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Osmanlý Devleti ile Lehistan arasýnda
18 Ekim 1672’de yapýlan antlaþma.˜ ™

IV. Meh med’in 1672 Le his tan ya da Ka-

ma ni çe se fe ri di ye bi li nen se fe rin den son-

ra Os man lı Dev le ti ile Le his tan ara sın da 

Uk ray na ca Bu¸a¸, Leh çe Buc zacz, Os man lı 

kay nak la rın da Bu cas ve Bu caş de ni len yer-

de im za lan dı ğı için bu ad la anı lır. Le his-

tan’ın ida re sin de ki Ka ma ni çe Ka le si’nin 27 

Ağus tos 1672’de on gün lük bir mu ha sa-

ra dan son ra ele ge çi ril me si ant laş ma nın 

ya pıl ma sı nın ilk adı mı nı oluş tu rur. Os-

man lı lar bu ba şa rı nın ar dın dan Le his tan’ı 

ka lı cı bir ant laş ma ya zor la ma ya baş la dı. 

4 Ey lül’de Leh kra lı na el çi gön de ri le rek 

le dro it mu sul man an ci en” (St.I, III [1955], 
s. 61-73); “Va ri ati ons sur le thème du do ute 
dans le fiqh” (Stu di Ori en ta lis ti ci in ono re 
di Gi or gio Le vi Del la Vi da, Ro ma 1956, I, 
61-82); “Simp les re mar ques néga ti ves sur 
le vo ca bu la ire du Co ran” (St.I, V [1956], s. 
19-32); “Problème de la déca den ce” (Clas-
si cis me et déclin cul tu rel dans l’his to ire de 
l’Is lam, ac tes du sympo si um in ter na ti onal 
d’his to ire de la ci vi li sa ti on mu sul ma ne 
[Bor de aux 25-29 Ju in 1956], Pa ris 1957, 
s. 29-51); “Aver roès ju ris te” (Etu des d’ori-
en ta lis me dédiées à la mémo ire de Lévi-
Pro ven çal, I [Pa ris 1962], s. 35-68); “Kemâl 
Pâshâzâde et le Per san” (Me lan ges d’ori en-
ta lis me of ferts à Hen ri Mas sé à l’oc ca si on 
de son 75ème an ni ver sa ire, Te he ran 1963, 
s. 48-64); “Le système de la pre uve en dro-
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Bo din, XVI II [Bru xel les 1963], s. 169-186); 
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qu’au mil li eu du XI Xe siècle” (St.I, XXI II 
[1965], s. 27-70); “Con cep ti ons mo né tai-
res chez les ju ris tes mu sul mans (VIII-XIIIe 
siècles)” (Ara bi ca, XIV [Lei den 1967], s. 
113-143); “Po ur ou con tre la lo gi que grec que 
chez les thélo gi ens-ju ris tes de l’Is lam: Ibn 
Hazm, al-Gå zå l¢, Ibn Tai miy ya” (Con veg-
no In ter na zi ona le 9-15 Ap ri le 1969, Te ma: 
Ori en te e Oc ci den te nel Me di oe vo: Fi lo so-
fia e Sci en ze, Ro ma 1971, s. 185-209; İs-
pan yol ca trc. Leo pol do de Bol va din, “Los 
téolo gos-ju ris tes del Is lam en pro o en con-
tra de la lo gi ca gri era: Ibn Hazm, al-Gå zå l¢, 
Ibn Tay miy ya”, Al-An da lus, XXXV [Mad rid 
1970], s. 143-177); “Mu‘ ta zi lis me et op ti-
mum” (St.I, XXXIX [1974], s. 5-23 [trc. Hu-
lu si Ars lan, “Mu te zi le ve As lah”, Din bi lim-
le ri, II/4 [Sam sun 2002], s. 235-249, e-der-
gi]). Brunsc hvig ay rı ca Ency clo pa edia of 

