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ÖN SÖZ 
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Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 

Orta Asya, Türklerin ata yurdu ve Müslümanlıkla tanıştıktan sonra batıya doğru 
göçe başladığı bir merkez olmakla beraber, en büyük kıta olan Asya’nın da ortası-
dır. Kuzeyinde dünyanın yüzölçümü olarak en büyük ülkesi Rusya’nın, doğusunda 
dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin’in ve güneyinde de ciddî ekonomik po-
tansiyele sahip Pakistan ve Hindistan’ın yer alması, Orta Asya’nın önemini stratejik 
olarak arttırmaktadır. Orta Asya tarih boyunca sahip olduğu değerler ve bu değer-
lerin kazandırdığı özellikler sebebiyle uluslararası sistem içerisinde her zaman en 
çok dikkat çeken bölgelerden birisi olmuş ve hem bölgesel hem de küresel politika-
ların rekabet alanı hâline gelmiştir. Böylesine önemli olan bir bölgenin daha iyi 
anlaşılabilmesi ancak farklı perspektiflerden bakabilmekle ve bu farklı bakış açıları-
nı birleştirerek bütünü görebilmekle mümkün olabilecektir. Bu düşünceden hare-
ketle hazırladığımız bu kitapta Orta Asya, şu alanlarda yapılan çalışmalar ile ince-
lenmektedir: 

1. Tarih 
2. Dil  
3. Din ve düşünce 
4. Ekonomi 
5. Politika 

Yukarıda sıralanan beş başlık, müstakil birer konu olsa da aslında birbirini ta-
mamlayan girift birer çalışma alanıdır. Odak nokta Orta Asya olunca yetkili kalem-
lerin bu konuları bilimsel yöntem ve enstrümanlarla analiz etmesinin amacı sadece 
Türk okuyucusuna bilgi aktarmak değildir. Aynı zamanda karar alıcılara bir taraftan 
yol göstermek ve yardımcı olmak, diğer taraftan Orta Asya hakkında bilgi birikimi-
ni sağlamaktır. 
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1. Güçlü Bir Köprü Olarak Tarih 

Orta Asya, kesinleşmiş veriler ışığında ilk olarak bu bölgede kurulan Büyük 
Hun İmparatorluğu ile birlikte uluslararası sistemin önemli aktörleri hatta be-
lirleyicileri arasında yer almaya başlamıştır. Hunlardan sonra Göktürk Devleti 
zamanında, ardından tarihin en büyük imparatorluğunu kuran Cengiz Han ile 
ve yine sonrasında Timur İmparatorluğu ile dünya siyasetini belirleyen bir güç 
ve bölge olmuştur. Orta Asya’nın en eski sakinleri Türkler ve Moğollar olmakla 
beraber, Çin her zaman bir aktör olarak bu coğrafyada etkili olmuştur. Ti-
mur’un Altınordu’yu yenmesinden sonra sahneye çıkmayı başaran Ruslar, za-
man içerisinde yine Çin’in yanında bu coğrafyada etkin olan ikinci millet ol-
muştur. Yani Orta Asya denilince Çin ve Rusya akıldan çıkarılmamalıdır.  

Orta Asya’nın eski ve orta çağı tarihi biz Türklerin çok ilgisini çeker. Ancak 
Rusların 1800’lü yıllardan sonra bölgede hâkimiyet sağlamaya başlaması denge-
lerin bozulmasına, mağduriyetlerin ortaya çıkmasına ve yerli halkların güç kay-
betmesine sebep olmuştur. Hele 1917’de Bolşevik İhtilâlinden sonraki Sovyet 
politikası sadece tarihi değil, bütün değerleri ortak olan halkların yavaş yavaş ay-
rışmaya başlamasını doğurmuştur. Onun için Çarlık döneminin Orta Asya tarihi 
ne kadar önemli ise, Sovyet dönemi Orta Asya tarihi de o kadar önemlidir.  

