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MUHACİR BAŞKURTLARIN TÜRKİYE’DEKİ VE 
DİĞER ÜLKELERDEKİ FAALİYETLERİ

SALİHOV, Ahat 
R.F.,BAŞKURDİSTAN/R.F.,BASHKORTOSTAN/Р.Ф., БАШКОРТОСТАН

ÖZET

Rusya’daki 1917 yılı devriminden sonra birçok bilim adamı çeşitli ülkelere 
muhaceret etmek zorunda kalmışlardır. Türkiye’ye gelen Başkurt muhacirlerinden 
Ahmet Zeki Velidi Togan ve Abdulkadir İnan burada ilmî faaliyetlerine devam 
etmişler ve dünyaca tanınmış araştırmalar yapmışlardır. Onların muhaceretteki 
ilmî faaliyetleri ve hayatları Türkiye’de pek çok bilim adamının ilgisini çekerek 
kitap ve yazılara konusu olduğu hâlde, Sovyet döneminde Rusya’da faaliyetlerine 
önem verilmemiştir. Başkurdistan’da ise 1990 yılından başlayıp bugüne kadar 
onların eserleri, faaliyetleri hakkındaki yoğun incelemeler yapılmaya başlanmıştır. 
Başkurt araştırmacıları tarafından yeni arşiv belgeleri de ortaya çıkarılmıştır. 
Bunların yanı sıra onların devrim öncesi eserleri de derlenerek, Türkçeleri ise 
Başkurtça ve Rusçaya çevirilerek neşredilmiştir. Buna rağmen, Prof. Dr. Ahmet 
Zeki Velidi Togan ve Abdulkadir İnan’ın muhaceretlerinden önceki ve sonraki 
faaliyetleri ve hayatları Başkurdistan tarihi için önemli araştırma konuları 
olmaktadırlar. Bu bilim adamlarının ilmî mirası ile daha yakından tanıdığımızda 
çok ilgi çekici şeyler ortaya çıkacağını müşahade etmekteyiz. 

Araştırılması gereken hususların biri de onların ilmi kurumlardaki çalışmaları, 
bazı ilmi müesseselerin kuruluşundaki rolleridir. Umumi Türk tarihi, etnografyası 
ve kültürü üzerindeki tezleri incelenmelidir. Diğer taraftan da zikredilen bilim 
adamlarının kendileri mensup olan Başkurtlar hakkındaki görüşleri Başkurt 
tarihini kaynak ve görüş açısından zenginleştirmektedir. Örneğin, onların 
eserleri XX. asır başındaki Başkurt aydınlarının tercümei hallerini ve görüşlerini 
açıklamaya yardım etmektedir. Bu arada Togan ve İnan’ın işbirliğine de dikkat 
edilmelidir. Onların ilmi miraslarının incelenmesi Türk tarihine hiç şüphesiz 
yenilikler katacaktır.

Anahtar Kelimeler: Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan, Abdulkadir İnan, 
Türk tarihi, muhacir bilim adamları.

---

XX. asrın seksenli yılların sonunda başlayan Rusya Federasyonu’ndaki 
Perestroyka olarak adlandırılan sosyal ve siyasî değişim, daha önce önem 
verilmeyen tarihî olayları ele almaya imkân sağladı. Perestroyka Rusya’da 
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yaşayan halkların tarihî geçmişini yeniden değerlendirmeye fırsat verdi. Bu 
değişim rüzgârı Başkurdistan’ı da etkiledi. Başkurdistanlı bilim adamları daha 
önce araştırılmamış birçok konuyu ele alma imkânına kavuştu. Bilim adamları 
ve toplumda Başkurdistan Cumhuriyeti’nin millî devlet kurma sorunları, 
XX. yüzyılın başındaki millî hareketin Başkurt liderlerinin faaliyetleri, Ekim 
Devriminden sonra ülkeden göç etmek zorunda kalan siyasî ve toplum önderleri 
gibi konular ilgi odağı olmuştur. 5 Eylül 1995 tarihinde Başkurdistan Cumhuriyeti 
cumhurbaşkanının kararı ile “Başkurdistan’ın Millî Devlet Kuruluşu (1917-
1925)” konulu bilimsel-arkeografik araştırma projesi yapılmıştır (Proje Başkanı 
B. H. Yuldaşbaev). 4 Eylül 1996’da Başkurdistan Cumhurbaşkanı “Ahmet Zeki 
Velidi, Abdulkadir İnan, Galimcan Tagan’ın ilmi mirasını Başkurdistan’a geri 
getirme ve onların adlarını ebedileştirme” kararı imzalamıştır. 1-2 Haziran 1995’te 
Ufa’da Başkurdistan’ın siyasi ve sosyo-kültürel hayatında derin izler bırakan, tüm 
dünyada yaşayan Başkurtların temsilcilerini bir araya getiren Kurultay yapılmıştır. 
Tüm bu olaylar değişik sebeplerden dolayı ülkesinden göç etmek zorunda kalan 
Başkurtların kaderini güncel bir konu olarak devam ettiğini göstermiştir.

Başkurt muhacirleri hakkında konu açıldığı zaman akla ilk olarak ünlü siyasi 
önderler ve bilim adamları A. Velidi Togan, Abdulkadir İnan, G. Tagan gelmektedir. 
Gerçekten de bu konu ele alındığında onların adlarını göz ardı etmek mümkün 
değildir. Onlar Başkurtların tarihinde silinmez bir iz bırakan önemli şahsiyetlerdir. 
Ancak diğer muhacirlerin faaliyetlerine nazaran bu şahısların faaliyetleri daha iyi 
incelenmiştir.