Is lam’a “Abd”, “Âki la”, “Ba’l”, “Ba rå’a”, 

“Bay yi na” mad de le ri ni yaz mış tır (Brunsc-
hvig’in eser ve ma ka le le ri nin bir lis te si için 
bk. Tur ki, Etu des d’is la mo lo gie, I, s. IX-XV; 
Fer heng-i Hâ ver şi nâ sân, s. 286-290).
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(1901-1990)”, St.I, LXXI (1990), s. 5-10; a.mlf., 
Æa ²âyâ ¦ešåfiy ye min târîÅi’l-³ar bi’l-İslâmî, 

or ta ya koy ma sı ba kı mın dan ori ji nal bir 

ni te lik ta şır. Brunsc hvig, şar ki yat çı lar 

ara sın da azın lık ta ka lan lar dan bi ri ola rak 

İslâm’ın bir ta ri hi, çe şit li ku rum la rı ve za-

man için de or ta ya çı kan muh te lif te ma-

yül le ri bu lun du ğu nu, bun la rın do ğuş tan 

gel me di ği ni ve Ba tı’da ki ler den da ha çok 

de ğiş mez ol ma dı ğı nı dü şü nür (Mar ti nez-
Gros, s. 157). Hafsîler’in di ğer İslâm ve 

Ba tı dev let le riy le iliş ki le ri ya nın da si ya sal, 

eko no mik, sos yal ve fikrî ta ri hiy le ku rum-

la rı nı İslâm ve Ba tı kay nak ve bel ge le ri ne 

da ya na rak iha ta lı bir şe kil de ele alan eser 

Hammâdî es-Sâhilî ta ra fın dan iki cilt ha-

lin de Arap ça’ya ter cü me edil miş tir (bk. 
bibl.). 4. la Tu ni sie dans le ha ut mo-

yen âge: sa pla ce dans l’his to ire (Le 
Ca ire 1948). 5. Ini ati on à la Tu ni sie (Pa-
ris 1950, A. Bas set v.dğr. ile bir lik te). 6. 

Etu des d’is la mo lo gie. Ya zar ta ra fın dan 

kırk iki ma ka le si nin der len miş şek li dir (I-II, 
Pa ris 1976). Bu der le me nin on ye di ma ka-

le si ni içe ren III. cil di Etu des sur l’Is lam 

clas si que et l’Af ri que du nord adıy la 

Ab dül mecîd Türkî ta ra fın dan ya yım lan-

mış tır (Lon don 1986).

Brunsc hvig’in çok sa yı da ki ma ka le si 

ara sın da dik kat çe ken ba zı la rı şun lar dır: 

“Qu el qu es re mar qu es his to ri qu es sur les 
méder sas de Tu ni sie” (RT, sy. 6 [1931], s. 
261-285); “Sur la pos ses si on dans l’his to ire 
du dro it mu sul man (ri te mâli ki te)” (RAfr., 
I [1936], s. 33-40); “Ibn ‘Abd al-Ha kam et 
la con quête de l’Af ri que du nord par les ara-
bes” (An na les de l’Ins ti tut des étu des ori en-
ta les, VI [Pa ris 1942-1947], s. 108-155); “Le 
liv re de l’or dre et de la défen se d’al Mu za ni” 

(Mü zenî’nin Kitâbü’l-Emr ve’n-nehy ad-
lı ese ri nin Fran sız ca ter cü me siy le bir lik te 
neş ri dir, BEO, XI [1945-1946], s. 143-196); 
“Ur ba nis me médiéval et dro it mu sul man” 

(REI, XV [1947], s. 127-155); “Théorie 
généra le de la ca pa cité chez les ha na fi tes 
médiéva ux” (Re vue d’his to ire des dro its 
de l’an ti qu ité, II, Bru xel les 1949, s. 157-
172); “Es qu is se d’his to ire monéta ire al mo-
ha do-haf si de” (Mélan ge Wil li am Mar ça is, 
Pa ris 1950, s. 63-94); “Polémi que médiéva le 
au to ur du ri te de Mâlik” (Al-An da lus, XV 
[Mad rid 1950], s. 377-435); “Co up d’oe-
il sur l’his to ire des foi res à tra vers l’Is lam” 

