Cörä‘nın oğlu.  
9 45-50 yaĢlarındaki ihtiyar çiftçi, Umär‘ın babası. 
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Umär - Ruslar da türlü türlü. Sizinle bizim baĢımızda kamçı Ģaklatan Rusların yerine Ģimdi baĢka Ruslar 

geldi. Sizinle bizim, babalarımızın, dedelerimizin isteyip de göremeyerek özlemle bu âlemden 

göçtükleri Ģeyleri bugün o Ruslar gerçekleĢtiriyor. Andican‘da Özbek baĢkaldırarak ağaları 

kovabildi mi? Kovamadı. Cizzah‘ta Özbek dut gibi döküldüğü halde Æar Nikolay‘dan 

kurtulabildi mi? Kurtulamadı. Moskova‘da Ģimdi Rus baĢkaldırdı ve Nikolay‘ı devirdi. 

Türkistan‘dan zalim ağaları kovarak sizinle benim baĢımızı külfetten kurtardı (Sultån, 1971, s. 

31). 

… 

Frunze 
10

 - (ciddiyetle) Öyle desenize! Bunu bütün delikanlılar gördü mü? 

Cörä - Herkes gördü.. Sen niye memnunsun? 

Frunze - Demek, Ruslar diyerek sizlerin korbaĢılarınız kendi Müslümanlarını kurĢuna dizdi? Öyle mi? 

(Cörä‘da sükût) Hâl böyleyken sizler niye korbaĢılarınızı seviyorsunuz? 

Cörä - Kim seviyor o yağmacı itleri? 

Frunze - Öyleyse niye onları saklıyorsunuz, hiçbir Ģey söylemiyorsunuz? 

Cörä - KorbaĢıları, bana sorsalar toptan kırılıp gitsin derim. Ben, benim gibi periĢan olanlara 

acınıyorum (Sultån, 1971, s. 58). 

 

Fidåyi adlı dramada ise Sovyet sistemi zenginlerin mallarına el koymuĢ, topraklar köylülere 

dağıtılmıĢtır. Ancak basmacılar, sistemin karĢı olduğu milliyetçiler, zenginler, din adamları 

gibi kiĢilerle iĢbirliği yapıyor gösterilmektedir.  

Rähmånqul
11

 KorbaĢı liderliğinde köyün diğer tarafından basmacıların esasi bölümü girmekte. 

Köy manzarası. Ġki çiftçiyi köyün bir baĢka tarafından sürüyüp gelen iki basmacı Rähmånqul‘un yolunu 

keser. 

Rähmånqul atını yularını çekerek durdurur. Basmacılar ipi çekerek iki bağlı köylüyü Rähmånqul‘un 

ayağına diz çöktürürler. 

Rähmånqul - (çiftçileri azarlayarak) Kimin yerini kirlettiğinizi biliyor musunuz, öküzler! 

Æiftçi - (cesurca) Biz kendi yerimizi sürüyorduk. 

Diğer çiftçi - (daha da cesurca) Aynen öyle! 

Rähmånqul - (Gazapla basmacılara buyurur) Asın! (Sultån, 1971, s. 390-391) 

Hämid Ålimcån‘ın (1909-1944), 1926-1932 yılları arasında kaleme aldığı Ģiirlerden olan Ölim 

Yåvga ―Ölüm DüĢmana‖ adlı uzun Ģiirinden bir bölüm vermeden önce bir noktayı açıklamak 

gerektir. Bu Ģiirde geçen Båtu, Åltåy ve Råmiz, Stalin döneminde katledilen Ģairlerdendir 

(Hayit, 1978, s. 278-317). Stalin‘e bu süreçte kimi Özbek Ģairleri yol gösterici olmuĢtur. ĠĢte 

bu Ģiirde Hämid Ålimcån, Båtu (asıl adı: Mahmud Xådiyev, 1904-1938),  Åltåy‘ın (aslı adı: 

                                                 
10 Frunze (ç.n.) Komünist Rusların Türkistan‘ı iĢgali esnasında gösterilen silahlı milli direniĢi kırmak amacıyla oluĢturduğu askeri birliğin ilk 

komutanı. 
11 Ruslara direnen Türkistan milli güçlerinin liderlerinden. 
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Båsit Qåriev) Råmiz (asıl adı: Männån Äbdulläyev, 1895–1938) adlarını bizzat zikrederek 

Sovyet zulmünün baĢ uygulayıcı istihbarat teĢkilatlarından olan GPU‘ya ihbar etmektedir. 

Bir tärix 

 Æıqärıb  

  Mäğrur bir åvåz. 

Sözläydi 

 Hüccätlär tilläri bilän: 

―Båtulär,  

 Åltåylär  

  Boläråq bir tän, 

ġorågä qärĢı bir  

 TäĢkilät qurgän. 

Qur‘ånlär,  

 Mäscidlär… 

  ―Milliy istiqlål‖ 

QozğälıĢ,  

 Ġsyångä 

  Yol-yoruq çizgän… 

Råmizlär,  

 Båtulär, 

  Niqåbgä kirgän. 

Eng yåmån 

 ÄĢäddiy 

  Zärärkünändä, 

Ġkkiyüz! 

 Dost käbi  

  Qılsä-dä  

   Xändä 

Cähångir itlärgä 

                        Qul. 

       Mäläy 

   Bändä!!!‖ 

…. 

Üç härflä  

 Här duĢmängä  

  Titråq bergän – 

G. 

    P. 

        U. 

Håkimiyät qılıçını 

  Qınlärıdän 

   Ålgän bu! 

- Ölim yåvğä!!! 

Bu – sinfning, 

 Pärtiyäning, 

  Bu – tärixning  

      Yolı  

                                                        Bu! 

  

 

(Ålimcån, 1951, 79-80) 

Bir tarih 

 Üreterek 

  Mağrur bir ses. 

Konuşur 

 Belgelerin dilleriyle: 

“Båtular,  

 Åltåylar  

  Olarak yekvücut, 

Sovyet‟e karşı bir  

 Teşkilat kurdular. 

Kur‟anlar,  

 Mescitler… 

  “Milli istiklâl” 

Ayaklanma,  

 İsyana 

  Planlar hazırladılar… 

Råmizlar,  

 Båtular, 

  Maske takınmış. 

En yaman 

 Şedit  

  Zararlı, 

İkiyüzlü! 

 Dost gibi 

  Etseler de  

   Tebessüm  

Cihangir itlere  

                         Kul. 

       Köle 

   Bende!!!” 

…. 

Üç harfle  

 Her düşmana  

  Titreme veren – 

G. 

    P. 

        U. 

Hâkimiyet kılıcını 

  Kınlarından 

   Aldı bunlar! 

- Ölüm düşmana!!! 

Bu – sınıfın, 

 Partinin, 

  Bu – tarihin  

           Yolu  

    Bu! 
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Hâlbuki Ģiirinde böyle jurnalcilik yapan, cellatlara yol gösteren Hämid Ålimcån için Timur 

Kocaoğlu Ģu tespitte bulunur: 

 /.../ Hamid Alimcan gibi baĢka bir genç Ģairin böyle propaganda Ģiirleri yazmak zorunda kalıĢı 

yüzünden, Ģairlik yeteneğini nasıl öldürdüğü içler acısıdır. Hamid Alimcan gerçekten çok yetenekli bir 

Ģairdi, ama onun Ģiirlerindeki propaganda ve didaktik konu ve üsluplar onun Ģiirlerinin seviyesini 

düĢürmüĢtür (Kocaoğlu, 1996, 7). 

ġükür Xålmirzäyev (1940 - 2006), Soyvet ile sonrası dönemde Özbek ediplerinin yaĢadığı 

dönüĢüm veya hakikati teslim etme durumuna örnek bir yazardır. Hatta Såbir Mirväliyev, 

Xålmirzäyev‘in 1987‘de yazdığı Qårä Kämär ―Kara Kemer‖ adlı dramasıyla Basmacıların 

baskıncılar değil hakikatte hürriyet savaĢçıları, istiklal için çarpıĢan kahramanlar olduğunu 

Sovyetler Birliği‘nin dağılma sürecinin baĢlarında söylediğini belirtmektedir (Mirväliyev, 

1993, s. 58). 