Rusya’daki 1917 yılı devriminden sonra birçok bilim adamı çeşitli ülkelere 
muhaceret etmek zorunda kalmışlardır. Türkiye’ye gelen Başkurt muhacirle-
rinden Ahmet Zeki Velidi Togan ve Abdulkadir İnan burada ilmî faaliyetlerine 
devam etmişler ve dünya seviyesinde önemli araştırmalar yapmışlardır. Onların 
muhaceretteki ilmî faaliyetleri ve hayatları Türkiye’de pek çok bilim adamının 
ilgisini çekerek kitaplara ve yazılara konu olduğu hâlde, Sovyet döneminde Rus-
ya’da bu iki âlimin faaliyetlerine önem verilmemiştir. Başkurdistan’da ise 1990 
yılından başlayıp bugüne kadar onların eserleri, faaliyetleri hakkında yoğun in-
celemeler yapılmaya başlanmıştır. Başkurt araştırmacıları tarafından yeni arşiv 
belgeleri de ortaya çıkarılmıştır. Bunların yanı sıra onların devrim öncesi eserle-
ri de derlenerek, Türkçeleri ise Başkurtça ve Rusçaya çevirilerek neşredilmiştir. 
Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan ve Abdulkadir İnan’ın muhaceretten önceki ve 
sonraki faaliyetleri ve hayatları Başkurdistan tarihi için önemli araştırma konuları 
olmaktadır.Bu bilim adamlarının ilmî mirası ile yakından tanıştığımızda çok ilgi 
çekici şeyler ortaya çıkacağına inanmaktayız. Araştırılması gereken hususların 
biri de onların ilmi kurumlardaki çalışmaları, bazı ilmi müesseselerin kurulma-
sındaki rolleridir. Umumi Türk tarihi, etnografyası ve kültürü üzerindeki tezleri 
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incelenmelidir. Diğer taraftan da zikredilen bilim adamlarının mensup oldukları 
Başkurtlar hakkındaki görüşleri, Başkurt tarihini kaynak ve görüş açısından zen-
ginleştirmektedir. Örneğin, onların eserleri XX. asır başındaki Başkurt aydınla-
rının hayat hikâyelerini ve görüşlerini öğrenmeye yardım etmektedir. 1969 se-
nesinde İstanbul’da «Hikmet Gazetecilik» neşriyatında A.Velidi’nin “Hatıralar” 
adlı kitabı yayınlanmıştır. A.Z.V.Togan’ın 1925 yılına kadarki hayatını teferruatla 
anlatan bu kitap onun faaliyeti, XX. asır başı Başkurdistan ve umumen Rusya tari-
hi, Türk millî harekatı tarihi ile ilgilenen araştırmacılar için çok değerli bir kaynak 
eser olmuştur. Togan’ın hatıralarına ait çok sayıda incelemeler yapılmaktadır. 

Ankara’da gerçekleştirilmekte olan İCANAS konferansı dolayısıyla “Bilgi 
Semamızın 12 Burcu” adlı kitapta şöyle bilgiler geçmektedir: “1951 yılında Ord. 
Prof. Dr. Zeki Velidi TOGAN’ın başkanlığında toplam 524 kişinin katılımı ile 
İstanbul’da 22. toplantı yapılmıştır. Bu toplantıyı Zeki Velidi Togan Hoca yerine 
kendilerini yapmak isteyen içi çirkinliklerle dolu bazı kimseler, üç dört ay basında 
olumsuzluklar sergilemişlerdir. Togan Hoca kendisine yapılanları, bu konudaki 
intibaları kitabında  anlatmıştır”.

Bilindiği gibi, XXII. Ulaslararası Müsteşrikler Kongresi, 1951’de İstan-
bul’da yapılmıştır. Onun tebliğleri A.Velidi’ye ithaf edilerek yayınlanmıştır. Bu 
beş yüz sayfalık mecmua H.Yanskı’nin meşhur bilginin hayatını anlatan maka-
le ile başlatılmıştır. Onun arkasından H.Yanski ve M.Cekson tarafından hazır-
lanmış A.Velidi’nin eserlerinin bibliyografyası gelmektedir. Bu bibliyografya 
M.Cekson’un yazılarını kullanarak Abdülkadir 1956-1957 senelerde “Тürk Yur-
du” dergisinin 262-264 sayılarında “Profesör, Doktor Ahmet Zeki Velidi’nin İlmî 
Faalliyeti” adlı makale yayımlanmıştır.

Başkurdistan Cumhuriyeti’nin kurucularından ve XX. asrın en tanınmış 
tarihçilerinden Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan 1908 yılında bugünkü 
Başkurdistan’ın İşimbay ilçesi Küzen köyünde doğmuştur. İlk tahsilini babasının, 
sonra dayısının medreselerinde gören Ahmet Zeki Velidi 1908 yılında eğitimini 
devam ettirmek için memleketinden ayrılarak Kazan’a gelmiş ve “Kasimiye” 
medresesine girmiştir. Bir sene sonra tahsilini tamamlayınca aynı medresede Türk 
Tarihi ve Arap edebiyatı muallimi olarak çalışmaya başlamıştır. 1908 yılından itibaren 
çeşitli Türk dergi ve gazetelerinde makaleler yayınlatmaya başlamıştır. 1912 yılında 
onun ilk kitabı olan “Türk ve Tatar Tarihi” eseri neşredilmiştir. 1913-1914 yıllarında 
onun tarafından iki defa eski elyazmalarını araştırmak amacıyla Orta Asya’ya yaptığı 
seyahatler çok başarılı olmuştur.

1923 yılında Ahmet Zeki Velidi Togan’ın muhaceretteki ilmî faaliyeti 
başlamıştır. Bilim alanında çok başarılı çalışmalarına devam etmiştir. Bu 
dönemde o birçok yeni tarihî kaynakları ortaya çıkarmış, makaleler ve kitaplar 
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yayımlatmıştır, Viyana Üniversitesi’ni tamamlayıp, doktorasını kazanmıştır. 
Mühacerette o 300’den fazla eser yayınlamıştır. Bu dönemde A.Z.Velidi Togan 
küçük Türk Ansiklopedisi olarak da tanınan İbn Fadlan’ın Seyahatnamesini 
bulmuş ve yayınlatmıştır, Türk Bilimi için çok önemli eser olan Umumi 
Türk Tarihine Giriş, Oğuz Destanı, Tarihte Usul, Kuran ve Türkler, Yeni 
Türkistan ve Yakın Mazisi gibi kitaplar neşretmiştir. Onun Umumi Türk 
Tarihi hakkında Herbert Jansky “Genç Türkologlara yol gösteren eser” 
demiştir. Hayatında karşılaştığı engelleri geçerek Ahmet Zeki Velidi Togan 
uluslararası alanda da tanınmıştır. Hayatının son yıllarında büyük projesi olan 
çok ciltli Türk Kültür El Kitabı üzerinde de çalışmıştır. Bir bilim adamının 
deyişiyle, o hakikaten Türk tarihi araştırmacıları ve uzmanlarının ön sıralarında 
olması gereken Türk olarak doğmuştur.1

1927 yılından başlayıp 1970 yılına kadar aralıklı olarak Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi 
Togan İstanbul Ünivrsitesi’nde çalışmıştır. 1953 yılından başlayıp vefatına kadar 
kurucusu olduğu İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü başkanlığını 
yürütmüştür. Bilimsel araştırmalardaki üstün başarılarından dolayı Avrupa’nın bazı 
ilmî kurumlarına üye seçilmiş, İran Eğitim Bakanlığı’nın Altın nişanı verilmiştir.