(Re cu eils  de  la  so ciété  Je an  Bo din, 
Bru xel les 1953, V, 43-74); “Pers pec ti ves” (St. 
I, I [1953], s. 1-21 [İng. trc. Unity and Va ri-
ety in Mus lim Ci vi li za ti on, ed. Gus ta ve E. 
von Gru ne ba um, Chi ca go 1955, s. 47-62]); 
“L’ar gu men ta ti on d’un théolo gi en mu sul-
man du Xe siècle con tre le Ju da is me” (Ho me-
na je à Millás-Val lic ro sa, [Bar ce lo na 1954], 
I, 225-241); “Con sidéra ti on so ci olo gi que sur 
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gel mek is te yen le re en gel olun ma ya cak, 

an cak Ha nen ko’nun gel me si ne izin ve ril-

me ye cek ti. Bu şart lar la ya pı lan ba rış ant-

laş ma sı Türk çe ve La tin ce ol mak üze re iki 

sûret ha lin de ya zıl dı. Türk çe met ni Fâzıl 

Ah med Pa şa mü hür le yip Leh el çi le ri ne 

ver di, La tin ce nüs ha da Leh el çi le ri ta ra-

fın dan mü hür le nip Ka ra Mus ta fa Pa şa’ya 

tes lim edil di. Leh el çi le ri nin ay rıl ma sın-

dan son ra kay ma kam pa şa vezîriâzam la 

bir lik te pa di şa hın hu zu ru na çı ka rak ant-

laş may la il gi li arz da bu lun du. Leh el çi le ri, 

kay ma kam pa şa va sı ta sıy la vezîriâza mın 

hu zu ru na gi dip ya pı lan ant laş ma ile ar tık 

kom şu luk iliş ki le ri nin baş la dı ğı nı bil dir di-

ler. Vezîriâzam da on la ra ant laş ma ya sa-

dık kal dık la rı sü re ce Os man lı lar’ın da sa dık 

ka la ca ğı nı söy le di. Leh el çi le ri ne hil‘at ler 

giy di ril di. El çi le rin ri ca sı üze ri ne Po dol ya 

ül ke si dı şın da bu lu nan Bu caş pa lan ka sı nın 

Le his tan’a ia de si ka rar laş tı rıl dı, ye ni çe ri ler 

ka le den çık tı ve bu ra sı Leh kuv vet le ri ne 

tes lim edil di. Ay nı gü nün ak şa mı pa di şah 

ta ra fın dan bir fer man ya yım la na rak Leh 

kra lı na aman ve ril di, bun dan böy le Leh li-

ler’e ait mal la ra her han gi bir hü cum ya-

pıl ma sı ya sak lan dı.

