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Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerine Türkiye 
Cumhuriyeti, yüzyıllardır Rus esareti altında yaşa-
mak zorunda kalan kardeşlerini çok sıcak duygular-
la kucaklamış, karşılaştıkları yeni dünya düzenine 
bir an önce intibak edebilmeleri için birçok projeyi 
hayata geçirmiştir. 

Bu projelerin en başarılı olanlarından biri, halen 
devam etmekte olan Büyük Öğrenci Projesidir. Bu 
projenin hedefi, teknik yardım çerçevesinde ülkele-
rin ve toplulukların kalkınması için ihtiyaç duyulan 
ve özellikle eski düzenin düşüncesi dolayısıyla sınır-
ladığı alanlarda (siyaset bilimi, kamu yönetimi, iş-
letme, iktisat, uluslararası ilişkiler gibi) gerekli insan 
gücünü yetiştirmek, böylece dünya ile entegrasyon 
sürecine katkıda bulunmak, piyasa ekonomisine 
geçişlerini hızlandırmaktır. Şüphesiz projenin sosyal 
ve siyasî amaçları da vardır. Öğrencilerin mensup 
oldukları Türk kültürünün unutturulmuş güzelliklerini 
fark etmeleri, kendi topraklarında sadece bir kimlik 
unsuru olarak yaşatılan Türklük ve İslâmiyet’i sos-
yolojik önem ve rollerine uygun anlamlarına kavuş-
turmak ve gerekli dinî bilgileri kazanmaları ve birer 
Türkiye dostu olarak ülkelerine dönmeleri, projenin 
sosyal ve siyasî amacıdır.

Proje kapsamında bugüne kadar 28 bin kadar 
kardeşimiz Türkiye’de öğrenim görerek ülkelerine 
dönmüşlerdir. Bu öğrenciler başarılı birer devlet 
adamı, bürokrat ve işadamı olarak ülkelerine hiz-
met etmeye başlamışlardır. Proje kapsamında ge-
len kardeşlerimizin büyük kısmı yüksek ortalamayla 
mezun olmuşlar, bir kısmı ise yüksek lisans ve dok-
tora eğitimine devam ederek, akademik çalışmalara 
ağırlık vermiş ve kendileri için akademik bir istikbal 
hedeflemişlerdir.

Tataristan’dan Türkiye’ye gelerek akademik ça-
lışmalarında başarılı olan ve değerli çalışmalarını 
bizlerle paylaşmak isteyen kardeşlerimizden ikisinin 
2009 yılı sonunda yayınlanan eserlerini tanıtmak 
isterim.

Bunlardan ilki Yrd. Doç. Dr. Alsu Kameliyeva’nın 
İdil-Ural Kurtuluş Hareketinin Büyük Önderi, gaze-
teci, yazar Ayaz İshakî üzerine yaptığı çalışmaları 

kitap hâline getirdiği 
Romantik Milliyet-
çi Ayaz İshakî isimli 
kitabıdır. Bu kitap, 
Grafiker Yayınevi ta-
rafından 2009 yılı 
ekim ayında okuyu-
cuya arz edildi.

Çeşitli kaynakları 
titizlikle inceleyen Dr. 
Kamaliyeva’nın kita-
bında, millî önder ve 
büyük edibimiz Ayaz 
İshakî’yle ilgili bahis-
ler şu başlıklar altın-
da verilmiştir:

1. Ayaz İshakî’nin 
yaşadığı dönemde Kazan Tatar Edebiyatı,

2. Başlangıçtan 1917’ye kadar Kazan Tatar ti-
yatrosu,

3. Ayaz İshakî’nin hayatı ve eserleri,

4. Ayaz İshakî’nin piyeslerinde sosyal konular,

5. Ayaz İshakî’nin piyeslerinde siyasî konular, yer 
almaktadır. 

Dr. Kamaliyeva’nın kitabında bunlardan başka bir 
de ekler bölümü yer almaktadır. Burada İshakî’nin 
hayatında önemli yere sahip olan şahısların ve hadi-
selerin fotoğrafları, tiyatro eserlerinin afiş örnekleri 
verilmiştir.  

Kazan Tatar Edebiyatına, 19. ve 20. yüzyıl siyasî 
ve sosyal meselelere merak duyan herkesin elinden 
düşüremeyeceği bu eser, 248 sayfadan oluşmak-
tadır. 

Yrd. Doç. Dr. Alsu Kamaliyeva, yüksek lisans 
çalışmalarına devam ederken bir taraftan da TRT 
Genel Müdürlüğünde Tatarca Masasının kurulması 
çalışmalarına katılmış; akademik çalışmalarına de-
vam etmek için de Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesine geçmiştir. 

***
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2009 yılının son 
günlerinde tarih 
alanında Dr. İlyas 
Kamalov’un iki yeni 
kitabı yayımlandı. 
Bu kitaplardan birin-
cisi, Kazan Hanlığı 
Tarihi adını taşıyor. 
Kitabın yazarı Mihail 
Hudyakov. Hudya-
kov, 1913-1918 yıl-
ları arasında Kazan 
Devlet Üniversite si 
Tarih-Filoloji Bölü-
münde okumuş. 
İdil-Ural bölgesinde-
ki Türk ve Fin-Ugor 
halklarının tarihiyle 

ilgili ilmî çalışmalar yapmış olan Hudyakov’un 1923 
yılında yazmış olduğu Kazan Hanlığı Tarihi adlı ki-
tap, Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı. Söz 
konusu kitap, Dr. İlyas Kamalov tarafından yayına 
hazırlanmıştır.