Derin tarihî temelleri, Orta Asya’yı günümüz uluslararası sisteminde göz ar-
dı edilemez kılmaktadır. Bugün Orta Asya devletleri, kendi devletlerini kurup 
dünyanın en büyük güçleri arasında yer aldıkları döneme ait devlet tecrübeleri-
nin yanı sıra, Rus hâkimiyeti altında kaldıkları dönemin de engin birikimi ile 
geleceğe bakmaktadır. Tarih, Orta Asya için her bakımdan büyük bir miras ol-
duğu gibi, gelecek için de ışık kaynağıdır. Orta Asya zengin tarihi ile derin ince-
lemeye değer bir bölgedir. Oğuz boylarının göçe hazırlandıkları bir bölge ola-
rak incelenmeye değer olduğu gibi, Orta Asya’nın Müslümanlıktan önceki tari-
hi de kayda şayandır. İslâm sonrası dönem için Arap kaynakları ne kadar önem-
li ise, İslâm öncesi dönem için de Çince ve bir ölçüde de Rusça önem kazan-
maktadır. Bu konu ile ilgili kalıcı çalışmaların yapılması elzemdir. 

2. Ortak Payda Olarak Dil 

Dil ve kültür açısından Orta Asya bölgesini incelemek, aynı zamanda Türk 
dil ve kültürünün köklerini de araştırmak anlamına gelmektedir. 1800’lü yıllara 
kadar farklı Türk lehçeleri olmakla beraber ortak yazı dilinin Çağatay Türkçesi 
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olması, hem bölgedeki ortak yazılı kaynakların oluşmasını hem de zengin bir 
halk edebiyatının birikimini sağlamıştır. 80 yıllık Sovyet döneminde her lehçe-
nin bir dil olarak lanse edilmesi, ortak dilde ciddî ayrışmalara ve dildeki ayrış-
malar da sosyal bölünmelere sebep olmuştur. Nitekim bir bakıma Türkçenin 
zenginliği olarak görülen farklı lehçelerin konuşulduğu bu bölgede, mevcut 
zenginliğin ve yapının bozulması için yoğun faaliyetler yürütüldüğü bilinmek-
tedir. Birliği tesis edebilmenin en önemli araçlarından birisi olan dil üzerinde, 
evvelâ alfabe değişikliği ve daha sonra Rusça’nın mecburî hâle getirilmesi gibi 
ciddî politikalar uygulanması, Orta Asya politikasını anlamak için bilinmesi 
gereken hususların başında gelmektedir. 

Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın Latin alfabesine geçmesi 
önemli bir gelişmedir. Ancak ortak bir alfabeyle tek bir yazı dili oluşturma 
imkânı bir oranda ortadan kalkmış gibi görünüyor. Bu da herhalde Sovyetler-
den miras kalan mikro milliyetçiliğin bir tezahürü olsa gerektir. Kuşkusuz ki 
sağlıklı bir ortak alfabe, birbirinden giderek uzaklaşan lehçeleri en azında ortak 
kelimelerde birleştirecektir. Kazakistan ve Kırgızistan’ın da Latin alfabesine 
geçmesinden sonra alfabe birliği artık tartışmaya açılabilir hâle gelecektir. An-
cak ortadaki bir gerçeği de unutmamak gerekmektedir: Her gün bütün bu Türk 
lehçelerine fütursuzca giren yabancı kökenli kelime ve terimler, kökeni bir olan 
bu lehçeleri iyice birbirinden uzaklaştırmaktır. 