19 Ekim’de Fâzıl Ah med Pa şa’nın ara-

cı lı ğıy la ön ce Kı rım Ha nı Se lim Gi ray, ar-

dın dan Leh el çi le ri pa di şa hın huzuruna 

ka bul edil di. El çi ler le ya pı lan son gö rüş-

me ler de hem Ta tar lar’ın hem Doro şen-

ko’nun ant laş ma ya sa dık ka la ca ğı bil di-

ril di. Ant laş ma nın im za lan ma sın dan son-

ra 23 Ekim’de IV. Meh med ta ra fın dan 

Leh kra lı na bir ahidnâme gön de ril di. Bu 

ahidnâme ile ant laş ma da be lir ti len şart lar 

ve ya pı la cak uy gu la ma lar hak kın da bil gi 

ve ril di. Ahidnâme ant laş ma mad dele ri ni 

da ha açık ha le ge ti ri yor du. Bu na gö re Leh 

kra lı ve ona tâbi bey ve kuv vetler den bu 

ci var da ki Os man lı lar’a ait ka le, palan ka, 

şe hir ve ka sa ba la ra hiç bir şe kil de hü cum 

edil me ye cek ti. Leh kra lı nın ül ke si ne de 

pa di şah ve ona bağ lı kuv vet ler le Boğ dan, 

Dob ru ca, Ak kir man, Ben der ve Özi’ de ki 

Ta tar lar sal dır ma ya cak tı. Ci var da ki ge-

çit ler o böl ge nin hâki mi ta ra fın dan ko ru-

na cak, bu iş te ih ma li gö rü len ler az le di le-

cek ti. Kı rım Ha nı İslâm Gi ray’dan iti ba ren 

Kı rım’a ver dik le ri ver gi le ri her yıl dü zen li 

bi çim de tes lim ede cek ler di. Bu na kar şı lık 

Kı rım ha nı, nûred din ve kal gay la rın Leh 

ül ke si ne hü cu mu na en gel ola cak tı. Leh 

kra lı na her han gi bir düş man ta ar ru zu 

olur sa Kı rım ha nı kuv vet le riy le ona yar-

dım ede cek ti. Os man lı lar ta ra fın dan bu 

yö re ye bir se fer dü zen len me si ha lin de 

or du ya ka tıl mak için ge len Kı rım kuv vet-

le ri Leh top rak la rın dan geç me yip da ha 

mü za ke re ler ne ti ce sin de 18 Ekim’de dört 

mad de üze rin den ba rış ya pıl dı ve Bu caş 

Ant laş ma sı’ nın im za lan ma sı ka rar laş-

tı rıl dı. Pa di şa hın 23 Ekim’de onay la dı ğı 

ant laş ma nın ilk mad de sin de Leh ül ke-

sin den çı kıp Os man lı or du su na ka tı lan 

Lip ka Tatar la rı’nın ken di le ri ne ve mal la-

rı na za rar verilmemesi, Os man lı ül ke si ne 

göç mek is te yen le re en gel olun ma ma sı 

be lir til miş ti. İkin ci mad de de Leh kra lı ta-

ra fın dan Os man lı Dev le ti’ne her yıl 22.000 

al tın pîşkeş ve ril me si, 1083 Ka sı mı baş lan-

gıç, er te si yı lın Ka sı mı ise yıl bi ti mi ka bul 

edi lip bu sü re içe ri sin de pîş ke şin ha zi ne ye 

tes lim edil me si, Leh top rak la rı na Ta tar 

ya da Ka zak grup la rın dan her han gi bir 

sal dı rı ya pıl ma ma sı, böy le bir sal dı rı nın 

ger çek leş me si ha lin de Leh kra lı nın du ru-

mu Ka ma ni çe be yi ne bil dir me si, onun da 

bu işin üs te sin den ge le me me si ha lin de 

İs tan bul’a baş vu rul ma sı ka rar laş tı rıl mış tı.

Üçün cü mad de Po dol ya ül ke si nin ta ma-

men Os man lı Dev le ti’ne tes lim edil me siy le 

il gi liy di. Bu ra da he nüz Os man lı lar’a teslim 

edil me yen ka le ler de ki Leh as ker le ri ken-

di mal la rı ve silâhla rıy la çı ka cak, anca k 

top ve cep ha ne yi gö tü re me ye cek ler di. 

Podol ya ül ke sin den baş ka fet he di len Rus 

ka le ve pa lan ka la rı içe ri sin de ki ler le bera-

ber ia de edi le cek ti. Po dol ya ül ke si nin sı-

nırı hak kın da her han gi bir an laş maz lı ğın 

çıkma sı ha lin de ta raf lar ha kem be lir le yip 

o böl ge nin ile ri ge len le riy le bir lik te ka rar 

ve re cek ti. Po dol ya ül ke si tah rir edi le cek, 

ön ce den pa lan ka sa hi bi olan Leh asil za-

de le ri, el le rin de bu lu nan pa lan ka la rın ve 

köy le rin ha raç la rı ile şer‘î ve örfî ver gi le ri ni 

ver mek şar tıy la yer le rin de ka la bi le cek, ka-

le ve köy le ri Os man lı hâki mi ye ti ne gi re cek, 

ken di le ri ne bir mik tar tah si sat ayı rıp ço-

cuk la rıy la bir lik te tâbii yet ten ay rıl ma dık la-

rı sü re ce ver gi ler den mu af ola cak, bun lar-

dan ve hal kın dan dev şir me alın ma ya cak tı. 