Muhacereti esnasında o Rus ilim adamları ve bilhassa V.V.Barthold ile 
bağlantısını sürdürmeyi istemiştir. Bunları biz, onun şahsi arşivinde bulunan ve 
Emir Yuldaşbayev tarafından Başkurdistan’da yayınlatılan 12 Nisan 1924 tarihli 
mektubundan öğrenebiliriz. Bu mektup SSCB’nin Berlin’deki Temsilciliği adına 
yazılmıştır. Velidi, burada daha önce 1922’de Sovyet hükûmetine bildirdiği 
gibi sadece ilmi faliyetlerde bulunacağını belirterek eşi Nefise’nin Almanya’ya 
gelmesini ve eşiyle birlikte kendisinin Rus ve Doğu dillerinde yazılan ve genellikle 
ilmi kitaplardan oluşan şahsi kütüphanesinin getirilmesi için izin istemiştir. 
Bundan başka akrabaları ile de mektuplaşmak istediğini belirtmiştir. Mektubunun 
sonunda şöyle yazmıştır: “Benim devrime kadarki ilmi faliyetlerim Rus ilim 
adamları çevresiyle çok sıkı bağlıydı. Rusya’daki ilim adamlarıyla irtibat kurmak 
mektuplaşmak ve kitap değiştirmek pek zaruridir. Leningrad’da: 1. Akademisyen 
Barthold ile, 2. Profesör Samoyloviç ile, 3. Moskova’da Profesör Gordlevskiy 
ile, 4. Taşkent’te Profesör Schimdt ve 5. Ebu Bekir Divayev ile, Narkompros’un 
Kazan, Orenburg’ve Taşkent’teki ilmi komiteleri ile... Benimle mektuplaşmada 
şüphelenilen kimselerin tutuklandıklarını gazetelerden öğrenince Rusya 
hükûmetinin isimleri belirtilen insanlarla sadece kitap bağlantısı kurulmasına izin 
verilmesini ve onlarla benim aramda hiçbir siyasi bağlantıdan şüphelenilmemesi 
için ben iş bu arzu ile başvurmaya mecbur oldum”.2

Ahmet Zeki Velidi ile birlikte muhaceret eden Abdülkadir İnan Çelyabinsk 
1 Salihov, Ahat, Ehmetzeki Velidizen Reseyzege Gilmi Eşmekerlege, Ufa. 2005. S. 4
2 Yuldaşbayev, Amir, İz Arhiva Validova, İzvestiya Başkortostana, 17 Kasım 1995.
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bölgesi Şıgay köyünde 1889 yılında doğmuştur. Memleketindeyken folklor 
konusunda çalışmaya başlayan İnan Türkiye’ye yerleştikten sonra da çalışmalarını 
devam etmiştir. Türkiyat Enstitüsü’nde asistanlık yapmıştır. 1927 yılında Zeki 
Velidi Togan ile birlikte Yeni Türkistan, başka arkadaşlarıyla 1928’de Halk 
Bilgisi Haberleri dergilerini yayınlatmaya başlamışlardır. Pek çok dergilerde 
makaleler yayınlatmıştır. Çeşitli ilmi kurumlarda çalışmıştır. Atatürk’ün dil 
konusunda yaptığı toplantılara katılmıştır. Uzun yıllar Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde çalışmıştır. Türk Dil Kurumu, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Danışma Kurulu ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nde de görevler 
almıştır. Şamanizm Tarihte ve Bugün adlı değerli araştırma kitabı ile birlikte 
Türk etnografyası, folkloru, tarihi, inançları, gelenekleri, destanları, lehçeleri ve 
edebiyatına dair yazılmış üç yüzden fazla makale yayımlatmıştır. Abdülkadir 
İnan’ın eserlerinde Başkurtlara ait bilgiler de çok bulunmaktadır. Burada onun 
Başkurtlarla ilgili çalışmalarından birkaçına değinip geçmek istiyoruz.3

Bilindiği gibi, Başkurtça sözlükler XVIII. asrın sonunda yapılmaya başlanmıştır. 
Ancak Başkurt kelimelerinin planlı bir şekilde toplanması, sınıflandırılması 
ve sözlüklerin yayınlanması sadece XX. asrın yirmili yıllarında başlamıştır. O 
dönemde fazla büyük olmayan yapıları açısından daha ziyade şive sözlükleri 
denilebilen sözlükler neşredilmiştir. Konuşma dilinden toplanan malzeme 
içermeleri bunların değerli olmalarını sağlamaktadır. 1924 yılında Bilim dergisinin 
iki sayısında Abdülahat Vildanov’un Başkurt Lugatı yayımlanmıştır. İki sene 
sonra Nuriagzam Tahirov kendi Başkurt Lügatı’nı kitap olarak yayınlatmıştır. 
Yakında öğrendiğim bilgilere göre, devrim yıllarında bu konuyla Abdulkadir İnan 
da ilgilenmiştir. Bunları biz A.İnan eli ile N.Tahirov’un sözlüğü kapağının içine 
ve yaptırdığı beyaz kağıtlar üzerine yazdıklarından anlamaktayız : “Bu sözlükte 
Üsergen, Geyne, Salcıgut ağızından kelimeler yoktur. Benim bu ağızlara ait 
dosyam Abdulhay İrkebay elindeydi. Şubat faciasında öldürüldü 1918’de”.

Burada o kendinin eski arkadaşlarından bazıları hakkında hangi ağız ile 
konuştuklarını kaydetmiştir. Yine bu sözlükteki kelimeler ve imla Şarki Başkurt 
ağzına ait olduğu, Geyne, Üsergen ve dağlı Kıpçak ve Katay ağızları olmadığı 
kaydedilmiştir. Burada bazı kelimeleri de anlatmıştır.

Fakat en enteresan anlatımların biri şudur: “Nuri benim materyallere tek bir 
şey ilave etmemiştir... Dosyanın bir kısmı eline geçmemiş olacak”.
3 İnan Ebdelkadir, Törkiya’ge Kilerzen Aldagı Tormoşomdan Begze Hetireler. Agizel. 1994. No 1. 
S. 84-106. No 2. S. 142-149; Tanyu Hikmet, Prof. Ebdelkadir İnan. Agizel. 1994. No. 2. S. 149-158; 
Arslanbek Saida, Prof. Ebdelkadir İnan. Agizel. 1994. No. 2. S. 159-160.
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A. İnan’ın kendi ifadelerine göre Onun Salavat Batır adlı bir piyesi devrimden 
sonra 1924 yılında arkadaşı Sagit Miras tarafından biraz bolşevikleştirilerek 
yayımlatılmıştır.