Bilindiği gibi dünyada 22 Arap ülkesi bulunmaktadır. Bu devletlerin arala-
rında siyasî, ekonomik ve sosyal ilişkilerin çok iyi olduğu iddia edilemez. Ama 
belki kimsenin farkına varmadığı önemli bir servetleri bulunmaktadır. Arap 
aydını, memleketinde farklı lehçelerde konuşup, farklı görüşlerde olsa da, aynı 
alfabeyi, aynı dili hatta aynı terimleri neredeyse sıfır sapma ile kullanmaktadır. 
Kuşkusuz ki Kur’an-ı Kerim’in Arapça olması bunun yegâne müsebbibidir. Ni-
tekim komünistinden tutun vatanperverine, milliyetçisinden tutun hümanisti-
ne, dindarından tutun ateistine kadar topyekûn Arap aydını, Arap dilini kutsar 
ve her gün gelişmiş ülkelerde üretilen teknik ve bilim terimlerini daha kapıda 
karşılar ve Arapçasını üreterek kullanmaya başlar. Bu imkân, yüzyıllar sonra da 
olsa sadece Arap aydınını değil, Arap ülkelerini de birbirine yaklaştıracak, ortak 
fikir, ortak politik, ortak ekonomik, ortak sosyo-kültürel mihverde güç oluşma-
sına vesile olacaktır. Bu noktadan hareketle Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Nursultan NAZARBAYEV’in örnek davranışı ile kurulan Türk Akademisi cesur 
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bir adımdır. Akademinin Orta Asya’da kurulmuş olması doğru bir karardır. 
Çünkü bu bölgenin dört etrafında Türkler yaşamaktadır. Bu Akademinin ata-
cağı ilk adım, dil konusu olmalıdır.  

Tarihin yüzyıllar süren doğal seyri içerisinde Türk lehçeleri birbirinden 
uzaklaşmış ve birbirinden farklı yazı dillerine dönüşmüştür. Bunda, Türk top-
raklarına hâkim olan yönetimlerin de büyük rolü olmuştur. Ancak lehçelerin 
kendi seyri içerisinde gelişmesi ve yazı diline dönüşmesi ciddî ayrışmalara se-
bep olurken, aynı zamanda zengin bir dil servetini ortaya çıkarmıştır. Bu durum 
haliyle bir paradoks olarak algılanabilir. En zengin ve gelişmiş bir Türk lehçesi-
ni bütün Türk ellerine yazı dili olarak benimsetmek, ne gerçekçi ne de müm-
kündür. Ancak, bu açının büyümesi ne kadar erken önlenirse, ileride Türk top-
lulukları arasındaki haberleşme ve işbirliği o kadar rahat sağlanacaktır. Bunun 
da en kolay yolu Türk diline farklı bilim dallarından girecek olan terimlere el 
atmaktır. Türk diline girmeye devam eden her türlü yeni terim, bir kurul tara-
fından Türkçeleştirilmeli ve Akademinin kuracağı WEB sitesinde her bilim dalı 
için ayrılan linklere bu terimler yerleştirilmelidir. Bu, göründüğü gibi kolay de-
ğildir. Bugün dünyada binlerce bilim dalı bulunmaktadır. Her bilim dalı için bir 
komisyon kurulması imkânsız olabilir. Ama en azında sosyal bilimler, ekono-
mik bilimler, fen bilimleri, teknik bilimler ve sağlık bilimleri gibi alanlar tespit 
ederek komisyonlar ona göre kurulabilir. Orta Asya ve bahusus Kazakistan, bu 
başlangıç için uygun bir mekândır. Dil birliği ya da lehçelerin birbirine yaklaş-
ması siyasî bir karar neticesinde olsa da, aslında siyasetin konusu değildir ve 
olmamalıdır. Karar her devletin yetki bilim adamlarına bırakılmalıdır. 

3. Dinin Doğru Yorumlanması 

Din, toplumların kültürlerini oluşturan giyim, yiyecek-içecek, mimari, ma-
nevî değerler, gelenek ve görenek gibi değerlerini doğrudan etkileyen, şekil 
veren hatta değiştiren güçlü ve ilahî bir kaynaktır. Günümüzde din, eskiden de 
olduğu gibi, sadece ferdin yüce varlıkla ilişkisini düzenleyen bir araç değildir. 
Din, bir toplumu yok olmayacak şekilde ayakta tutabilen, kimi zaman da ayak-
landıran hatta savaşa sürükleyen bir güçtür. Dünya globalleşme sürecinde yol 
alır ve dinin önem kaybetmesi beklenirken, bilakis daha belirleyici ve yönlendi-
rici bir unsur olmaya başlamıştır. 80 yıllık ateist bir Sovyet sisteminden sonra 
Rusya’da Ortodoks Hristiyanlığı, Orta Asya’da da Sünnî İslâm yeniden can-
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lanmakta ve belirleyici olmaktadır. Ancak, Orta Asya’daki İslâm’ın Rusya’daki 
Hristiyanlıktan daha organize, etkin ve düzenli olduğunu söylemek zordur. 