Xålmirzäyev, Qıl Köprik ―Kıl Köprü‖ romanında basmacıları karalarken, Bändi Bürgüt 

―Tutsak Kartal‖, Därveş ―DerviĢ‖, Täbässum ―Tebessüm‖ hikâyelerinde ise onların esasında 

hürriyet ve istiklal savaĢçıları olduğunu teslim etmektedir. Üstelik Bändi Bürgüt hikâyesinde, 

basmacıların Sovyet döneminde bile Özbek halkı tarafından vatanı ve halkının istiklali için 

mücadele veren kahramanlar olarak kabul edildiği zımnen de olsa ifade edilmektedir. 

Xålmirzäyev‘in Sovyet döneminde yaptığı hatayı telafi için sonrasında yazdığı eserleriyle çok 

çabaladığını, bu konuda diyetini ödediğini söyleyebiliriz. 

AĢağıda Basmacıların iç yüzünü (!) anlatmak için kaleme alınmıĢ olan Qıl Köprik 

romanından Enver PaĢa‘ın da bulunduğu bir bölüm verilmiĢtir.  

- Sözün kısası, - devam etti Enver, - tabii evvela halkı bize yöneltmeliyiz. Sovyetler halka neler vaat 

ediyor? Hürriyet, eĢitlik! … Tok bir hayat! Bizim de bütün bunları vaat etmemiz gerek! Bunda büyük 

fayda var… Ben bu hususta Säid Ålimxån
12

 ile de bir görüĢ birliğine varmıĢtım… GeçmiĢte emirlikte 

epey hatalar yapıldığı sizler için bir sır değil. Bunların akıbetinde çıkan memnuniyetsizlikler çokmuĢ! 

―Genç Buharalılar‖dan komünistler çıkmıĢ!.. Siz ne dediniz ĠĢan
13

 Hazretleri! 

- Ben… fehim ferasetinize hayranım, efendim! - dedi Sudur ĠĢan. - Bu, en önemli sorun, beyler! SavaĢ 

Ģimdi baĢlıyor. Enver Bey, siz hiçbirimizin aklına gelmeyen fikirleri ortaya attınız… Bizim bahtımıza 

halk ne yapacağını bilmiyor!... A‘la Hazretleri de razı olursa, ben de aynı düĢüncedeyim! 

- TeĢekkür ederim! - dedi Enver PaĢa. 

Ardından halk arasındaki düĢmanlığı arttırmaya yönelik propaganda yürütülmesi zaruretinden uzun 

uzadıya söz etti. 

- Bravo! 

                                                 
12 Emir Said Alimhan (1881, Karmana - 1944), son Buhara Emiri. 
13 EĢân: Dindar kesim arasında itibar kazanmıĢ din adamı. 



45 

International Journal of Humanities and Education 

 
- Siz ne diyorsunuz Ġbråhimbek!

14
 

-KarĢı değilim. 

―ĠĢte tamam!... Enver demin söylediği Ģiarlarla kendi halkını da kandırmıĢtı yahu! Sahtekâr!‖ 

(Xålmirzäyev, 1982, 140). 

 

ġükür Xålmirzäyev 1996‘da kaleme aldığı Bändi Bürgüt ―Tutsak Kartal‖ hikâyesinin 

sonunda ise ölen kartalı gömdüklerini anlatırken Sovyet döneminde basmacı olarak nitelediği 

kiĢileri bu defa Ģehit olarak tanımlar: 

Sonra kartalı battaniyeye güzelce sararak çukura yerleĢtirip gömdük. 

Kabristanda Ģehit olanların, yani hani Ģu VatandaĢlar SavaĢı
15

 devrinde hürriyet, istiklal yolunda 

savaĢarak ölen ―basmacı‖lardan da birkaçının kabri var, halk bunu saklı tutardı, biz çocuklar da kimseye 

ağzımızdan bir kelime çıkarmazdık. Bu mezarlarda yatanların basmacı olduğunun belgisi, bir sopa ve 

sopaya bağlı yarım metre uzunluğunda çürük bezdi. 

Bu fikir benden çıktı dersem yalan olur. Her neyse birimiz çıktı ve dedi: 

- BaĢına tuğ dikelim, ne dersiniz ha? 

Biz kendimiz anlamadığımız halde hürriyet yolunda çok çabalayıp, bağırları kanla dolup ölümden baĢka 

çare bulamayan, bu iĢi de kendisine has bir tarzda gerçekleĢtiren kartalı tıpkı ―Ģehit‖ gibi defnettik 

(Xålmirzäyev, 2006, 27-28). 

Xålmirzåyev, 1984‘te kaleme aldığı Därveş ―DerviĢ‖ adlı hikâyesinde de Basmacılarla ilgili 

tarihî gerçekleri açıklamaktadır: 

- Türkistan tarafından gelmiĢ. Aslı ise Hokand taraflarındanmıĢ! - öyle diyerek Dävrån‘ın 

gözleri iri iri açıldı. Küçüklüğünden beri bildiğim tanıdık heyecanla kekeleyerek: - Ee, 

Hokand Muhtariyet‘i aslında Türkistan Muhtariyeti imiĢ meğer?! - dedi. - Hani vardı ya, tarih 

derslerinde iĢlemiĢtik. Devrim karĢıtı hareket diye?... Amaaan, sizin daha iyi bilmeniz gerek 

bu tarihi. Bugün artık herĢey ortaya döküldü! 

- Evet, biraz biliyorum, - dedim. - Lenin ile Stalin, umumen, BolĢevik liderleri Türkistan 

halkını aldattılar... Äzämät, siz tarihe pek ilgi duymazsınız. Ancak Ģunu iyi bilin: Ekim 

Ġhtilali‘nden sonra Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti hükumetinin ―ġark 

Halklarına Hitabı‖ yayımlanmıĢtı. Orada at kafası kadar harflerle ―Eski müstemlekeler 

Rusya‘dan ayrılarak bağımsız devlet kurma hakkına sahiptir.‖ diye yazılmıĢtı. - Ben esasen 

heykeltıraĢlıktan baĢka sahalara ilgi duymayan arkadaĢıma anlatmaya baĢladım. - Bizde 

Türkistan kendi kurultayını gerçekleĢtirerek ―Devlet müstakildir!‖ diye ilan etti. Hatta 

hükumet üyeleri de tasdiklendi. Sonra, sonra dâhiler (ç.n. Lenin ve Stalin) bahane uydurarak: 

―Türkistan müstakil olursa kendisini koruyamaz. Devleti yönetemez!‖ diye ilan ettiler. 

Türkistan Hükumeti bunu reddedince de hükumet üyelerini hapse atmaya baĢladı. Sağ kalanlar 

                                                 
14 Türkistan milli güçleri liderlerinden biri. 
15 Sovyetler Birliği‘nin kurulduğu dönemde yaĢanan iç savaĢ. 
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ise Hokand‘a kaçtılar. Oraya da derhal Kızıl Ordu ulaĢtı ve ―Asırlık arzumuza ulaĢtık!‖ 

diyerek sevinen halkı kırmaya baĢladı. Hokand o zaman üç gün boyunca yandı, on bin kiĢi 

öldürüldü. Kalanları dağlara çıktılar, yani basmacı-serdengeçtilere dönüĢtüler. Bir kısmı ise 

baĢlarını alıp Ģehri terk ettiler. Ta Suudî Arabistan‘a kadar gittiler. (internet 3) 

Benzer bir diğer önemli örnek de Erkin Våhid‘dir (1936-2016). Erkin Våhid, Özbekistan‘ın 

son dönemlerde yetiĢmiĢ önde gelen Ģairlerinden birisidir. ġairin 1973‘te yazdığı Ģiirinde 

basmacı kelimesi Ģöyle geçer, bu konuyla ilgili Ģunları söyler. 