Sagit Miras ise bu konu ile ilgili şunları yazmaktadır: “Başkurdistan sahne 
severleri Başkurtların meşhur kahramanı Salavat hakkında bir piyes yazılmasını 
istediler. Bu konuda Fethulkadir Süleymanov’un (yani Abdülkadir İnan) kalemi 
ile yazılmış bir elyazma mevcuttu. Nasıl olsa da onunla yetinilmedi. Orada onun 
hayat hikâyesi tam ve doğru gösterilmemiştir. Bu istekler beni şu piyesi yazmaya 
mecbur etti. Bunu yazarken Fethülkadir kitabından biraz faydandım demiştir...”.4

Muhaceretteki hayatının büyük kısmını Macaristan’da geçiren Galimcan Tagan 
şimdiki Kurgan Bölgesi Elmem ilçesi Tenrigöl köyünde 1892 yılında doğmuştur. 
1917 yılında Başkurt millî hareketine katılmıştır. Başkurt ordusunda alay komutanı 
olmuştur. Beyaz Ordudaki Başkurt askerleri grubu ile Uzak Doğu’ya, sonra 
Japonya’ya, daha sonra Başkurtlar hakkında araştırmalar yapan Macar bilim 
adamlarından B.Baratoshi-Balog, V.Prele yardımlarıyla Macaristan’a gitmiştir. 
Orada Debretsen Ziraat Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra iktisat doktoru 
olmuştur. 1930 yılında Avusturya’nın başkenti Viyana’ya staj yapmak için giden 
Galimcan Tagan müzik profesörü Robert Lach ve Herbert Yanski ile tanışır. Bu 
tanışma sayesinde birlikte I. Dünya Savaşı Başkurt esirlerinin arşivdeki şarkılarını 
kitap olarak neşretmişlerdir. 1930-1944 yıllarında Macaristan Milli Etnografya 
Müzesi’nde Doğu bölüm başkanlığını yapmıştır. II. Dünya Savaşı sonunda Sovyet 
Orduları Avrupa’ya ilerleyince Galimcan Tagan Almanya’ya göç etmek zorunda 
kalmıştır. Orada Hamburg Üniversitesi’nde Türkoloji alanında 1948 yılındaki vefatına 
kadar çalışmıştır. “Savaş Öncesi ve Sorasında Rusya Dövizi” adlı doktora tezi 
Macarca ve Fransızca kitap olarak, Levente, Ethnographia, Neprajzi Ertesito gibi 
degilerde Türk halklarının kültürü, etnografyası üzerine birçok makale yayınlatmıştır. 
Yazılarının bir kısmı Başkurt ve Kazakların somut kültürü ile ilgilidir. Etnografik 
saha araştırmaları yapmak amacıyla Anadolu’yu da birkaç defa ziyaret etmiştir5. Bu 
konularda onun “Küçük Asya Türklerinde Keçi yetiştirme ve Yün İşletilmesi” 
(1939), “Toros’taki Karatepe Türk Etnografyası” (1940), “Toros’un Güney 
Bölgesinde Etnografik Araştırmalar” (1942). Macar bilim adamı Gurfi İstvan’ın 
deyimiyle Galimcan Tagan “Budapeşte’de tek başına bir Türk kolonisi” olmuştur.6

Başkurtların göç sebebi birçok nedene bağlıdır. Devrime kadar çoğunlukla 
buna çarlık rejiminin baskıları neden olmuştur. Tarihi belgeler Başkurtların vergi 
4 İnan Abdulkadir, Başkort Yeyleüinde, Ufa, 1996. S. 13-15.
5 Tagan Galimcan, Etnografiçeskiye Zametki o Başkirah i Drugih Türkskih Narodah (Perevod 
s veng. Yozefa Tormı). Ufa: Gilem, 2004. 160 s. Farhşatov M. N., Galimcam Tagan v Emigratsii. 
Ufa, 2003. 

6 Togan Ahmet Zeki Velidi, Doktor Galimyan Tagan. Şonkar, 1994. No 94. s. 71.
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toplayanların, tercümanların, memurların yaptıklarından çok şikâyet ettiklerini 
göstermektedir. Bunlardan huzursuz olan Başkurtlar topraklarını bırakıp daha 
iyi bir yaşam için komşu halkların topraklarına doğru yol almışlardır. Örneğin, 
XVII yüzyılda Başkurt ailelerin Kalmıkların, Sibirya Tatarlarının arasına göç 
etmişlerdir7. Başkurtların diğer halkların yanına muhaceretleri başka yüzyıllarda 
da olmuştur. Rivayetlere göre, “Sabat al-Adjizin” adlı eserin yorumu ve meali 
olan meşhur Risala-i Aziza’nın yazarı Eyli boyu Başkurtlarında Tacettin Yalsıgul 
(1768-133?) babası ile birlikte Salavat Yulayev ayaklanmasının bastırılmasından 
(1773-1775) sonra memleketinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Belli bir zaman 
Astrahan ilinde ve Dağıstanʼda yaşamışlardır. Daha sonra babası oğlunu 
Diyarbakır şehrinde bırakıp hacca gitmiştir. 1785-1787 senesinde Tacetdin 
babası ile İstanbul şehrinde karşılaşmışlardır. Bundan sonra Astrahan, Moskova, 
Nijniy Novgorod ve Kazan istikametiyle yurtlarına dönüşleri başlamıştır. Yolda 
T. Yalsıgul’un babası Menzele ilçesinde Sün köyünde vefat etmiştir. Ölmeden 
önce babası ona “Oğlum benim. Ben galiba Ey ırmağını (doğduğu toprakları) 
göremeyeceğim. Ben öldüğümde benim kabrimi yabancı ülkede bırakma, buraya 
yerleş ve kör olsan dahi eğitimi burada yap ve bizim işimizi devam ettir. Senede 
iki kez kabrimi ziyaret et.” demiştir8. Böylece o babasının vasiyeti üzerine orada 
kalmış ve Tacetdin Yalsıgul al-Başkurdi adında edebiyat dünyasına birçok eser 
bırakmıştır.9 

Şimdiki zamanda Çin’in Sincan-Uygur Otonom bölgesinde yaklaşık 5 bin 
Başkurt ve Tatar yaşamaktadır. XX. asrın seksenli yıllarına kadar onları “Nogay” 
ismi ile adlandırıyorlarmış, daha sonra ise “Tatarlar” demişlerdir. İlk göçmenler 
Rusya’daki 1917 devriminden daha önce buraya yerleşmeye başlamışlar. Ruslar 
ile birlikte buraya Ural-İdil bölgesinden tüccarlar da gelmeye başlamış, Doğu 
Çin demiryolunun inşaatıyla birlikte Çin’in Doğu bölgelerinde de tüccarların 
faaliyetleri daha çok artmıştır.