İçinde siyasetin, rejimin de olduğu İslâm’ın bir zihniyet hâline gelmesinden 
ve siyasî olarak büyük bir güç kazanmasından günümüze kadar uluslararası sis-
temin ana çatışma eksenini meydana getiren Doğu-Batı çatışmasında Doğu’yu 
ifade ediyor olması düşünüldüğünde, Orta Asya’nın yaklaşık bin yıllık İslâm 
geçmişiyle her dönemde bu çatışmanın Doğu tarafında yer alması, hatta zaman 
zaman Doğu’yu temsil edecek güce ulaşması uluslararası sistem açısından fev-
kalade önemlidir. Zira birkaç yüzyıl boyunca Maveraünnehir havzası, din ve 
bilim açısından en başta gelen merkezlerden kabul edilmiştir.  Orta Asya, uzun 
süren yoğun baskılara rağmen değişmeyen dinî yapısıyla, Soğuk Savaş sonrası 
dönemde (bilhassa 11 Eylül’den sonra) dinin uluslararası ilişkilerdeki artan 
önemi doğrultusunda daha hassas hâle gelmiştir.  

Orta Asya ülkelerinin bağımsızlıklarına kavuştukları 1990’lı yılların başla-
rında her şehirde bir-iki cami ve mescit bulunurdu. Cemaatler, az sayıda, sade-
ce yaşlı ve sakallı adamlardan oluşurdu. Bu dirençli kişiler, İslâm’ı, daha çok 
babalarının hatırası olarak 80 yıl saklayabilen bir kesimdi. Günümüzde ise çar-
pık ve garip mimarili çok sayıda camiye rastlamak mümkündür. Cemaatin de-
mografik yapısında da değişmeler var. Gençler çoğunluğu teşkil ederken, artık 
kadınlar mahfilinde değişik yaşlarda kadınlara da rastlanmaktadır. Ancak Orta 
Asya devlet rejimlerinin din konusundaki tutum ve duruşlarının açık ve tanım-
lanabilir olduğunu söylemek zor görünmektedir. Devletin bazı yetkilileri her 
dindarı potansiyel “Vehhabist” ya da “ekstremist” olarak vasıflandırırken, bazı 
dindar vatandaşlar da laikliği, dine karşı alınmış engelleyici bir tedbir olarak 
görebilmektedir. Yani İslâm, kendi doğal seyri içinde toplumun her kesimine 
yayılırken, bürokrasisinin İslâm konusundaki fikri, duruşu ve tasviri bulanık 
olup, açık ve istikrarlı değildir. Diğer taraftan d,a halkın doğru İslam’la amel 
ettiği de yer yer şüphe götürmektedir. Aslında bu çelişki, ileride toplumsal bir 
sorun olarak Orta Asya’nın gündemine oturabilir. Bu çelişkiyi zararsız hâle ge-
tirebilecek tek mekanizma, sağlıklı bir din eğitimi politikasıdır. Orta Asya Müs-
lümanlığı homojen olmakla beraber ve bağımsızlıklarının üzerinden 20 yıl 
geçmesine rağmen, din eğitimine gereken önemin verildiğini maalesef göremi-
yoruz. Ne millî eğitim müfredatında sağlıklı bir din eğitimi var, ne de toplumun 
ibadet ihtiyacını karşılayan camilerde eğitimin izlerine rastlanabiliyor. Kısacası 
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Orta Asya’da din, doğal seyri içinde bir gelişme gösterirken, toplumsal rolünü 
işlevsel olarak icra ettiği söylenemez. 