Håzırgi Yåşlär 

 

Şimdiki Gençler 

Qäri tålgä süyäb 

Irğäy äsånı , 

Åqsåqål sorıgä ästä yånbåĢlär. 

Xäyåldän ötkäzär kåri dunyånı: 

―Eh, håzırgi yåĢlär, 

Håzırgi yåĢlär!‖ 

İhtiyar söğüde dayayarak  

Sallayarak bastonu, 

İhtiyar adam çardağa yavaşça uzanır. 

Aklından geçirir dünyanın işlerini: 

“Ah, şimdiki gençler, 

Şimdiki gençler!” 

 

U äsr teñdåĢı. 

Bütün umr endi 

Keçä körgän tüĢdäy közi åldıdä, 

Yigirmä yåĢıdä ämirni yeñdi, 

Vådiygä suv åçdı ottız åltıdä. 

O, asrın akranı, 

Bütün ömrü şimdi 

Gece gördüğü düş gibi gözünün önünde, 

Yirmi yaşında Emir‟i16 yendi  

Vadiye su17 getirdi otuz altıda. 

 

YåĢligini eslär, 

Uf tärtär sekin. 

Sälginä çimrilär oq tüĢgänqåĢlär. 

―Biz häm yåĢ bolgänmiz bir mähäl, 

Lekin  

BåĢqäçäråq çıqdı håzırgi yåĢlär.‖ 

 

 

Gençliğini hatırlar, 

İç geçirir yavaşça. 

Hafiften çatılır ak düşen kaşlar. 

“Biz de genç olduk bir zamanlar, 

Lakin 

Bir başka çıktı şimdiki gençler.” 

 

U kolxoz tiklädi, 

Yängi yurt qurdı. 

Båsmäçigä qärĢı åt sürdi öktäm. 

Cängu cädällärniñ bärini kördi. 

O, kolhoz kurdu, 

Yeni yurt kurdu. 

Basmacılara karşı at sürdü cesurca. 

Savaşların mücadelelerin hepsini gördü, 

                                                 
16 1920‘da Kızıl Ordu tarafından devrilen Buhara Emirliğine gönderme. 
17 1939 yılında Fergane vadisine su getirmesi için yapılan Büyük Fergane Kanalı (özgün adı Kättä Färğånä Kanali).  
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Kördi åçlikni häm, 

Yüpünlikni häm.  

/…/ 

(Våhidov, 2001a, s. 31) 

Gördüğü açlığı da, 

Yokluğu da. 

/…/ 

Ancak aynı Ģair, 1991 yani Özbekistan‘ın bağımsızlığına kavuĢtuğu yıl kaleme aldığı Vätän 

Umidi adlı Ģiirinin baĢında Ģöyle demektedir: 

Ägärçi ismim Erkin, 

Erki yoq bändä-kişän boldım, 

Közim båğlıq, dilim dåğlıq, 

Tilim yoq, be-suhän boldım 

Her ne kadar ismim Erkin yani „Hür‟ ise de aslında 

Hürriyeti olmayan zincirlenmiş idim. 

Gözüm bağlı, gönlüm dağlı, 

Dilim yok, konuşamayan idim. 

  (Tolkun, 2016, s. 51) 

Erkin Våhid 1989‘da kaleme aldığı Sultånmuråd adlı Ģiirin baĢında ―Sultånmuråd varlıklı bir 

adamdı. Cömert, eğitimli bir zengindi. Sovyet idaresi onun malını mülkünü müsadere, 

kendisini ise sürgün etti. Malından mülkünden, vatanından uzak diyarlara mecburen 

giderken, Sultånmuråd üzünçler içinde şu sözleri dedi.‖ diye yazar. Ardından aĢağıda 

baĢlangıç kısmını verdiğimiz Ģiirini yazar. 

ġäfqät etmäy bäxtım qärå qılgänlär 

ġäfqätgä zår, bäxtı qärålär bolgäy. 

Meni vätänımdän cudå qılgänlär 

Vätändä vätändän cudålär bolgäy. 

Heç qäçån, heç yerdä heç kimsägä, bäs, 

Täläb ålgän målı buyurgän emäs. 

Yer-suvımnı ålgän nåbäkår ul käs 

Yer üstidä yergä gädålär bolgäy. 

(Våhidov, 2001b, s. 108) 

Şefkat etmeyerek bahtımı kara kılanlar, 

Şefkata muhtaç, bahtı karalar olsun. 

Beni vatanımdan ayıranlar 

Vatanında vatana hasret olsun. 

Hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiç kimseye, yeter, 

Yağmalama malı Allah nasip etmiş değil. 

Toprağımı suyumu alan nabekâr o kimse 

Toprağın üstünde toprağa dilenci olsun. 

 

İstiklal Arifesinde ve İstiklal Dönemi Özbek Edebi Eserlerde Basmacılık 

Gerçekleri söyleyebilme dönemi de diyebileceğimiz Sovyetlerin yıkılma sürecinde Özbek 

edip ve Ģairlerinde konuya karĢı üç farklı yaklaĢım görülür:  

1) Basmacı adlandırması Türkistan milli güçleri için değil, tersine istilacı Ruslar için 

kullanılmalıdır. 
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2) Basmacı adı kabul edilir ve Türkistan milli güçleri için kullanılır. Ancak burada 

kelimede anlam iyileĢmesi dediğimiz olay gerçekleĢir ve basmacılar övülür; çektikleri 

zulümler, uğradıkları haksızlıklar anlatılır. 

3) Basmacıların, basmacıların yakınlarının veya basmacı olmadıkları halde basmacı 

oldukları töhmetiyle karĢı karĢıya kalanların yaĢadıkları zulümler, haksızlıklar vb. 

iĢlenir. 

Yazımızın bu bölümünde Ģiir, roman ve hikâyelerden örneklerle konunun nasıl iĢlendiği ele 

alınacaktır.  

Sovyetler Birliği‘nin yıkılma sürecinde Özbek aydınları ilk olarak basmacı adlandırmasının 

Türkistan milli güçleri için değil; ancak iĢgâlci Ruslar için kullanılması gerektiğini 

savundular. Mesela bu husus, Özbekistan‘ın meĢhur güftekâr-bestekâr ve yorumcusu Dädäxån 

Häsän‘ın (doğ. 1941) 1989 yılında yazıp besteleyerek seslendirdiği aĢağıdaki çalıĢmasında 

açıkça görülmektedir.  

Dädäxån Häsän, Özbekistan‘ın istiklale gittiği yolda korkmadan meydanlara çıkarak Rusların 

iĢgalci olduklarını haykıran bir Ģair-yorumcudur. Öyle ki Häsän, bir eserinde 

 

Båsıb ålındı bu yurt 

Bäğrı tolä särığ qurt 

Bizlärni kör qılmäsmu 

Ånälär bergän oq süt 

İşgâle uğradı bu yurt, 

Bağrı dolu sarı kurt, 

Bizleri kör etmez mi 

Anaların verdiği ak süt? 

 

diyerek iĢgâlci Rusları, Türkistan‘ın bağrındaki sarı kurtçuklara benzetecek kadar korkusuz 

bir vatan ve hürriyet âĢığıydı. ġairin aĢağıdaki Ģiiri basılmamıĢ olup, bize bizzat kendisi 

vermiĢtir. ġiirin altında kaleme alınma tarihi olarak 1989 kaydı bulunmaktadır. Dolayısıyla 

burada kaynak zikredemiyoruz. Ayrıca bu çalıĢmada Özbek Türkçesine ait metinlerdeki 

båsmäçı kelimesi esasen basmacı olarak verilmiĢtir; ancak Dädäxån Häsän‘ın aĢağıdaki 

Ģiirinde kelime iĢgâlci Kızıl Orduyu ve Rusları kastettiği için baskıncılar diye çevrilmiĢtir. 
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BÅSMÄÆILÄR BASKINCILAR 

Någähåndä särhåd bilmäy båsıb kelädi. 