Ka le ve şe hir de ca mi ve mes cid ha li ne ge-

ti ri len ler den baş ka ki li se le re do ku nul ma-

ya cak tı. Ka ma ni çe ve Po dol ya ül ke sin den 

Leh vilâye ti ne git mek is te yen bey le rin 

ai le le ri iki aya ka dar gi de bi le cek, an cak 

reâyâdan kim se nin git me si ne izin ve ril-

me ye cek ti. Dör dün cü mad de de Uk ray na 

ül ke si nin Ka zak lar’a ve ril me si ko nu su yer 

alı yor du. Uk ray na hak kın da her han gi bir 

an laş maz lı ğın çık ma sı du ru mun da Po dol-

ya ül ke si gi bi ay rı lıp Bya lu Çer kav ad lı ka le 

ve bu nun gi bi Uk ray na’da ki ka le ler den Leh 

as ke ri çı ka rı la cak, bun lar silâh ve mal la-

rıy la bir lik te iki ay için de gi de bi le cek ler-

di. Ka le de ki cep ha ne ka la cak, an cak beş 

adet to pu gö tür me le ri ne izin ve ri le cek ti. 

Ha nen ko’ya tâbi Ka zak lar’dan Uk ray na’ya 

Ka ma ni çe Ka le si’nin fet hiy le bir lik te bu-

ra sı nın da için de bu lun du ğu Po dol ya ül ke-

si nin Os man lı Dev le ti’ne ait ol du ğu ka bul 

edi lir se ant laş ma nın yapılabi le ce ği, ak si 

tak dir de se fe re de vam edi le ce ği bil di ril-

di. Os man lı güç le ri 6 Ey lül’de Leh kra lı nın 

ika metgâhı olan İl bav (Lwow / Lam berg) 

şeh ri ne yü rü dü. Bu nun üze ri ne 19 Ey-

lül’ de Leh kra lı nın ba rış ta lep et ti ği ni bil-

di ren bir mek tup or dugâha ulaş tı. Bu na 

Vezîriâzam ve Serdârı ek rem Fâzıl Ah med 

Pa şa ta ra fın dan bir ce vap ha zır lan dı. İl-

bav Ka le si’nin sı kış tı rıl ma sı es na sın da, 

Leh kra lı na gön de ri len Ka ra ku lak Ah med 

Ağa ge ri ge le rek Leh kra lı nın ant laş ma 

için ay rı ca bir el çi gön der mek is te di ği ni 

bil dir di. Leh kra lı, Ka ma ni çe ile ona tâbi 

ka le le rin ve Po dol ya eya le ti nin Os man lı-

lar’a ait bu lun du ğu nu ka bul edi yor, an cak 

İl bav şeh ri nin Po dol ya’nın dı şın da ol du ğu 

ge rek çe siy le bu ra da ki mu ha sa ra nın kal dı-

rıl ma sı du ru mun da 80.000 ku ruş öde me yi 

va ad edi yor du.