Bu alanda birleştirici bir şahsiyet olarak Ahmet Yesevî hazretlerinden söz 
etmeden olmaz. Günümüz Orta Asya’sında din; bilgi, iman ve ibadet üçgeni 
içinde ele alındığında büyük ölçüde iman ve dua manzumesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ayrıca Yesevî hazretlerinin Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan’da 
çok önemli bir buluşma menzili olduğunu kabul etmek lazım. Hikmetleriyle 
günümüz insanına da mesaj verebilen Yesevî hazretlerinin din eğitimi hatta 
sistemi şekillenirken bir mehaz olarak görülmesinde fayda vardır. 

4. Ekonomik Dengesizlikler  

Geçtiğimiz yüzyılın başlarından sonuna kadar sosyo-ekonomik açıdan bü-
yük bir değişime tabi tutularak sosyalist bir yapıya dönüştürülen Orta Asya, 21. 
yüzyılın başından itibaren liberal-kapitalist uluslararası ekonomik sisteme ayak 
uydurmaya çalışmaktadır. Onlarca yıl boyunca serbest piyasa ekonomisini be-
nimseyememiş toplumlara ve devletlere bakıldığında, kapalı bir sistemden ser-
best piyasa ekonomisine geçişi sağlayabilmenin bölge devletleri için ne kadar 
zor olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Kaldı ki, ekonomik dönüşüm tek başına 
yeterli olmayıp, sosyal ve siyasî dönüşümü de gerekli kılmakta ve arkasından 
sürüklemektedir. 

Sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasî yapısıyla ve sahip olduğu imkânlarla 
bölgesel ve küresel politikadaki yerini alan Orta Asya’nın ehemmiyeti, kendi 
politikalarının ötesinde diğer devletlerin de politikalarına göre farklılık arz 
edebilmektedir. Nitekim mevcut jeopolitik konumuna –ki bu konum, bütün 
jeopolitik teorilere göre dünya hâkimiyeti için vazgeçilmez olarak kabul edil-
mektedir- ve sahip olduğu kaynaklara ek olarak, dünyanın en büyük güçlerin-
den olan ve orta vadede en büyük gücü olması ihtimalinden bahsedilen Çin’in, 
ayrıca Hindistan ve Rusya gibi diğer büyük güçlerin arasında yer alması Orta 
Asya’yı daha fazla ilgi odağı hâline getirmektedir. Bugün uluslararası sistemin 
en önemli gücü durumundaki ABD, kendi üstün durumunu devam ettirebilmek 
için Orta Asya gibi önemli kaynakların sahibi bir bölgeyi kontrol altında tutma-
ya çalışırken, diğer büyük devletler de hem bölgesel güçlerini hem de küresel 
rekabette etkinliklerini artırabilmek ve belki de öne geçebilmek için Orta As-
ya’ya yönelik politikalarına çok dikkat etmektedir.  
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Sovyetlerin çöküşünden sonra Orta Asya ülkeleri hızlı bir ekonomik reform-
la millî para, bankacılık, vergi sistemlerini; gümrüklerini, enerji politikalarını, 
ekonomiyi düzenleyen yasal düzenlemelerini oluşturmaya çalıştılar. Sovyetler-
den kalan hantal, merkeze bağımlı, dünyaya kapalı ve merkezî ekonomik sis-
temden birden serbest, bağımsız, dünyaya açık ve adem-i merkeziyetçi bir sis-
teme geçmek hem idarî hem de toplumsal açıdan zor bir iştir. Sovyetler zama-
nında merkezî sosyalist sistem tek tip ürünlerle tek tip tüketici toplumu yarat-
maya çalışıyordu. İnsan tabiatına aykırı olan bu zorlamalı sistem başarısız olun-
ca Sovyetler çöktü. Ancak bu anî çöküşün tek bir alternatifi olduğu kabul edil-
di: Kapitalizm. Kapitalizm bir selin bir ormanı kaplaması gibi kısa sürede Orta 
Asya’yı kaplamıştır. Çin, bu konuda daha tedbirli davranarak, bir taraftan dün-
ya ekonomisine açılırken, diğer taraftan Komünist Partisi iktidar tekelini muha-
faza etmektedir. Demek ki geçişi aşamalı ve planlı yapacakları aşikârdır. Üretim 
olmazsa, tüketim durmayacağına göre, kısa sürede uluslararası dev şirketlerin 
rakipsiz markaları Orta Asya pazarlarını adeta istila etmiştir. Tek markalı ara-
baya alışan tüketici, daha rahat daha bol markalı arabalar yığını ile karşı karşıya 
kalmıştır. Milyonlarca ürün ve marka dünyanın dört bir yanından bu bâkir pa-
zarlara akın etmiştir. Yirmi yıl süren bu dengesizlikten sonra çarpık da olsa bir 
denge kurulmuştur. Vergiler ve gümrükler iyi düzenlenmediği için her türlü 
ithal mal, yerli üretimden daha ucuza temin edilebilmektedir. Böylece Merkez 
Bankaları tarafından piyasaya pompalanan para kolay kolay tekrar hazineye 
dönmemektedir. 