Tåğ u tåĢdän, däryålärdän åĢıb kelädi. 

Uniñ näfäsläri tekkän yurtniñ quçåğı, 

Türli bälålärgä, käsåfätgä tolädı... 

 Båsmäçılär, båsmäçılär, båsmäçılär! 

 

Ansızın hudut bilmeden basar gelir. 

Dağ ve taştan, deryalardan aşar gelir. 

Onun nefesinin değdiği yurdun kucağı, 

Türlü belalarla, kötülüklerle dolar. 

 Baskıncılar, baskıncılar, baskıncılar!  

Ävväl båğ u bostäniñni iĢgål etädi. 

Soñrä din u imånıñni päymål etädi 

Yer åstı, yer üsti, bärçä båylikläriñni, 

Vä älhäzär, öz yurtıgä ålıb ketädi. 

 Båsmäçılär, båsmäçılär, båsmäçılär! 

 

Evvel bağ ve bostanını işgal eder, 

Sonra din ve imanını ayakaltı eder, 

Yeraltı, yerüstü, bütün zenginliklerini- 

Maalesef, kendi yurduna alır gider. 

 Baskıncılar, baskıncılar, baskıncılar! 

 

Bu yurtlärgä men mä'rifät ålıb keldim der. 

Özi mä'rifätdän yiråq, fäqät häråm yer. 

Qoldä qurål, sengä buyruq berib degäylär 

Öziñ yemä, kiymä fäqät-fäqät mängä ber! 

 Båsmäçılär, båsmäçılär, båsmäçılär! 

 

Bu yurtlara ben marifet alıp geldim der. 

Kendisi marifetten ırak yalnız haram yer. 

Elde silah, sana buyruk verip derler, 

Kendin yeme, giyme, yalnız yalnız bana ver. 

 Baskıncılar, baskıncılar, baskıncılar! 

 

Vätän tuygusı yoq beår yålğån sözläydi 

Qäydä qärnı toysä oĢäl yerni közläydi 

Uniñ mäĢ'um istibdådı, zulmı åstıdä- 

Qäçångäçä Türkiy xälqlär zår-zår bozläydi. 

 Båsmäçılär, båsmäçılär, båsmäçılär! 

 

Vatan duygusu yok, hayâsız yalan söyler, 

Nerede karnı doysa o yeri gözler, 

Onun meşum istibdatı, zulmü altında- 

Ne zamana dek Türk halkları zar zar inler. 

 Baskıncılar, baskıncılar, baskıncılar! 

 

       

Ulärnı zäbt etmäq üçün birläĢmäq keräk. 

Mäğlub xälqlär, bir til bolıb, sirläĢmäq keräk. 

Bärmåqlär birläĢib muĢtgä äylängän käbi- 

Misli faĢistlärgä qärĢı küräĢmäq keräk. 

 Båsmäçılär, båsmäçılär, båsmäçılär! 

Onları zabtetmek için birleşmek gerek. 

Mağlup halklar dil birliği yapıp sırlaşmak gerek. 

Parmaklar birleşip yumruğa dönüştüğü gibi- 

Bu faşistlere karşı savaşmak gerek. 

 Baskıncılar, baskıncılar, baskıncılar! 
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Bu konuda yazan önemli bir diğer Ģair de merhum Muhämmäd Yusuf‘tur (1954-2001). Son 

dönemin önde gelen Ģairlerindendir. AĢağıdaki Ģiir, Ģairin 1992‘de basılan Erkä Åhu (Nazlı 

Ahu) adlı kitabından alınmıĢtır. Bu Ģiirin kaç tarihinde yazıldığı kitapta belirtilmemiĢtir.  

  

BÅSMÄÆILÄR BASMACILAR 

Ålmåslärdän keskir edi ĢämĢiriñiz, 

Tütün bolib tozib ketdi täqdiriñiz. 

Miñ yigitgä ärzirdiñiz här biriñiz, 

Åt oynätib yurmädiñiz, båsmäçilär… 

 

Elmaslardan keskin idi kılıcınız, 

Duman olup dağılıp gitti takdiriniz, 

Bin yiğide değerdiniz her biriniz, 

At oynatarak gezmediniz, basmacılar. 

Tupråq töĢäk boldi, båliĢ egär båĢdä, 

Umriñizniñ yärmi ötdi tåğu tåĢdä. 

Cälåliddin käbi mudåm cähångäĢtä 

Ne künlärni körmädiñiz, båsmäçilär. 

 

Toprak döşek oldu, eyer yastık başta, 

Ömrünüzün yarısı geçti dağda taşta, 

Celaleddin18 gibi müdam cihanı gezen 

Ne günleri görmediniz, basmacılar. 

QorğåĢingä qorğån boldi qåq yuräklär, 

Käfän boldi qångä båtgän åq yäktäklär, 

Songi mäkån boldi gåhå çäkäläklär, 

Ådämdäy häm ölmädiñiz, båsmäçilär. 

 

Kurşuna kale oldu kuru yürekler, 

Kefen oldu kana batan ak içlikler, 

Son mekânı oldu bazan çalılıklar, 

İnsan gibi dahi ölmediniz, basmacılar. 

TüĢünmäyin kimlär qärğäb, kimlär såtdi, 

Köñliñizdä äläm, közdä yåĢlär qåtdi, 

Bilmäy bä‘zän öz båläñiz tåĢlär åtdi, 

YåĢ deb ginä kilmädiñiz, båsmäçilär. 

 

Anlamadan sizi, kimi lanetledi, kimi sattı, 

Gönlünüzde elem, gözde yaşlar dondu, 

Anlamadan bazen öz yavrunuz taşlar attı, 

“Küçüktür” diye darılmadınız, basmacılar. 

Üyiñizdä sizni kütdi kel deb, töräm, 

Kelinçäklär kåkilläri täräm-täräm!.. 

Köñilgä yår sığärmı, deb yurtdä qäräm, 

Cänggåhlärdän cilmädiñiz, båsmäçilär. 

 

Evinizde sizi bekledi “Gel!” diye, beğim, 

Taze gelinler saçları örüm örüm!... 

“Gönüle yar sığar mı?” esir yurtta diye 

Savaş meydanlarından kaçmadınız, basmacılar. 

KeñäĢsäñiz tår dunyålär keñ bolärdi, 

ErgäĢ yåqä bolsä, ġermät yeñ bolärdi. 

BirläĢsäñiz kim häm sizgä teñ bolärdi, 

Neçün ähil bolmädiñiz, båsmäçilär?.. 

 

Anlaşsaydınız dar dünyalar geniş olurdu, 

Ergeş yaka olsaydı, Şirmet yen olurdu, 

Birleşseniz kim size denk olurdu? 

Niçin uyumlu olmadınız, basmacılar? 

BåĢ egsäñiz - egdiñiz gåh dost qäsdidä, 

Dälälärdä, cälälärdä, qår åstidä. 

Erk misåli cilmäydiñiz dår åstidä, 

DuĢmängä båĢ egmädiñiz båsmäçilär. 

 

Baş eğmekse, eğdiniz bazen dostluk kastıyla, 

Kırlarda, yağmurlarda, kar altında, 

Hürriyet gibi gülümsediniz dar altında, 

Düşmana baş eğmediniz, basmacılar. 

  

                                                 
18 Celaleddin ibni Alâvüddin Muhammed, 1198—1231 arasında yaĢayan HarezmĢahlar devletinin son hükümdarı. 
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Kitåb titib tåpgänlärim - bäri yålğån, 

Kinolärgä çåpgänlärim - bäri yålğån. 

Tığ tutgängä tığ tutdiñiz, siz heç ån 

Nån tutgängä tegmädiñiz, båsmäçilär. 

 

Kitap didikleyip bulduklarım, hepsi yalan, 

Sinemaya koşturduklarım, hepsi yalan, 

Kılıç tutana kılıç tuttunuz siz hiçbir zaman 

Ekmek tutana değmediniz, basmacılar. 