Avusturya’da yaşayan Sofya Valeyeva tarafından anlatılan rivayete göre, 
Çin’in Sincan-Uygur Otonom bölgesindeki Cemsar köyü Salavat Yulayev 
ayaklanmasından sonra oraya yerleşmiş olan Başkurt ve Tatarlar tarafından 
kurulmuştur. 
7 Akmanov I. G., Başkirskiye Vosstaniya, Ufa, 1993. S.93-95.
8 Galautdinov V. G., ‘Tarih Name-i Bulgar’, Tacetdin Yalsıgul. Ufa, 1990, S. 136.
9 El-Başkurdi konusunda şunu söylemek gerekir. Anadolu da Gazan-Han yönetimi döneminde 
Sülemiş önderliğinde ayaklanma başlamıştır ve bu ayaklanmayı komutan Emir Başkurd bastırmıştır. 
Çingizid Olcay emrinde komutan Sarıkan Başkurd bulunmuştur. Mısır’ın memlük yöneticilerinin 
hizmetinde yine Nasreddin al-Başkurdi (Arabça şiirler de yazmıştır), Alaaddin Başkurd al-
Nasıri, Sancar al-Rukki al-Başgirdi ve İlmetdin Başkurdi (Sultan Kılavun onu Sürya valisi olarak 
atamıştır). Z.V. Togan’a göre, bu şahıslar Başkurt kökenli olabilirler. Togan Z. V., “Başkırt”,//İslam 
Ansiklopedisi.
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1917 yılı devriminden önceki dergi ve gazetelerde Çin’de yaşayan hemşehrile-
rilerimizin hayatları hakkında yazılar çıkmıştır. Ekim Devrimi’nden sonra Beyaz 
Ordu ile birlikte Başkurtlar da sınırın dışında kalmışlardır10. Yüzlerce vatanda-
şımız Doğu Çin, Kore ve Japonya’ya gitmişlerdir. Türk muhacirlerinin dernek-
leşmesi de Çelyabinsk Bölgesi Mediyak köyünde doğan ve Çar amirallerinden 
Kolçak tarafında savaşan ve onun askerleri ile birlikte Rusya’dan ayrılan, meşhur 
Başkurt önderi Gabdulhay Kurbangaliyev ile bağlantılıdır. Japon araştırmacı Ni-
siyamo Katsunori, Japon arşivlerine dayanarak G. Kurbangaliyev’in S. Bikmeyev 
ile birlikte Japonya’ya ilk defa 1920’ de geldiğini tespit etmiştir. 19 Aralık 1920 
tarihinde Tokyoʼda basılan “Asahi Shimbun” adlı gazetinin sayfalarında “Kuru-
lacak olan yeni cumhuriyete Doğu İmparatorluğu-Japonya’nın yardımı: Özgürlük 
ve bağımsızlığa susamış olan Müslümanlar birleşmiş Asya halkları adındaki ha-
reketin başına geleceklerdir.” başlıklı yazıda ülkeye Başkurt heyetinin geldiğini 
haber etmektedir. Bu haberle birlikte Kurbangaliev ve Bikmeyevin’in resimleri 
de basılmıştı. K. Nisiyama’nın görüşüne göre, bu makale büyük bir ihtimalle Ja-
ponya’da Başkurtlar hakkında basılan ilk haberdir. Ancak bu Başkurtlar ile Ja-
ponlar arasındaki ilk karşılaşma değildi. 1904-1905 Rus-Japon savaşı esnasında 
“Varyag” kruvazöründe askerî hizmeti Başkurtlar da yapıyorlardı.11 Başkurtların 
bu savaşa katılımını halk arasında yaygın olan şarkı ve beyit denilen şiirler de 
göstermektedir. Örneğin, meşhur Başkurt halk şarkısı ‘Port-Artur’ şarkısı bunun 
güzel bir örneğidir.12

Koreli bilim adamı Li Hi Su’ya göre, İzumu-Otsu (Osaka) askerî tutsak 
kampında 1904-1905 Rus-Japon savaşı döneminde 28 bin Rusyalı askerî tutsak 
varmış. Bunların arasında Türkler de bulunmaktadır. Bilim adamı askerî tutsaklar 
kampının mezarlığında 3 Müslüman kabrini bulmuştur13. Bu esirler arasında 
Başkurtlar da olmalıdır. 3 sene sonra seyyah, birçok kitabın yazarı ve toplum 
önderi Abduraşit İbrahimov (1857-1911) Japonya’yı ziyaret etmiştir. O baba 
tarafından Sibirya Tatarı ve anne tarafından Başkurttur. Japonya’ya gelmesinin 
sebebi de İslam dinini yaymaktı, bu amaçla Asya ülkelerini gezmeye koyulmuştu. 
Hayatının son senelerini Japonya’da geçirmiştir.
10 Togan Galimyan, Başkirı v Zabaykalye// Vatandaş. 1997. No 8-10.
11 Örneğin, ‘Varyag’ kruvazöründe Deniz Küvvetleri arşiv belgelerine gore, Ufa vilayetinden 4 
denizci vardı. Bunlar ocakçı 1-ci başgedik F. Kuznetsov, M. Kasyanov, Belebey ilçesinden makinist 
1-ci başgedik H. Sitgalin ve aynı ilçeden Yaşirgan köyünden Müslüman H. Muhametgaleev. Rusya 
Müslümanlarının I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’da esir olanlarından bir tabur kurularak 
Osmanlı devletine gönderildikleri hakkında bknz: Salihov Ahat, “Ranadiya’daki Rusyalı Müslüman 
Alayı. Birinci Dünya Harbi’nde Rusyalı Bir Esirin Hatıraları”,. TÜRKSOY Dergisi. 2007. S. 26-30.

12 Başkurt-Japon İlişkileri için bkz.: Japon istoriografiyasında Başkortostan (Bibliografiçeskiy 
Spisok Literaturı)/Hazırlayan: Salihov A. G., Sataeva L.V. // Vatandaş. 1999. No 8. S.199-204.

13 Lee Hee Soo, İlhan İbrahim, Osmanlı-Japon Münasebetleri ve Japonya da İslamiyet, Ankara. 
1989, S. 92-95.
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1920’lerde G. Kurbangaliyev Başkurt heyeti ile Japonya’yı bir kaç kez ziyaret 
etmiştir. 1922 senesinde o Maliye Bakanı Okuma Sinegovu ile görüşmüştür. 
1924’te de Mançurya’dan Tokyo’ya taşınmıştır. Nisan 1925’te Kurbangaliyev 
Tokyo Müslümanları topluluğunu kurmuştur. Birçok etkili Japon siyasetçileri 
ve ordu komutanları ile yakından tanışmıştır. 1927 Kurbangaliyev Tokyo’da 
Müslümanlar için okul açmıştır. Bir sene sonra da Japonya Müslümanlarının 
Birinci Kurultayını gerçekleştirip topluluğun başına geçmiştir. 40’tan fazla kitap 
ve broşür yayınlayan ‘Matbağai İslamiye’ adlı matbaa açmıştır. Japonya’dan 
ulaşan birkaç kitap ve broşür Başkurdistan Cumhuriyeti’ndeki Rusya Bilimler 
Akademisi Ufa Bilim Merkezi Tarih, Dil ve Edebiyat Enstitüsü Gaysa Hüseyinov 
Elyazmalar Arşivi’nde bulunmaktadır. 1933’te M. Kurbangaliyev Japon Muhbiri 
adlı dergi neşretmeye başlamıştır. 1934’te ise ‘Kur’an-ı Kerim’in basılmasını 
sağlamıştır. 12 Mayıs 1938’de Tokyo şehrinde inşaatında Kurbangaliyev’in büyük 
emeğinin geçtiği ilk cami resmî bir törenle açılmıştır. Ancak o, bu açılış törenine 
katılamamıştı, çünkü gözetim altına alınmıştır. Onun Müslümanlar ile ilgili 
yürüttüğü faaliyetler Japonya’nın siyaseti ile ters düşmüştü. M.Kurbangaliyev’in 
Japonya’dan uzaklaştırılması Mançurya’ya kendi isteği ile gidişi şeklinde 
gösterilmiştir. Burada o, 1945 yılında Sovyet askerleri tarafından tutuklanarak 
meşhur Vladimirov hapishanesine atılmıştır. Hapisten çıktıktan sonra hayatının 
kalanını memleketi olan Silebe şehrinde geçirmiştir14.