Günümüz Orta Asya’sında kişi başına gelir, aylık ücret, gayri safi millî hâsıla, 
refah vs. artmıştır ama buna mukabil, araları uçurumlu toplumsal katmanlar da 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Farklı hayat tarzları oluşmuştur. Denetimi nerdeyse 
imkânsız olan bir kayıt dışı ekonomi peydahlanmıştır. Rüşvetle mücadele gö-
rünürde ne kadar önemseniyorsa da rüşvet toplumda ciddî sosyal yararlar aç-
maya devam etmektedir. Bölgeler arası kalkınmışlık farkı bir makas gibi giderek 
açılmaktadır. Üretim yoğun bir şekilde ya gaz-petrol gibi stratejik ürünlere ya 
da bireysel bazda tarım ürünlerine inhisar etmektedir. Sermaye birikimi sağla-
namadığı için, orta ve küçük ölçekli sanayi teşekkül edememektedir. Yabancı 
sermaye de bu piyasalara girmekte ürkek davranmaktadır.  

Bu dengesizliğin en büyük kurbanı dar gelirli tüketici olmaktadır. Patent ka-
nunu, rekabeti ve tüketiciyi koruma kanunları da olmadığından tüketiciler iyice 
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mağdur duruma düşmektedirler. Dünya Orta Asya ülkelerinin makro ekonomik 
göstergelerini öğrenmekle beraber, tüketici bazında tutum, davranış, tüketim 
eylemleri, hayat tarzı gibi özelliklerini de keşfetmelidir. Bu da ancak saha araştır-
maları ile mümkün olacaktır. Orta Asya ülkelerinin ekonomik politikaları, kuru-
lan ve kurulacak olan işletmeleri hâlâ himmete muhtaç bir durumdadır. 

5. Siyaset Her Şeyin Belirleyicisi mi? 

Sovyetlerin çöküşünden sonra Orta Asya ülkelerinin tamamı anayasaya da-
yalı tek partili başkanlık sistemini tercih etmişlerdi. Makul bir süre için bu ter-
cih belki de gerekli bir seçenek olarak kabul edildi. Orta Asya ülkeleri 21. Asra 
girerken durumun yavaş yavaş değişmeye başladığını görmekteyiz. Siyasî reji-
min türü çok önemli olmamakla beraber, ancak insan hakları, demokratikleş-
me, basın özgürlüğü, hukuk devletinin oluşturulması, mahkemelerin bağımsız-
lığı, şeffaf devlet yönetimi, katılımcı ve paylaşımcı siyaset anlayışı gibi alanlarda 
ciddî adımların atılması kaçınılmaz görünmektedir. 20. Asırda bağımsızlığına 
kavuşan Arap ülkelerindeki 21. Asırdaki sarsıntılar ders alınması gereken bir 
vakıadır. Arap halkı başkanlarını sadece uzun süre iktidarda kaldıkları için is-
temiyor değiller. Aynı zaman bu uzun süre içerisinde hiçbir şey ya da toplumun 
her türlü siyasi, sosyal ve ekonomik durumlarını düzeltemedikleri için onların 
gitmesini istiyorlar.  