Sizni desäm közimdä yåĢ lärzån-lärzån, 

Neçün bunçä ädålätniñ närxı ärzån? 

Cännät ägär bolsä sizsiz cännätmäkån, 

Behudä qån tökmädiñiz, båsmäçilär!.. 

 

Sizi anınca gözümde yaş dizi dizi 

Niçin adaletin değeri bu kadar ucuz? 

Eğer cennet varsa, cennetmekân olan sizlersiniz, 

Beyhude kan dökmediniz, basmacılar!.. 

Siz yoq, bundä kötärildi därpärdälär, 

Mäydånlärdä boldi qızıq hängåmälär, 

Åtdän tüĢdi särıq moylåv särkärdälär, 

Äfsus, äfsus körmädiñiz båsmäçilär. 

 

Siz gidince burada kaldırıldı aradan perdeler, 

Meydanlarda oldu ilginç hengâmeler, 

Attan indi “Sarı bıyıklı” askerler, 

Yazık, yazık görmediniz, basmacılar. 

Körgändirsiz bälki. Yoqsä, cim bizlärgä 

Qäbrlärdän qol uzätdi kim bizlärgä?.. 

Buxårånı topgä tutgän tonğızlärgä 

Siz häm qılıç sermädiñiz, båsmäçilär. 

Görmüşsünüzdür, belki. Yoksa sessizce bizlere, 

Kabirlerden el uzattı kim bizlere? 

Buhara‟yı topa tutan domuzlara, 

Siz de kılıç sapladınız, basmacılar. 

BåsmäçimiĢ… Tutmäydimi bir kün qånı, 

Äy tä‘rifçi, äy tärıxçi, äy bemä‘ni?.. 

Hämmä sizdäy öz yurtini sevsä qänı! 

Nelärdin därs bermädiñiz, båsmäçilär. 

 

“Basmacı” imiş… Tutmaz mı bir gün kanı, 

Ey tanımcı, ey tarihçi, ey kendisini bilmez?... 

Herkes sizin gibi yurdunu sevseydi keşke! 

Nelerden ders vermediniz, basmacılar.  

Erkli eldä sizni esläĢ näqädär xuĢ, 

Sizgä häykäl qoysä ärzir mäydånlär boĢ, 

Åq yäktäkdä åq ärğumåq minib åqtöĢ 

Mundåq kökräk kermädiñiz, båsmäçilär. 

 

Hür yurtta sizi hatırlamak ne kadar hoş, 

Heykeliniz dikilmeye layık meydanlar boş, 

Ak kaftanla ak atlara binip çıplak göğüsle 

Şöyle göğüs germediniz, basmacılar. 

Subhidämdä Ģe‘rim bitdim közim tinib, 

Påyiñizgä keldim köñlim bir öksinib, 

Turiñ endi båbå, desäm, siz xorsinib, 

Cilmäydiñiz - turmädiñiz, båsmäçilär. 

 

Seher vakti şiirimi yazdım gözüm kararıp 

Ayağınıza geldim gönlüm mahzunlaşıp, 

“Kalkın artık, dede!” deyince siz iç çekerek, 

Gülümsediniz, kalkmadınız, basmacılar. 

Ålmås misål keskir edi ĢämĢiriñiz, 

Tutun bolib tozib ketdi täqdiriñiz, 

Miñ yigitgä ärzirdiñiz här biriñiz, 

Åt oynätib yurmädiñiz, båsmäçilär! 

(Yusuf, 1992, s. 33-34) 

Elmas misali keskin idi kılıcınız, 

Duman olup dağılıp gitti takdiriniz, 

Bin yiğide değerdiniz her biriniz, 

At oynatıp gezmediniz, basmacılar! 

 

Konunun romanlarda nasıl iĢlendiğine dair ilk örnek Tåğäy Muråd‘a (1948-2003) aittir. 

Yazar, Åtämdän Qålgän Dälälär (Babamdan Kalan Tarlalar) adlı tarihî-belgesel niteliğindeki 

romanında, önce Kızıl ardından BolĢevik Rusların Türkistan‘ı iĢgalini Sovyetlerin yıkılma 
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arifesine kadar getirir. Romanın baĢlarında basmacı/basmacılık meselesini gündeme getirir ve 

konuyla ilgili gerçeği roman kahramanı Dehqånqul‘un babası Äqräb ile annesinin konuĢması 

esasında verir: 

- Kadınlar, ―Adamınız basmacı olmuĢ, doğru mu?‖ - diyorlar 

- Dehqånqul!
19

 Basmacı demeyin. Kaçtır söylüyorum, basmacı demeyin, diye. 

- Bütün kadınlar böyle diyor. 

- Derse der. Basmacı olup hangi yurdu basmıĢız? Basmacı olup hangi yurdu yağmalamıĢız? Dehqånqul! 

Basmacı denen kelimeleri onlar bilerek çıkardılar. 

- Kimler? 

- Kimler olacak? - Kızıllar! Kimler olacak? Atasına lanet domuzlar. Domuzların kendileri yurdumuzu 

basıp geldi. Üstüne üstelik bize basmacı diyor. Atasına lanet domuzlar kendilerini, buyruklarını bizim 

alnımıza yapıĢtırdı. 

- Öyleyse, siz kim oluyorsunuz?  

- Mücahit! Anladın mı? Mücahit! 

- O da ne demek? 

- Mücahit, eli için yurdu için cihat eden adam demek. Eli yurdu yolunda Ģehit olmaya hazır adam 

demek. 

- Ne bileyim, Dehqånqul, el âlem böyle söylüyor iĢte. 

- Dehqånqul! El âlem Kızılların hilesine kanmasın. Ben Kızılların birini bile bırakmadan kıracağım. 

Kurtulan Kızılları ise nereden geldiyse oraya kovacağım. Elimiz yurdumuz ancak o zaman anlayacak 

kimin mücahit, kimin basmacı olduğunu. Batan günün atacak tanı vardır.  

… 

- Bir RäĢid Basmacı ile ikinizin elinden ne gelir? 

Dehqånqul! Daha kaç defa söyleyeceğim basmacının ne olduğunu? Basmacılar iĢte o Kızıllar! (Muråd, 

1994, s. 32-33) 

 

Bu konu romanda tekrar tekrar dile getirilir. Romanın geliĢme bölümüne geçildiğinde artık 

Sovyet idaresi, Türkistan‘ı tamamen iĢgal etmiĢ, bağımlı cumhuriyetlere bölmüĢtür. 

Dehqånqul çocuktur. Babası katledilmiĢtir. Henüz beĢinci sınıf öğrencisidir. Sovyet 

döneminde Özbekistan büyük bir pamuk tarlasına dönüĢtürülmüĢtür. Yalnız büyükler değil, 

çocuklar bile tarlalarda zehir içinde yarı aç yarı tok çalıĢtırılmıĢlardır. Dehqånqul da 

tarladadır. Üstelik günlük toplamaları Ģart olan belli bir kilo vardır. Dehqånqul cılız olduğu 

için planı tamamlayamaz. Dayak yer. Sövülür. Müdür Ģöyle bağırır: 

- Pamuk, sen ülküsü bozuğun
20

 gözünü oyar! - dedi. - Zaten sen kimsin biliyor musun? Sen, basmacısın, 

basmacı! 

                                                 
19 Özbeklerde karı koca birbirine ismiyle hitap etmez. Hitap için iki yol kullanılır. Æocukları varsa ilk çocuğunun adıyla seslenirler yahut da 

anası, babası diye hitap ederler. Dehqånqul burada ikisinin ilk çocuğunun adıdır. 
20 Sovyet dönemini anlatan romanlarda, rejim karĢıtları mäfkuräsi buzuq ―ülküsü bozuk, ideolojisi bozuk‖ olarak tanımlanmaktır. 
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…. 

- ĠĢte görüyor musunuz yoldaĢlar? - dedi müdürümüz. - Aslın neslin neyse sonunda ona çekersin! 