Os man lı bir lik le ri 3 Ekim’de Bu caş pa-

lan ka sı na ulaş tı ve ka le mu ha sa ra al tı na 

alın dı. Bu caş’ta ki Leh kuv vet le ri kral la-

rın dan el çi ge le ce ği ni be lir tip üç gün lük 

bir ateş kes ta lep et ti. So nun da Leh kra lı-

nın gön der di ği üç el çi ile Kay ma kam Ka-

ra Mus ta fa Pa şa, Reîsül küt tab Mus ta fa 

Efen di, ça vuş ba şı Sü ley man Ağa ve baş-

ter cü ma nın ka tıl dı ğı he yet gö rüş me le re 

baş la dı. Leh el çi le ri İl bav şeh ri nin Po dol ya 

vilâye tin den ol ma dı ğın da ıs rar cıy dı lar. Ka-

ma ni çe’ye bağ lı kırk se kiz adet pa lan ka 

ve ka le nin Os man lı lar’a ait bu lun du ğu nu 

ka bul edi yor lar dı. Ay rı ca Sa rı ka mış Ka zak-

la rı’na ait yer le re bir da ha hü cum edil me-

ye ce ği ni bil dir mek tey di ler. Vezîriâzam ba-

rış için bu tek lif le ri ka bul et ti. İl bav Ka le si 

mu ha fız la rı da şe hir ve ka le için 100.000 

al tın ve re cek le ri ni, pîşkeş adıy la da pe şin 

ola rak 80.000 ku ruş öde ye cek le ri ni bil-

dir miş ti. Bu nun üze ri ne el çi ler 12 Ekim 

Çar şam ba gü nü Bu caş’ta ki Os man lı or-

dugâhı na gel di ler. 14 Ekim’de Leh el çi le-

riy le kay ma kam pa şa bir ara ya ge lip beş 

sa at ka dar mü za ke re de bu lun du lar. Er-

te si gün de Leh el çi le ri kay ma kam pa şa 

ile mü za ke re le re de vam et ti ler. Leh el çi-

le ri ül ke le ri nin bir kıs mı nın Do ro şen ko, bir 

kıs mı nın da Ka ma ni çe ile bir lik te Os man-

lı lar’a geç ti ği ni ile ri sü re rek pa di şah tan 

bu ko nu da yar dım is te di ler. Gö rüş me le rin 

er te si gün de vam et me si ne ka rar ve ril di.

16 Ekim Pa zar gü nü gö rüş me ler tama-

mıy la so nuç lan dı ve kay ma kam pa şa, 

vezî riâzam la bir lik te or dugâhta pa di şa-

hın hu zu ru na çı ka rak dört mad de ha-

lin de ki ka rar la rı ar zet ti. Dört gün sü ren 
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uğrayan Buğra, 14 Temmuz 1934’te Doğu 