Kitabın yazarı Hudyakov, 1936 yılında Stalin re-
jimi tarafından “Sovyet Düşmanı” olarak ilân edil-
miş ve kurşuna dizilmiştir. Stalin’in ölümünden son-
ra nisbeten ferahlayan Sovyet rejimi, 1957 yılında 
Hudyakov’u masum bulmuş ve itibarını iade etmiştir.  

1923 yılında sadece bin adet basılan ve yasak-
lanan kitaplar listesinde yer alan söz konusu kitap, 
aranılan nadir eserlerden biriydi.

İdil-Ural tarihiyle ilgili Türkçe kaynakların günü-
müze kadar ulaşmama sı ve Türk tarihçilerinin ya-
kın zamana kadar Rusça kaynaklardan yararlanma 
şansı na sahip olamamaları gibi sebepler, Türkiye’de 
de konuyla ilgili sağlıklı ve bilimsel araştırmaların ya-
pılmasını zorlaştırmıştır. Bundan dolayı Hudyakov’un 
bu eserinin Türkçe tercümesinin yayımlanması, bu 
boşluğu doldurma açısın dan büyük önem arz et-
mektedir.

Kitabın girişinde yer alan “Yayına Hazırlayanın 
Notu”ndan öğrendiğimiz başka önemli bir husus da 
kitabın 1940’lı yıllarda ilk önce merhum liderimiz 
Ayaz İshakî tarafından Türkiye Türkçesine çevrilmiş 
ancak bugüne kadar neşredilememiş olmasıdır. 
Şimdi elimizdeki kitap, Türk Tarih Kurumu Kütüpha-
nesinde bulunan bu tercümenin yeniden ele alın-
masıyla ortaya çıkmıştır.

Eser, tercüme edildiği zamanın dil ve üslup özel-
liklerini taşımaktadır. Bu sebeple Dr. İlyas Kamalov, 
eseri yayına hazırlarken günümüz Türkçesine naza-
ran ağır sayılabilecek dil ve üslup özelliği ni, tercüme 
eden muhterem zâta hürmeten aynen korumuş. 
Tercümedeki bazı teknik kusurlarla, okuyucunun 

anlaması için ter-
cümeyle eserin ori-
jinali arasındaki ek-
siklikler giderilmeye 
gayret edilmiştir.

Burada anmak 
istediğimiz İkinci ki-
tap, yine Türk Tarih 
Kurumu’nca basılan 
İlyas Kamalov’un 
başka bir çalış-
ması olan Ötemiş 
Hacı’nın Çengiz-
Name’sidir.

Söz konusu ki-
tap, Altın Orda 
Devleti’nin gerek 
siyasî tarihi, gerekse 
sosyo-kültürel durumu hakkında en ayrıntılı bilgileri 
ihtiva etmektedir. XVI. yüzyılda kaleme alınmış olan 
bu eserin Taşkent nüshası esas alınmıştır. 

Sade bir dille kaleme alınmış olan eser, iki ana 
bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde 
Çengiz-Nâme’nin Taşkent nüshasına göre Latin ya-
zısına çevrilmiş metni, ikinci bölümde ise Çengiz-
Nâme’nin bugünkü Türkçeye tercümesi yapıl mıştır. 
Araştırmacıların istifadesi için kitabın sonuna Taşkent 
nüshasının tıpkıbasımı eklenmiştir. 

Kitaba özel isimler ve coğrafî adlarla ilgili bir dizin 
konulmuş. Bu da bilimsel eserlerde aranan özellik-
lerden biridir.

Dr. İlyas Kamalov, 1996 yılında Türkiye’ye gelmiş, 
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünü 2001 yılında 
tamamladıktan sonra 2003 yılında aynı üniversite-
nin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde yüksek li-
sans çalışmasını tamamlamıştır. 2008 yılında Altın 
Orda-Rus İlişkileri ve Altın Orda’nın Rusya’ya 
Etkileri konulu teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünden Doktor unvanı almıştır.

Tarihçinin kitaplarından bazıları: Kazan Hanlığı 

Tarihi, Çengiz Nâme, Altın Orda ve Rusya:Rusya 

Üzerindeki Tatar- Türk Etkisi, Moğolların Kafkasya 

Politikası, Putin’in Rusyası: KGB’den Devlet Baş-

kanlığına, Otnoşeniya Zolotoy Ordı s Hulaguida-

mi, Moskova’nın Rövanşı: Putin Dönemi Rus Dış 

Politikası, Avrasya Fatihi Tatarlar, Başkurtlar, Altın 

Ordu ve Kazan Hanları, Ermeni Kaynaklarına Göre 

Moğollar, Halife ve Sultan,. Büyük Selçuklu Dev-

letinin İdarî Sosyal ve Ekonomik Tarihi isimli eser-
lerdir.

İlmî çalışmalarını takdirle karşıladığımız Dr. 
Kamalov’u tebrik eder, gayretlerinin başarılarla daim 
olmasını dilerim  
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