Bunun babası Basmacı Äqräb idi! Sovyet rejimi düĢmanı pamuk toplar mı hiç? (Muråd, 1194, s.55) 

 

Muråd Mänsur (1941-2014) 1998‘de kaleme aldığı Cudålik Diyårı (Ayrılık Diyarı) adlı 

romanında Soyvetlerin ilk yıllarında TaĢkent‘te yaĢanan olayları dile getirmektedir. 

Romanının sonunda yerini yurdunu terk etmek zorunda kalan Sultån Muråd‘dan romanın 

anlatıcısı ve baĢkahramanı olan kardeĢi Mäqsud‘a gelen mektubun bir yerinde basmacılık 

meselesi Ģöyle gündeme gelir: 

Mäqsud, bırak, kendine hâkim ol. Ağlama, ağlayarak uğurlama beni. Ben, sana özlemlerimi değil, kendi 

hatalarımı ve günahlarımı sıralıyorum. Yalnız Allah‘ın ve bizzat kendimin bildiği günahlarımı sana 

güvenerek anlatıyorum. Sen uzun yaĢayacak bir delikanlısın ailemizde, bir gün anlarsın sanıyorum. 

Yurdumuzda kimisi benim için ―haydut‖ der, kimisi ―son basmacı‖ diyerek lanet damgasını çoktan 

vurmuĢtur. (Mänsur, 1998, s. 380) 

Sovyet rejimi; Türkistan‘da kendisine karĢı çıkanları ya öldürmüĢ yahut da mal mülklerini 

müsadere ederek sürgün etmiĢtir. Bu Ģekilde malına el konarak sürülenlere qulåq denmiĢtir. 

Bu uygulama o derece basite indirilmiĢtir ki Sovyet yandaĢları sevmedikleri, malına mülküne 

hatta namusuna göz diktikleri kiĢileri båsmäçi, unsur gibi ithamlarla yok etmiĢlerdir. Qulåq 

olanların geride kalan aile fertleri de toplum tarafından dıĢlanmıĢ, uzun yıllar eziyet çekmiĢ; 

yerini yurdunu bazen adlarını değiĢtirmek zorunda kalmıĢlardır.  

ĠĢte bu durumu Säfär Bärnåev (1938-2001) Qulåq Båläsı ―Sürgünün Æocuğu‖ hikâyesinde 

iĢlemiĢtir. Hikâyenin kahramanı henüz on yaĢındaki Såbir‘dir. Såbir‘in babası Närzi ve annesi 

Rızvån orta gelirli bir çiftçi olmalarına rağmen Sovyet rejiminin adamı Åşur Şapka tarafından 

bir gün içinde basmacı olmak ve evinde buğday saklamakla itham edilir, sonra da malına 

mülküne el konarak sürgün edilirler. Bu bir ilk değildir. Köyde sıradan baĢka çiftçiler de Åşur 

Şapka‘nın zorbalığına maruz kalmıĢ ve ne olduğu belirsiz Ģekilde ortadan kaybolmuĢlardır. 

Bütün bu olay yaĢanırken zavallı Såbir, halasındadır. Ertesi gün eve geldiğinde kimsecikler 

yoktur. DıĢarı çıktığında ise köylüler ondan kaçmaktadır. Okula gittiğinde oradan kovulur: 

Såbir‘in hayatı iĢte böyle geçmeye baĢladı. Såbir, yanında kaldığı halasının yanından kaçıp geldiği 

günlerin birinde köyün kenarında bir grup çocuğun toplandığını gördü ve onlara doğru vardı. Æocuklar 

onu görünce sessizleĢtiler ve bir adım geriye çekildiler. Såbir yaklaĢarak bizzat tanıdığı çocuklara baktı. 

Æocuklar ―Git buradan, git!‖ diye hep beraber bağrıĢtılar. - Sen qulåq‘ın çocuğusun! 

Az önce geriye çekilen çocuklar birden atılarak hep birlikte onu önlerine katıp kovalamaya baĢladılar. 

Hatta bununla da yetinmeyerek arkasından taĢ toprak atmaya baĢladılar. 
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Æocukların bağırtı çağırtısını iĢiten bıyıklı biri okul denen evden aceleyle çıktı. - Hey çocuklar, bu ne 

gürültü? - diye sordu. - Qulåq‘ın çocuğu! - dedi çocuklardan biri kaçmakta olan Såbir‘i göstererek. - 

Kovduk, YoldaĢ Muallim.  

- Tamam, hadi derse!  

Muallim elindeki çubuğu havada sallayarak çocuklar dershane girinceye kadar kapı önünde durdu. 

Dershaneye girince çocukların sesi kesildi. ġimdi yalnızca muallimin kalın sesi iĢitiliyordu. 

Såbir merakla dershanenin etrafını dolandı. Daha fazla sabredemeden içeride neler olduğunu görmek 

istedi. Ayakucunda yürüyerek gelip açık kapıdan içeriyi gözledi. 

- Aha, muallim, qulåq‘ın çocuğu geldi. - oturmakta olan çocuklar hep birden ayaklandı. 

- Kesin sesinizi! - dedi muallim, - Kesin! Gürültü etmeyin! - O elindeki çubukla çocukları tehdit etti. -

Kim ağzını açacak olursa terbiyesini veririm! 

Muallim kapıdan çıkarak Såbir‘e ―Gel!‖ diye iĢaret etti. Æocuğun kulağına iĢitilir iĢitilmez bir sesle 

fısıldadı: 

- Yavrum, buralarda dolaĢma. Qulåq‘ın evladısın. Görürlerse seni rahat bırakmazlar. Haydi git 

buralardan!... 

Bıyıklı adamın kendisine ―yavrum‖ demesi Såbir‘i derinden etkiledi. Birden hüngür hüngür ağlamaya 

baĢladı. 

- Ağlama yavrum, - dedi o, - takdir böyleymiĢ… Git artık! (internet 4) 

 

Kara Propagandada Halk Edebiyatından Yararlanma 
 

Sovyet yandaĢları basmacılar aleyhine propagandayı hiçbir sahada ihmal etmemiĢlerdir. 

Roman, Ģiir, tiyatro, sinema yanında sözlü edebiyattan da yararlanılmıĢtır. Mesela Äläviyä-

Rozimbåy‘in 1983‘te yayımladığı 296 sayfalık Sovet Dävri Xälq Qoşıqlärı adlı kitabın 33-45. 

sayfaları tamamen bu amaçla söylenmiĢ mani ve türkü tarzı Ģiirlere ayrılmıĢtır. Buradan 

birkaç örnek verelim.  

 

Ätläs köyläk kiygünçä 

Märcån ålıb täqsäng-çi 

Båsmäçigä tekkünçä 

Däryålärdä åqsäng-çi 

Atlas elbise giyeceğine 

Mercan alıp taksana. 

Basmacıya varacağına 

Irmaklarda boğulsana. 

 

Güm bolsın, gümrån bolsın 

Båsmäçı tämåm bolsın. 

Båsmäçını qıyrätgän 

Båtırlär åmån bolsın. 

Yok olsun, kaybolsun, 

Basmacılar tükensin. 

Basmacıyı kurutan 

Baturlar sağ olsun. 

 

Gülni gül yånıdä kör, 

Bäxri dilingni åçädı, 

Æiçeği çiçek yanında gör, 

Keyfin yerine gelir. 
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Ånäcån oğling bårıb 

Båsmäçilärni yänçädi. 

Anacığım oğlun varıp 

Basmacıları ezer. 

(Äläviyä-Rozimbåy, 1983, s. 37-38)  

 

Kızıl Ordu, Hokand‘da kurulan muhtar hükumeti yok ederken Ermeni TaĢnak Terör 

Örgütü yardımıyla, sivil halktan 35.000 insanı katletmiĢtir (Koçar, 2010, 33). Ancak rejim 

kendi yaptıklarını görmezden gelerek utanmadan milli güçleri katliam yapmakla suçlamıĢtır. 