Türkistan ile Hindistan sınırındaki dağla-

ra çekildi, ardından Kâbil’e yerleşti. Baş-

ta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerde 

yürüttüğü yurtdışı temaslarını tamam-

layıp Çin’e dönüş yolunda olan İsa Yusuf 

Alptekin ile 2 Kasım 1939’da Kabil’de 

karşılaştı. Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi 

Memduh Şevket Esendal’ın da tavsiyesi 

üzerine, bu tarihten sonra Doğu Türkistan 

mücadelesini Alptekin’le birlikte siyasî yol-

larla devam ettirme kararı aldı. 1942’de 

Afganistan’dan Hindistan’a geçen Meh-

met Emin Buğra, o sırada bölgeyi elinde 

bulunduran İngilizler tarafından tehlikeli 

görülüp Peşâver’de altı ay boyunca hapis-

te tutuldu. 8 Ocak 1943’te Çin’e gitmek 

şartıyla serbest bırakıldı. 4 Nisan 1943’te 

Çin’in II. Dünya Savaşı yıllarındaki başken-

ti Çongçing’e (Chongqing) geldi. Burada 

Mesut Sabri Baykozi, İsa Yusuf Alptekin ve 

Kadir Efendi ile Yurttaşlar Cemiyeti adıyla 

bir teşkilât kurdular. Teşkilatın hedefi ge-

rek dönemin siyasal erki Çin Milliyetçi Par-

tisi (Guomindang) nezdinde gerekse Çin 

kamuoyunda Doğu Türkistan meselesini 

gündeme getirmek ve mevcut imkânları 

kullanarak Doğu Türkistan lehine siyasî 

çözümler geliştirmekti. Yurttaşlar Cemi-

yeti, Doğu Türkistan’ın siyasî, iktisadî ve 

kültürel sorunlarına çözümler sunmak 

üzere hazırladığı, Sincan (Şinjiang) adının 

Doğu Türkistan olarak değiştirilmesi ve 

Doğu Türkistan halkının Türk kimliğinin 

tescili gibi önemli teklifler içeren on do-

kuz maddelik taslak bir metni o dönem-

de yazılmakta olan yeni Çin anayasasında 

yer alması için 13 Ekim 1944 tarihinde 

ilgili komisyona sundu. Hemen ardından 

Buğra’nın hükümet gazetesi Congyang 

Ribao’nun (Zhongyang Ribao) 21 Ekim 

1944 tarihli sayısında yayımlanan “Şin-

jiang/Sincan Değil Doğu Türkistan” ve 

“Doğu Türkistanlılar Türk’tür” başlıklı ya-

zıları Çin’de büyük yankı uyandırdı. Buğra 

ve arkadaşları tarafından yürütülen bütün 

bu propaganda ve lobi çalışmaları Doğu 

İliş ki le ri, İs tan bul 1999, s. 21-35; a.mlf., Ot-
toman-Po lish Dip lo ma tic Re la ti ons (15 th-18 th 
Cen tury), Lei den 2000, s. 496-514; a.mlf., 
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Gü zel v.dğr.), An ka ra 2002, IX, 679-685; a.mlf., 

“Ot to man Po dill ja: The Eya let of Kam-ja nec, 
1672-1699”, Har vard Uk ra ini an Stu di es, XVI, 
Mas sac hu setts 1992, s. 87-101; Meh met İn ba şı, 
Uk ray na’da Os man lı lar: Ka ma ni çe Se fe ri ve Or-
ga ni zas yo nu (1672), İs tan bul 2004; Ah med Re fik 

(Al tı nay), “Le his tan’da Türk Ha ki mi ye ti”, TTEM, 
XIV/4 (1340/1924), s. 227-243; Ve led Çe le bi, “Ka-
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ÿMeh met İn ba şı

– —BUÐRA, Mehmet Emin
(1901-1965)

Doðu Türkistanlý âlim
ve siyaset adamý.˜ ™

Doğu Türkistan’ın Hoten şehrinde 

dünyaya geldi. Babası bölgenin saygın 

din âlimlerinden Pîr Âbidin Hacı, annesi 

1860’lı yıllarda Hoten ve çevresinde hü-

küm süren Hoten Hanlığı’nın kurucusu 

Abdurrahman Paşa’nın ikinci göbekten 

torunu Sekîne Bânû’dur. İlk tahsilini Hoten 

şehrinde tamamladı. Babasının ve arka-

sından annesinin vefatı üzerine dayısı âlim 

ve tabip Mehmet Niyaz Hacı’nın himaye-

sinde eğitimini sürdürdü. Hoten’in Kara-

kaş beldesindeki Oybağ Medresesi’nde 

okudu. İslâmî ilimlerle Arap ve Fars dille-

rinde yüksek tahsilini tamamladı (1921). 

Aynı medresede 1922-1930 yıllarında 

İslâmî ilimler alanında ders verdi. İlmi ve 

hitabet yeteneğinden dolayı kısa zamanda 

bölgede saygın ve nüfuzlu din âlimlerine 

verilen “Hazretim” unvanını aldı. 1931’de 

altı aylık bir yurt gezisine çıktı. Bu süreçte 

her kesimden insanla tanıştı ve fikir alışve-

rişinde bulundu. Aynı zamanda bölgedeki 

Çin varlığı ve askerî durumu hakkında bilgi 

edindi. Kulca’da din âlimi Sâbit Dâmolla 

ile tanışması hayatında önemli bir dönüm 

noktası teşkil etti. Onunla yaptığı görüş-

meler sonunda bağımsızlık amacıyla Çin’e 

karşı silâhlı ayaklanmanın gerekli olduğu-

na kanaat getirdi. Hoten’e dönünce Eylül 

1932’de Millî İnkılâp Teşkilâtı’nı kurdu. 14 

Şubat 1933’te Karakaş’ta ilk ayaklanmala-

rı başlattı, bir ay içinde bütün Hoten iline 

hâkim oldu. 1933’te Hoten İslâm hükü-

meti adıyla geçici bir yönetim kuruldu, yö-

netimde kendisi de başkumandan olarak 

görev aldı.