Kurbangaliev’in gidişinden sonra, Müslümanlar topluluğunda değişikler 
olmuş ve başına Abduraşid İbragimov gelmiştir.

Çok sık Türkiye’de Cumhuriyetimizden göç eden Başkurtlarla ve onların 
torunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Türkiye’de A.Z. Velidi ve A. İnan isimleri 
herkesçe iyi bilinmektedir. Ancak onlar bizim Anadolu’ya göç ve ziyaret eden 
Başkurtlar değildir. Başkurtların buraya göç etmeleri 1917’den önce de vardı. Ne 
yazık ki, bu konu yeterince araştırılmamıştır. Bizim hemşehrilerimiz Türkiye’ye 
ya eğitim almak için gelmişler ya da hac gidişi-dönüşünde buraya uğramışlar. 
Örneğin, Nakşibendi tarikatının meşhur şeyhi Zeynulla Resulev vatanında tarikata 
girdikten sonra İstanbul’da ünlü Nakşibendi şeyhi Ziyaüddin Gümüşhaneli’den 
icazet almıştı15.

Türkiye’de birçok kez kökleri ülkemizde olan insanlarla karşılaşmaya 
muvaffak oldum. Ankara’da bulunuşumun ilk haftalarında ben Anadolu 
Medeniyetleri Müzesini ziyaret ettim. Oradaki görevlilerin biri nereli olduğumu 
sormuştu. Benden cevabı alınca ‘Bizim eski müdürümüz sizin hemşehrinizdi’ 
14 Türkoğlu İsmail, Sibiryalı Meşhur Seyyah Abdürreşid İbrahim. İstanbul.
15 Şeyh Zeynulla Resülev’in tercümai hali. Orenburg, 1917; Gündüz İrfan, Gümüşhanevi Ahmed 
Ziyaüddin (ks) Ankara. 1984; Salihov Ahat, “Gümüşhanevi’nin Başkurt Talebesi Zeynullah Resuli.” 
TÜRKSOY Dergisi.2008. No 1 (26). S.22-28.
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diyerek bana Dr. Hamit Zübeyir Koşay (1897-1984)’dan bahsetmişti. Daha 
sonraları onun hakkında yazılan bir kitabı buldum16. Hamit Zübeyir Koşay Ufa 
vilayetinin Minzele ilçesinin Tilensetamak köyünde doğmuştur. Onun ecdatları 
aynı ilçede bulunan Tamyan köyünden geliyorlardı. Meşhur Riza Fahreddinov 
onun eniştesiymiş. Eğitim amacıyla 1906 Zübeyir Koşay ülkesinden ayrılmıştır. 
Türkiye’ de çeşitli eğitim kuruluşlarını bitirdikten sonra Macaristan, İsveç ve 
Almanya da eğitimine devam etmiştir. 1925’te İstanbul’a geri dönmüştür. Çeşitli 
yıllarda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bunların arasında eğitim bakanlığının 
kütüphane müfettişliği; kültür dairesi, müze ve kütüphane başkanı; Eğitim 
Bakanlığının müze işleri başkanı; Ankara Anadolu Medeniyetleri müzesinin 
kurucusu ve yöneticisi; eski eserler ve müzeler yönetiminin genel müdürü gibi 
vazifelerde bulunmuştur. Onun yayınlanmış 100’e yakın eseri bulunmaktadır. 
Ayrıca Z. Koşay şiir de yazmış ve birkaç hikâye kitabı yayımlatmıştır. 

Başkurtların Türkiye’ye toplu göçleri hakkında belgelere rastlanmaktadır. 
Bizim gazetelerde birkaç kez Türkiye’de bulunan Yaparlar köyü hakkında yazılar 
çıkmıştır. Bu yazılarda bu köyün Devleken ilçesinden çıkışlı hemşehrilerimiz 
tarafından kurulduğu yazılmıştı. Ancak benim tarafımdan bu bilgileri doğrulayan 
hiçbir resmî kayıt bulunamadı. Türk tarihçisi Prof. Dr. Nadir Devlet’e göre ilk bilinen 
resmi göç kayıtlarına göre Kazan Tatarları tarafından 1894’te gerçekleştirilmiştir. 
Bu gelen grup Eskişehir yakınlarında Osmaniye köyüne yerleşmiştir. 1997’de ben 
Osmaniye köyünden çıkanlarla Eskişehir’de görüştüm, onlar tarafından kurulan 
kültürel topluluklarını ziyaret ettim. Bu topluluğun yöneticilerinden biri de Emir 
Sakmar idi. Onun ecdatları Başkurdistan Cumhuriyeti’nin Kügersen ilçesi İbray 
(Akman) köyündendir. Ayrıca Kenan İdil’in söylediğine göre, Osmaniye köyünde 
Başkurdistan’ın çeşitli illerinden gelen göçmenlerin yanında Rusya’nın birçok 
bölgesinden göç edenlerin yaşadığını anlattı. Bu köyde bir Başkurt ailesi de 
yaşamış. Eskişehir’de İ. Sakmar ile kökleri İdil-Ural bölgesine dayanan iş adamları 
ile de görüştüm. Orada ben II. Dünya Savaşı’ndan sonra onların arasında savaş 
esiri bir Başkurt askerin yaşamış olduğunu duydum. Şehrin telefon rehberinde 
20’ye yakın ‘Başkurt’ soyadına rastladım. Bunların hepsinin Başkurt olduklarını 
söylemek yanlış olur. Ancak Başkurdistan’dan göç edenlerin çok sık soyadlarını 
memleketleri ile bağladıkları görülmektedir. 