AĢağıdaki dörtlükte korbaĢılardan Xålxocä Ģu Ģekilde karalanmaktadır: 

Qoqänning köçäsi tår köçä 

Pistirmäni qoydı Xålxocä. 

Begünåhlärni topläb 

Közini oydı Xålxocä 

(Äläviyä-Rozimbåy, 1983, s. 38) 

Hokand‘ın sokağı dar sokak, 

Pusuyu kurdu Hâlhoca 

Günahsızları toplayıp 

Gözünü oydu Hâlhoca 

 

 

Ancak 2010‘da Musåqulov tarafından yayımlanan Özbek Xälq Lirikası adlı çalıĢmada halk 

arasında milli güçleri öven türkülerin de yakıldığı kaydedilmektedir. Görüldüğü gibi halk 

edebiyatına dair çalıĢmalarda dahi basmacılığa yaklaĢım değiĢmiĢtir. 

ġermät äkäm özi zor, 

Yånıdä kät[t]ä mähzur (mäuzer) 

Murådigä yetålmäy, 

Äytib ketdi köp uzr. 

Şîr Muhammed Ağam büyük adam, 

Yanında büyük mavzer. 

Muradına eremeden, 

Söyledi gitti çok özür. 

(Musåqulov, 2010, s. 260)  

 

Türkistan milli güçlerinin halk arasındaki itibarı konusunda Zeki Velidi Togan, Bugünki 

Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi adlı kitabında da Ģöyle demektedir: 

/… / BaĢkurtların, Kazanlıların ve uzaktan gelen Türkiyeli zabitlerin iĢtiraki o güne kadar mücadele 

ederse, ancak kendi nahiyesi için mücadele etmeye alıĢan, kendi barındığı yerin haricinde ―vatan‖ 

bilmeyen basmacılara, ―umum Türkistan için mücadele‖ yollarını açtı. Halk içinde destanlar doğdu, 

meselâ 1922 yılında, Rusların takibatına rağmen, ―aman aman‖ ve: 

 Bu tağlarda kim yatqan + Asker balalar yatqan 

 Yan baĢına taĢ batıp + DüĢmanına oq atqan
21

 

nakaratlı basmacı Ģarkıları TaĢkent, Semerkant, Hokand gibi Ģehirlerin caddelerinde bile arabacı, amele 

ve hatta mekteplilerin ağzında söylenir oldu (Togan, 1981, 473). 

 

                                                 
21 Bu dağlarda kim yatmakta + Asker çocuklar yatmakta / Yan baĢına taĢ batıp + DüĢmanına kurĢun atmakta. 
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Bu türkünün tamamı, Afganistan‘ın Rus iĢgaline uğramasından sonra Türkiye‘ye gelen Güney 

Türkistanlı ses ve saz sanatçısı Sabir Karger‘in 1986‘da çıkardığı Türkistan Halk Müziği 1 

adlı albümünde Askerler adıyla yer almıĢtır. Dileyenler bu Ģarkıyı Youtube‘de dinleyebilirler 

(Ġnternet 5). 

Konuyla ilgili olarak baĢka örneğimiz günümüz Özbek müziğindendir. Özbek popüler müziği 

sanatçılarından Måhım‘ın söylediği Båbålärım ―Dedelerim, Atalarım‖ adlı Ģarkının sözleri 

aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Båbålärım  Dedelerim 

Tåğlär tåĢi båĢingiz boliĢ bolıb,  

Siz yåtıbsiz qäy måzårdä håmuĢ bolıb.  

BåĢingizdä quyåĢ yiğlär KümüĢ bolıb,  

Erkin deyä tåğdä qålgän sädålärım  

Båsmäçi deb nåm ålgänsiz båbålärım.  

 

Dağlar taşı başınıza yastık olup, 

Siz yatarsınız hangi mezarda sessizce? 

Başınızda güneş ağlar Gümüş
22

 gibi, 

Hürriyet diye dağlarda kalan sedalarım! 

Basmacı diye nam aldınız, dedelerim! 

Soqır edik nåmingizdän år qıldik biz.  

Erkin degän begzåtını xår qıldik biz. 

Belbåğingiz boyningizgä dår qıldik biz. 

Dår åstidä dåd sålgändä måmålärım. 

Meni oyläb cån berdingiz båbålärım 

 

Kör idik, namınızdan ar ettik biz. 

Hürriyet diyen beyzadeyi hâr ettik biz. 

Kuşağınızı boynunuza dâr ettik biz. 

Dâr altında feryat çekende nenelerim, 

Beni düşünüp can verdiniz, dedelerim! 

Turån bäğrin ezib yåtgän cäfålärim  

Siz qullikdän xäzär qılgän båbålärım 

Såğınç bolıb yurtdä esgän sädålärım 

Cännätmäkån, cännätmäkån, cännätmäkån 

Cännätmäkån, mening äziz båbålärım. 

Turan‟ın bağrını ezmekte olan cefalarım, 

Siz kölelikten ar eden dedelerim! 

Özlem olup yurtta esen sedalarım,  

Cennetmekân, cennetmekân, cennetmekân, 

Cennetmekân, benim aziz dedelerim! 

 

Türk elidä tåbuti yelkä-mä-yelkä 

Tonın bäğrın tutqäzmäy ketgän Özbekkä, 

Dunyå tähsin oqır ġermuhämmädbekkä 

Ruhingizgä bähĢ äylädim duålärim, 

Mädäminbek, Ġbråhimbek båbålärım. 

 

Türk elinde tabutları omuz omuza, 

Kaftanının yakasını tutturmadan gitti Özbek‟e 

Dünya “Aferin!” der Şirmuhammed Beg‟e
23

 

Ruhunuza bahşeyledim duâlarımı, 

Muhammed Emin Beg, İbrahim Beg
24

, dedelerim! 

Yulduzlär sämålärgä qädälgän ärmån 

Tünlär sizni såğınıb yığlärmu Æolpån 

Yıldızlar semalara kakılan özlem, 

Geceleri sizi özleyip ağlar mı Æolpan?
25

 

                                                 
22 Özbek romancılığının kurucusu Abdullah Qadirî‘nin(1894-1938) Ötgän Künlär ―GeçmiĢ Günler‖ adıyla kaleme aldığı ilk Özbek 

romanının baĢ kadın kahramanı. KümüĢ, Özbek edebiyatında olumlu kadın imgesi için sıkça kullanılan göndermedir. Romanın baĢ 
kahramanı Atabek de Ceditçi bir basmacıdır. 
23 ġirmuhammed Beg: Türkistan milli güçlerinin korbaĢısı.  
24 Muhammed Emin Beg, Ġbrahim Beg: Türkistan milli güçlerinin korbaĢıları. 
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Äxır Xudå bändälärin hür yärätgån 

Yåt ellärdä siz közläri cilålärim 

Ġstıqlålni körmäy ketgän båbålärim. 

Neticede Allah kullarını hür yaratmış! 

Yad ellerde siz gözleri ışıldayanım, 

İstiklali görmeden göçen dedelerim! 

(Ġnternet 6)  

 

Konuyla ilgili son örneğimiz: Mänsurxocä Xocäyev, Türkistan milli güçlerinin 

korbaĢılarından ġermuhämmädbek‘i anlattığı kitabına Æocukluk Hatıralarımdan diye bir 

bölümle giriĢ yaparken Ģunları söylemektedir. 

Æocukluk Hatırlarımdan 

Kalbimizin siyaset ve ideoloji damgasından uzak olduğu çocukluk çağlarımız… Hafta geçmez 

okulumuza ―basmacılar‖ hakkında filmler getirirler; tarih ve edebiyat derslerinde ―basmacılar‖ın 

―müthiĢ‖ suçları hakkında bahsederler, sözün kısası Ģuurumuzda ―basmacı‖ denen olumsuz sima 

yaratmaya çabalarlardı. Ancak nedense sabi kalbimiz, Ģuurumuz ―basmacı‖ simasını kabul edemez, 

savaĢçılık oyunu oynadığımız zaman iki cepheye yani ―Aklar
26

-Kızıllar‖ veya hakeza gruplara 

bölündüğümüzde bile oyunumuzda Kızıllar-Basmacılar grubu olmazdı…  

O gün okulda bu mevzuda bir film daha –yanılmıyorsam Revat Kurtları (Rävåt Qäshqırlärı) gösterildi.  