15 Haziran 1934’te Ma Huşan (Ma Hus-

han) birliklerinin saldırılarında yenilgiye 

ön ce iz le dik le ri yol dan in ti kal ede cek ti. 

Bu ahidnâme den son ra Leh ül ke sin de 

Ta tar ya da Boğ dan kuv vet le ri her han gi 

bir şe kil de akın ya pa rak ga ni met ve esir 

al dık la rı tak dir de bun la rı Os man lı ül ke sin-

de sat ma ya cak lar dı. Os man lı Dev le ti’ne 

kar şı baş ka dev let ler den düş man ca ta vır 

ta kı nı lır sa Leh kra lı as ker ya da pa ra ola-

rak on la ra bir yar dım da bu lun ma ya cak tı. 

Fet he di len ve ya tâbi olan ka le ve pa lan ka-

lar dan Po dol ya ül ke si dı şın da ki ler Rus pa-

lan ka la rı olup Leh kra lı na ve ri le cek, İl bav 

şeh rin den do la yı Os man lı lar’a 80.000 ku-

ruş pîşkeş öde ne cek ti. Po dol ya ül ke sin de 

ge ri ka lan pa lan ka lar Leh kra lı ta ra fın dan 

Os man lı lar’a tes lim edi le cek ti. Bun la rın 

ta ma mı Ka ma ni çe Ka le si dı şın da kırk se-

kiz adet pa lan ka ola rak be lir len miş ti.

Bu caş Ant laş ma sı ile Po dol ya eya le ti 

Os man lı hâki mi ye ti al tı na alı nın ca Do ro-

şen ko’nun hâki mi ye ti ne bı ra kı lan Uk ray-

na’nın bir kıs mı Os man lı Dev le ti’ne tâbi 

ola rak özerk bir ya pı ya ka vu şu yor du. Ant-

laş ma ile XV. yüz yıl dan be ri Lit van ya’ya 

yer leş miş olan Lip ka Ta tar la rı’nın Os man lı 

ül ke si ne göç et me le ri ne izin ve ri li yor du. 

An cak bu ant laş ma uzun sü re li ol ma dı. 

Os man lı lar’ın Kı rım ya rı ma da sı nın anah-

ta rı du ru mun da ki Ka ma ni çe ve Po dol ya’ya 

hâkim ol ma la rı Le his tan ta ra fın dan ka bul 

edi le me ye cek bir du rum du. Ni te kim Leh 

Mec li si, Bu caş Ant laş ma sı’nın mad de le ri-

ni ağır bu la rak red det miş ve ye ni ver gi ler 

koy muş tu. Le his tan’ın bu ant laş ma ile ia-

de et me si ge re ken ka le ve pa lan ka la rın bir 

kıs mı nı tes lim et me me si ve Os man lı lar’a 

kar şı düş man ca bir po li ti ka iz le me ye baş-

la ma sı üze ri ne Le his tan’a kar şı ikin ci bir 

se fer ya pıl ma sı ka rar laş tı rıl dı. Bu sı ra da 

Rus lar’ın Özü ta raf la rın da Os man lı sı nır-

la rı na sal dır ma sı üze ri ne bu ra la ra as ker 

gön de ril di. 1673 yı lın dan iti ba ren de Os-

man lı-Le his tan sa vaş la rı ye ni den baş la dı. 

Kar lof ça Ant laş ma sı’na ka dar de vam eden 

mü ca de le ler sı ra sın da za man za man ya-

pı lan ant laş ma lar da (1676, 1678) Bu caş 

Ant laş ma sı esas ka bul edil di. Leh li ler, sa-

vaş la ge ri ala ma dık la rı Ka ma ni çe Ka le si’ne 

1699’da Kar lof ça Ant laş ma sı’na ek le nen 

bir mad de ile ye ni den sa hip ol du lar.
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