Eskişehir’de ve onun yakınlarındaki köylerde pek çok Kırım Tatarı 
yaşamaktadır. Ben oralarda bulunduğum dönemde Kırım Tatarları topluluğu 
Başkurt Sabantoy bayramına benzer “Tepreş” adında bir bayram yapmışlar idi. 
Bu bayramda A. İnan’ı ve Z.V. Togan’ı tanıyan Şirzat Doğru adlı Çin’den gelen 
bir Kazak Türkü, onun akrabaları ile de tanıştım ve onların yaptığı kımızdan 
içmiştim.
16 Phil. Dr. Hamit Zübeyir Koşay Armağanı, Ankara 1986, S. 241.
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Başkurdistan’da ve Türkiye’de az tanınan isimlerden Ahmet Ziya Özkaynak 
bulunmaktadır. Başkurtların Üsergen uruğundan Uraz Bey’e dayanan sülaleden 
olan Ziya Özkaynak 1908 yılında Orenburg bölgesinde doğmuştur. Babası ve 
ağabeyi Sovyet döneminde kurşuna dizildikten sonra 12 yaşında Türkiye’ye 
kaçmıştır. İstanbul Erkek Muallimler Mektebi’nden 1934 yılında mezun olmuştur. 
1935-1936 yıllarında yedek subay olarak Trabzon’da askerlik hizmetini yapmıştır. 
1939’da Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü’nden mezun olduktan 
sonra çeşitli okullarda çalışmıştır. Gençliğinden başlayıp antikomünist ve Türkçü 
fikirleri taşıyan gruplar içinde kalmış ve gelecekte Türkçülük fikirlerinin önderleri 
olacak Alparslan Türkeş ile Nihal Atsız’ın tanışmalarına vesile olmuştur. Ahmet 
Ziya Özkaynak meşhur 1944 Milliyetçilik olaylarında tutuklanıp yargılananlardan 
biridir. Komünizme Karşı Mücadele Derneği tüzüğünün hazırlanmasında 
görev almış ve Nejdet Sançar ile Ziya Özkaynak derneğin yönetim kuruluna 
seçilmişlerdir. Dernek tarafından 1951 yılında ayda iki defa yayınlanmaya 
başlayan Komünizme Karşı Türklük gazetesinin sahibi ve yazı işleri görevini 
Ziya Özkaynak yürütmüştür. Gazetede kendi isminin yanı sıra Z. Urazoğlu ve 
Altaylıoğlu lakaplarıyla yazılar neşretmiştir. 1957 tarihinden itibaren kadrosu 
okulda kalmak şartıyla İstanbul Arkeoloji Müzesi kitaplığında 1967 yılında 
emekliliğe ayırılıncaya kadar çalışmıştır. Aynı yılda vefat eden Özkaynak’ın bir 
oğlu ve bir kızı kalmıştır.17

A. Velidi’nin ‘Hatıralar’ adlı kitabında Kaşgar (Çin) bölgesine göç etmiş Altay 
adında bir Başkurt ailesinin resmi bulunmaktadır. Türkiye’de ben bu ailenin 
mensubu olan Enver Altay ile görüştüm. Eskiden onların dedeleri Başkurdistan’ın 
Yumaguja köyünde yaşıyorlarmış. Başkurdistan’ın üç ilçesinde bu adı taşıyan 
köyler var. Enver Altay’ın kökleri büyük bir ihtimaliyle Küyürgazi ilçesinden 
olmalıdır. Çünkü bu köyden muhaceret edenler hakkında rivayetler duymuştum. 
E. Altay’ın tüm hayat hikâyesi benim tarafımdan kayda alınmıştır. O bana Çin’den 
akrabaları tarafından Arap harfleriyle Uygurca gönderdiği mektupları gösterdi. 

İzmir şehrinde II. Dünya Harbi’nde esir düşmüş Ahmet İşayev ile 
tanışmıştım. Bu şahıs savaştan sonra Macaristan’da daha sonra Almanya’da 
çalışan muhacir Başkurt bilim adamı Galimcan Tagan ile görüşmüştür. Onların 
ikisi de Başkurdistan’a komşu olan Kurgan bölgesinde doğmuşlardır. A. İşayev 
memleketinde öğretmenlikte G. Tagan’ın kızının hocası olmuş. Şimdilerde 
Ufa’da yaşayan G. Tagan’ın torununun elinde A. İşayev’ ile G. Tagan’ın kızının 
birlikte çektirdikleri resim bulunmaktadır. Diğer taraftan ben İşayev hakkında 
memleketim Bikeş köyüne komşu köy olan Seyitkul köyünde yaşayan annesi 
Kurgan taraflarından olan Radik Mecitov’dan da daha eski bilgiler duymuştum.
17 Özcan Ömer, “Türkçülük Tarihinden İsimler: Ahmet Ziya Özkaynak”, Türk Yurdu, N. 144, S. 
51-55, Burada getirilen bilgiler bu yazıdan alınmıştır.
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Manisa şehrinde II. Dünya Savaşı’nda esir düşmüş Başkurdistan Cumhuriyeti 
Ziyançura ilçesi Kujabak köyü doğumlu Abdulahat Başkurt yaşıyordu. Memleket 
hasreti ile yanarak o memleketinden göçetmiş hemşehrilerini aramaya koyulmuş. 
Bana Başkurdistan’da kökleri bulunan Arif Başkurt’un mektuplarını göstermişti. 
Daha sonra ben Arif Başkurt’un Ankara’da yaşayan oğlu ile de görüştüm. Ayrıca 
Konya yakınlarında Sibirya Tatarları tarafından kurulan Böğrüdelik köyünde, I. 
Dünya Harbin de esir düşen Başkurt Ataulla Ural’ın ailesinin yaşadığını anlatmıştı. 
Daha sonraları ben bu şahısların torunlarıyla görüştüm. Abdulahat Başkurt ise 
bana hatıralarını ve diğer materyallerin bulunduğu defteri hediye etti. Verdiği 
yazılar arasında 1947-1949 yıllarında Almanya’da Latin alfabesiyle Başkurtça 
yazılan “Sevgili Minzifa’ya” ve “Yakın Dostuma” adlı şiirleri vardı.

1996’da, Türk Dünyasını Araştırma Vakfı’nda H. Açıkgöz’den Muğla’da 
yaşayan Süleyman Başkurt’tan gelen mektupla tanıştım. Mektupta o Başkurdistan’ 
da kalan akrabalarının izini bulmamı rica ediyordu. S. Başkurt I. Cihan Harbinde 
esir düşmüştü. Bunlar hakkında Başkurdistan adlı gazetede Akrabalarla 
Buluşalım başlıklı bir yazı yazdım.

Günümüzde Türkiye’nin bazı şehirlerinde İdil-Ural bölgesi Türklerinin 
oluşturduğu Kültür ve Yardımlaşma Dernekleri bulunmaktadır. Bu dernek üyeleri 
ile ilk tanışmam Z. Velidi Togan’nin eşi Nazmiya Togan’ın cenaze töreninde 
gerçekleşti. Bu olaydan sonra onlarla sık görüşme imkânı oldu. İstanbul’daki 
İdil-Ural Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri organize ettikleri 
toplantı ve etkinliklere Başkurdistan’dan ve Tataristan’dan gelen öğrenciler 
katılmaya başladılar. Üyeler arasında en çok aktif olan II. Dünya Harbinde esir 
düşen Başkurdistan’ın Nuriman ilçesi Nimesler köyü doğumlu Başkurt Mahmut 
Urallı’nın kızı Gülten Urallı ile Attila Kündüz idiler. 1994’ten beri dernek, üç 
ayda bir Yürekten Selam adlı bülten çıkarıyordu. 1996’nın Mayıs ayında çıkan 4. 
bültende Bütün Dünya Başkurtlar Kurultayı’nın kararları, Türkiye delegesinden 
Ali Hikmeti’nin yazısı ve Başkurtların millî kahramanı Salavat Yulaev’in şiiri 
basılmıştır.