Ne de olsa küçük çocuğuz, eve gelince: 

- Kızıllar, Basmacıları iĢte böyle vurarak iĢte Ģöyle vurarak kırdı geçirdi, deyivermiĢim. 

 Bu tarihî vakıaları bizzat gözüyle gören, zaruri hallerde onlara yardım elini uzatan rahmetli babamın 

birden rengi atmıĢtı. Yalnız kaldığımız bir sırada etrafta kimsenin bulunmadığına inanç getirince Ģöyle 

demiĢlerdi: 

- Oğlum, onlar basmacı değil. Rusya‘dan gelerek bu ülkeyi basan, zenginliklerimizi kendi yurtlarına 

taĢıyıp götüren Kızıllar, Ġslam dininin düĢmanları olan BolĢevikler basmacıdır. Amma bütün bunları 

yalnız sana söylüyorum, o kadar. Ola ki biri duyacak olursa hepimizi topun ağzına koyup atıp 

öldürürler… (Xocäyev, 2008, s. 4) 

Xocäyev‘in hatıralarından da anlaĢılacağı gibi kara propaganda ilkokul çocuklarına kadar 

düzenli ve sürekli olarak yapılmıĢtır. Ancak Özbek halkının çocukları bile Ģuuraltında 

Basmacıları karalamayı reddetmiĢlerdir. Keza bu hatırada insanların Sovyet döneminde 

Basmacılar konusunda en ufak bir gerçek kırıntısını söylemesinin bile ölüm ve sürgün 

edilmeleri için yeterli olduğu anlaĢılmakta; insanların nasıl bir korku rejiminde yaĢadıkları 

görülmektedir.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
25 Sovyetlerin 1938‘de katlettiği modern Özbek Ģiirinin kurucusu kabul edilen Ģair, Abdulhamit Süleyman Æolpan (1897-1938). Æolpan, aynı 

zaman Æoban Yıldızı demektir. Burada tevriyeli kullanılmıĢtır.  
26 Sovyetlerin kurulması döneminde BolĢeviklere karĢı savaĢan Æarlık yandaĢları. 
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Sonuç 

Sovyetler Birliği adı altında Ruslar, Türkistan Türklerinin Æarlık sonrası kurdukları Türkistan 

Muhtar Cumhuriyetini dolayısıyla da hürriyet ve vatanlarını yerle bir ederken aslında 

kendileri için söylenmesi gereken ‗basmacı‘ kavramını kendilerine karĢı direnen milli güçleri 

halk nezdinde küçük düĢürmek, zihinlerde kötü algı oluĢturmak için kullanmıĢlardır. Üstelik 

Ruslar, bu kara propagandayı bizzat Özbek edip ve Ģairlerinin eliyle kendi halkına karĢı 

yaptırmıĢtır.  

Bu durum Sovyetlerin yıkılma sürecine kadar devam etmiĢ, sürecin baĢlamasıyla birlikte artık 

gerçekler ifade edilmeye baĢlanmıĢtır. Ancak bu defa da Sovyetler Birliği döneminde 

meydana getirilen edebiyat ile bu edebiyatın temsilcilerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği 

sorunu ortaya çıkmıĢtır. Bir tarafta hürriyet ve vatan için ölenler; öte tarafta ise belki can 

korkusuyla belki Ģahsî çıkarları için halkının yanında durmayanlar bulunmaktadır ve her ikisi 

de Özbeklerin ortak geçmiĢidir. Üstelik her iki grubun da Özbek edebiyatında silinmez izleri, 

vazgeçilmez eserleri vardır.  
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Extended Abstract 

The Turkestan Turks, getting independence partly from the Tsarist Russia, were again 

invaded by the Russians under the name Soviet. The name Basmachi was used to humiliate 

the national forces of Turkestan that resisted the Russian occupation. The mass that the Soviet 

administration called the Basmachi was generally active between 1918 and 1925. However, 

the name Basmachi had been used since the middle of 1919.  

This name also was used to refer by the Soviet press to its associates of the liberation struggle 

carried out by the Afghan people against the occupation of the USSR in Afghanistan, in the 

years 1979-1989. 

In addition, this name was exploited for the purpose of accusing and persecuting those who 

contradicted the Soviet ideology, until the last years of the Soviet. This rhetoric has been used 

extensively in their works to show that the Uzbek intellectuals were not anti-Soviet until the 

disintegration of the Soviets.  

During the process of disintegration of the Soviet Union, this situation has reversed. Basmachi 

means "rebel, bandit, invader" in Uzbek language. Soviet authorities used this term to name 

the Turkestan people who contradicted the Soviet ideology to introduce them as humiliated, 

rebellious.  

Unfortunately, this black propaganda of the occupant Soviet state has worked out. Even 

today, basmachi is called for those who resist the occupation. The word basmachi has entered 

different langugages and it is now being used in researches belonging to different languages 

as basmacı (Turkish), basmachi (English, French, Spanish, Finnish), basmatchi, basmachi 

(German), басмачество, басмачами (Russian), سماچی ا شي ,(Persian) ب سمات ب  (Arabic) ال

and etceteras. 

The Uzbek poets and writers begun to tell the truth of the community, which was named by 

the Soviet authorities as Basmachi. In fact, it is determined that some authors who criticised 

Basmachis in the Soviet Period had praised them in the post-Soviet period. For example, 

Shukur Xolmirzaev an important Uzbek writer, who lived between 1940 and 2006, is a very 

suit example for the standing of surrendering the transformation or truth experienced by 

Uzbek writers. Same approachment appears in the same way in Uzbek dictionaries and 

encyclopedias.  
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This policy of the Soviet Union led to a two-way deadlock among Uzbek intelligentia. First, 

during the Soviet period, they wrote works in the direction of the official ideology of the 

regime nevertheless they did not believe the ideology. In this case creativity of authors was 

restricted. They constantly had to prove their loyalty to the Soviet regime. Even so, sometimes 

they had to spy on other Uzbek authors and their own people for the Soviet intelligence 

agencies. Especially they were slain or exiled during the Stalin period if they did not act so. 

The second dead-lock occured after the collapse of the Soviet Union. How should the Uzbek 

literati evaluate authors, who betrayed their own people during the Soviet era? It is not 

possible to completely deny these people who are forced to betray their people and also not 

possible to people whose creativity is restricted by the regime. Anti-regime or pro-regime 

authors and poets constitute modern Uzbek literature. Those who are supporters of the Soviet 

regime have valuable works they bring to the extent that the regime allows. Therefore, Uzbek 

literati have to live with this problematic past. 

On the other hand, writers who saw both the Soviet and the post-Soviet era are now praising 

the people they have blackened in the past. This situation creates a contradiction in the 

writings of such writers. In this article, Shukur Xolmirzaev, well-known Uzbek story and 

novel writer, and Erkin Vohidov, a prominent poet of modern Uzbek literature, are given as 

examples. 

This dilemma, which Uzbek literati live in, still continues. Even though nearly a hundred 

years have passed, the life of the grandfathers who resisted to the Russian occupation has 

been brought to life by literary figures even today. 

On the other hand, in the Soviet era, many people, with a slight suspicion, were called 

basmachi and subjected to sanctions, claiming that they were anti-regime. Even those who 

were affiliated to the Soviet ideology and exhibited it with their writings could have been 

killed by the Soviet regime. For example, as the Xolyor Abdurkarim og‟li, who even praised 

the Soviet order in his epic Amir Qachdi was killed by the regime in 1937. All these events 

still continue to have significant effects in the minds of Uzbek intellectuals. 

In this paper, different kind of examples will be given in order to show the evolution of the 

approachment to the Basmachi term in the works of Uzbek poets and writers. 

 