Orta Asya ülkelerinin önemli bir avantajı bulunmaktadır. Toplumun büyük 
bir kesimi tahsilli olup, değişime açık bir toplumdur. Bir ülkenin içinde ya da 
genel olarak Orta Asya ülkeleri arasında ciddî bir ideolojik ayrımcılık bulun-
mamaktadır. Kimse ötekisinin iç işlerine karışmamaktadır. Bunlar avantajlar 
olarak görülebilir. Böylece ülke içinde değişim kolaylaşırken bir dış tehlike söz 
konusu olmayacaktır. Orta Asya ülkeleri arasında işbirliği, kader birliği ve eko-
nomik entegrasyon, Arap ülkeleri arasındakine nazaran daha kolay ve müm-
kündür. 
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Sonuç 

Farklı alanlardaki çalışmaların meydana getirdiği resmin bütününe bakınca 
Orta Asya Türk devletleri için dile getirilecek temennimiz ve önerimiz ise, 
üzerlerindeki yoğun baskıya rağmen köklü geçmişinden ilham alarak, sahip 
olduğu devlet tecrübesine ve birliktelik ruhuna dayanarak geleceğe doğru emin 
adımlarla ilerlemeye çalışması gerektiği şeklinde olacaktır. Güçlü bir gelecek 
için gereken maddî imkânlara sahip olan Orta Asya devletleri, yakınlaşma ve 
mümkün mertebe bütünleşme yoluna giderek, uluslararası politikanın nesnesi 
olmaktan kurtulup öznesi olmaya çalışmalıdır. İç meselelerinde daha da de-
mokratikleşme, çoğulcu sisteme doğru yol almaları gerekmektedir. Halkın dev-
lete muhtaç olduğu değil, devletin halka hizmet ettiği bir yönetim anlayışına 
doğru yol almak en akıllı yol olacaktır. Ekonomi, iç dinamikler, millî kaynaklar, 
tüketici istek ve hakları göz önüne alınarak düzenlenmelidir. Din, toplumu bir 
arada tutabilen, ayrışan sosyal tabakaları birbirine yaklaştıran manevî bir kay-
nak olarak görülmeli ve fobi olmaktan çıkarılabilmesi için din eğitimi devlet 
eliyle yapılabilmelidir. 

21. Asrın ortalarına doğru yol alırken, Orta Asya ülkelerinin tespit etmeye 
çalıştığımız ve beş başlık altında topladığımız konularda ciddî adımlar atması 
gerekmektedir.  

Orta Asya ülkeleri, 21. asırda yaşlanan Batı ile yükselen Doğu arasında köp-
rü görevi görmeye, yukarıda sıraladığımız beş konu itibariyle hazır olmalıdır. 
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Giriş 

Tarih boyunca Türklerin hâkimiyetinde ve Türklerin yaşadığı bir bölge olduğu 
için Türkistan adıyla anılan, tamamıyla aynı sınırları kapsamasa da İslâmî kaynakla-
rın umumiyetle Mâverâünnehir1 diye bahsettiği bölgeye günümüzde daha çok bir 
coğrafî vurguyla Orta Asya denmektedir. Yaygın olarak Kazakistan, Özbekistan, 
Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan ve Sibirya’nın güneyi, Afganis-
tan’ın kuzeyi, Merv’e ve Herat’a kadar İran Horasan’ı, Tibet, Doğu Türkistan (Sin-
can) ve Kansu bu bölgenin sınırları içerisinde kabul edilmektedir.2 Diğer taraftan 
Orta Asya, sadece Mâverâünnehir olarak düşünülebildiği gibi, İstanbul’dan Sin-
can’a kadar bütün alanı kapsayan3 bölge olarak bile düşünülebilmektedir.4  

Günümüz uluslararası sistemi içerisinde en önemli rekabet alanlarından biri 
olan ve aynı zamanda farklı işbirliği ve bütünleşme girişimlerinin yaşandığı Orta 
Asya’nın ehemmiyeti, sadece sahip olduğu maddî kaynaklardan ve coğrafî konu-
mundan ibaret tutulmamalıdır. Tarihin en büyük imparatorluklarının kurulup ge-
liştiği, en önemli medeniyetlerin karşı karşıya gelip çarpıştığı veya kaynaştığı, uzun 
süre bilim ve düşünce alanında önemli adımların atıldığı merkezlerden biri olan 
Orta Asya, sosyo-politik ve sosyo-ekonomik açıdan uluslararası sistemin değişimle-
rini ve dönüşümlerini de doğrudan tecrübe etmiş bir bölgedir. Bugün de Soğuk 
savaş sonrası yeni döneme geçiş sürecinin5 zorluklarını en yoğun şekilde yaşayan 
toplumlar ve devletler bu bölgededir.  