Muhacir Başkurt ve Kazan Tatarları hakkında pek çok bilgileri 1970-1978 
yıllarında İstanbul’da yaşayan Tatar muhacirlerinden Ahmet Veli Menger’in maddi 
yardımlarıyla neşredilen Kazan dergisinde bulunmaktadır. Bu derginin toplam 23 
sayısı çıkmıştır. Sponsorun vefatıyla yayına devam etmemiştir. Adı geçen dergide 
Başkurt ve Tatarların kültürüne, tarihine ait makaleler, İdil-Ural bölgesinden 
Türkiye’ye veya diğer ülkelere göç edenlerin hayat hikâyeleri yayımlanmıştır. 
Kazan dergisinde Başkurtlarla ilgili yazılar arasında Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi 
Togan’ın ve Abdulhay Kurbangaliyev’in vefatları dolayısıyla, Abdülkadir İnan, 
Salavat Yulayev, Mecit Gafuri’nin hayatları ve faaliyetleri hakkında bilgiler 
neşredilmiştir. 1971 yılında Ufa’da Rusça çıkan “Başkurdistan’ın Arkeolojisi 
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ve Etnografyası” kitabı kullanılarak “Başkurt Kelimesinin Menşei” makalesi de 
yayınlatılmıştır. Yine Kazan Dergisinde Abdülkadir İnan’ın ve Salavat Yulayev’in 
şiirleri ve Saniye Işıkay’ın ona armağan yazdığı şiiri de basılmıştır. Bunlardan 
başka Sovyetler Birliği’nde yaşayan Başkurt ve Tatarlar hakkında malzemeler 
verilmiştir. 

Tanınmış Başkurt bilim adamı Filoloji Bilimleri Doktoru Ahnaf Harisov 
Türkiye’ye yaptığı ilmî seyahatı sırasında Kazan dergisini yayınlattıran Ahmet 
Veli Menger ile görüşmüştür. Memleketine dönünce Ahnaf Harisov seyahatta 
gördüklerini “Boğaz İki Akımlı” (Agizel dergisi, 1972, No. 9) adlı makalede 
anlatmıştır. Daha sora bu yazısı Harisov’un derleme kitabında da tekrar 
neşredilmiştir. Yazar makalede Türkiye’de gördükleri, İdil-Ural’dan gelen 
muhacirler ile görüşmeleri hakkında tüm ayrıntıları vermiştir. Tabiî ki, makalenin 
Sovyet dönemi etkisiyle yazılması mahakkaktır. Ahnaf Harisov yazısında İdil-
Ural cemiyetini Başkurt kültür kazançlarını kullanan toplum olarak eleştiriyor. 
“Kazan” dergisini de “Kazan’sız Kazan, Tatarsız Tatar dergisi” diye tenkit 
ediyor. Ahnaf Harisov’un makalesinin Kazan dergisine ve yayıncılarına ait kısmı 
adı geçen dergide (1974, No 12) yayınlatılmıştır. Bu tartışmaya girmeden Kazan 
dergisinin, başka ülkelere göç etmek zorunda kalan Başkurt ve Tatarlar hakkında 
bilgi toplamanın çok önemli olduğunu vurgulamak isteriz.

Örneğin, 1994 yılında “Zaman-Başkortostan” gazetesinde Ufa’da yaşayan 
Mahinur Vahitova’nın bir mektubu yayınlanmıştır. Bu mektubunda o babasının 
kardeşi Umsan Şahiveli oğlu Baygucin’i aradığını yazmıştır. Umsan Baygujin 
1897 yılında şimdiki Başkurdistan’ın Haybulla ilçesi Yulbarıs köyünde doğmuştur. 
O 1917 yılı devrimi sırasında askere alınmış ve geri memleketine dönmemiştir. 
Onun kendi durumunu bildiren mektupları Çin’den, Japonya’dan, Türkiye’den 
gelmiştir. Orada onun ailesi ve üç kızı olduğunu da anlatmıştır. 1969 yılında 
akrabalarını Türkiye’ye davet etmiştir. Ancak o zamanlarda bu imkânsızdı. 1970 
yılında akrabalara gönderdiği mektup ulaşılmayıp geri dönmüştür. Böylece 
onların irtibatları kopmuştur.

1978 yılı Ekim ayında İstanbul’da yayınlanmış Kazan dergisinde (No: 23) 
Osman Bayhoca’nın (yani Baygujinin) vefatı hakkında haber yayınlanmıştır. 
Burada Kore’de, Japonya’da ve Türkiye’de ticaretle uğraşan Osman Bey’in üç 
kızı olduğu, babaları hastalanınca büyük kızı Ravile Hanım’ın Amarika’dan 
döndüğünü ve babasının vefatına kadar yanında bulunduğu yazılmıştır. Yazıda yine 
Osman Bayhoca’nın hemşehirlerine yardımlarda bulunduğu da kaydedilmiştir.

Bu makalede adı geçen Abdüreşit İbrahimov hakkında Toplumsal Tarih 
dergisinde bir yazı çıkmıştır. Orada İbrahimov’un bir aile ile birlikte bir işyeri 
önünde çekildiği resim yayımlanmış ve altına da bir Kazanlı ailesi ile olduğu 
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yazılmıştır. Bu aile ise Osman Bayhoca’nın ailesidir. Resim çektirdikleri binanın 
başında bir dörtgen içinde şirket sahibinin isim ve soyadının baş harfleri yazılan 
şirket logosu görünmektedir.

Kader birçok Başkurt göçmenlerini vatanlarından uzak diyarlara atmıştır. 
Göçmenlerin torunları Avustralya’da ve ABD’de de yaşamaktalar. Harvard Etnik 
Gruplar Ansiklopedisi’ne göre, Bruklin’de birkaç Başkurt ailesi yaşıyormuş. 
Bu ansiklopedi ABD’de yaşayan Başkurtların kültürel olarak onlara yakın olan 
Kazan Tatarları tarafından asimile edildiklerini yazmaktadır. Bu tür olaylara diğer 
ülkelerde de rastlanmaktadır. 

Başkurt göçmenleri hakkında pek çok materyal ve bilgiler bulunmaktadır. Bu 
konu gelecekte daha derin araştırılmalıdır.18 

18 Başkurt muhacirleri hakkında çeşitli Başkurt gazetelerinde yayımlattığım kısa yazılarımın bir 
kısmı diğer çalışmalarımla birlikte Unutulmuş Tarih Sayfaları (Ufa, 2003) adlı derleme kitabımda 
yayımlanmıştır. Muhacirler konusu ile ilgili şunları da söylemek gerekmektedir. Annemin babasi, 
yani Kügersin ilçesi Bustubay köyünde doğmuş ve yaşamış Sadrettin dedem aunı ilçenin Salih 
köyünden olan askerlik arkadaşı Gilmettin Beyaz Ordu ile birlikta Çin’e kadar gitmişlerdir. Orada 
bir süre kaldıktan sonra memleketlerine dönmüşlerdir. 