Dünyanın bazı bölgeleri her dönemde büyük devletlerin nüfuz mücadelesine 
sahne olmuştur. Nüfuz alanı hâline getirilebildiği takdirde hâkimiyeti sağlamlaştı-
ran, güce güç katan ve kontrol imkânını artıran bölgelerden biri şüphesiz Orta As-
ya’dır. Stratejik açıdan her zaman değerli görülmüş olan Orta Asya’ya hâkim olmak 
zaman zaman bir amaç olmuş, zaman zaman da daha büyük amaçlara ulaşabilmek 
için araç olarak görülmüştür. Jeopolitiğin çeşitli teorileri itibariyle Orta Asya’ya 
baktığımızda, hangi yaklaşım esas alınırsa alınsın birincil ve hayati bir önemi oldu-
ğu düşünülmektedir.  

                                                 
1  Mâverâünnehir hakkında bkz: Vasilij Vladimiroviç Barthold, “Mâverâünnehr”, İA, VII. Cilt, s. 

408; Osman Gazi Özgüdenli, “Mâverâünnehir”, DİA, XXIX. Cilt, s. 177-178. 
2  Jean Paul Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlık, çev. Lale Arslan, Kabalcı Yay., İstanbul, s. 14.  
3  Olivier Roy, The New Central Asia: The Creation of Nations, London, I. B. Tauris Publishers, 2000, s. 1. 
4  Bkz: Fatih Şeker, İslâmlaşma Sürecinde Türklerin İslâm Tasavvuru, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 

Ankara, 2010, s. 87-96. 
5  Bkz: Amanda E. Wooden and Christoph H. Stefes (Eds.), The Politics of Transition in Central Asia 

and the Caucasus: Enduring Legacies and Emerging Challenges, Routledge, New York, 2009. 
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En büyük kara imparatorluklarının bu bölgede kurulup dünyaya yayıldığı düşü-
nüldüğünde Orta Asya’yı dünya hâkimiyetinin merkezine (heartland) koyan “kara 
hâkimiyeti” teorisi; dünyanın en büyük deniz gücü olan Britanya İmparatorlu-
ğu’nun bu bölgeye nüfuz etmek için yoğun bir mücadele vermiş olmasından hare-
ketle yine Orta Asya’yı dünya hâkimiyetinin en kilit bölgelerinden biri olarak gören 
“deniz hâkimiyeti” teorisi ve bilhassa son dönemde daha fazla değer kazanan ve 
enerji kaynakları bakımından Orta Asya’nın kontrol edilmesini Amerikan menfaat-
leri bakımından (rimland) zarurî gören Spykman’ın teorisi açısından Orta Asya 
dünyanın en önemli bölgelerinden biridir. Bu çalışmamızda, dünyanın en çok ilgi 
gösterilen alanlarından biri olan ve hem bölgesel hem de küresel politikaların odağı 
hâline gelen Orta Asya’nın uluslararası sistemin yapısı ve işleyişi içerisindeki yeri ve 
önemi incelenecektir. 

Bugün uluslararası politikada eş zamanlı olarak hem büyük rekabetin ve nüfuz 
mücadelesinin hem de uluslararası sistemin mevcut işleyişine alternatif (hatta 
meydan okuma) olabilecek işbirliğinin ve bütünleşmenin merkezi konumundaki 
Orta Asya’nın bu ayrıcalıklı niteliğini sadece son döneme ait göremeyeceğimiz gibi, 
maddî kaynaklara malik olmasına da indirgeyemeyiz. Bölgenin bu belirleyici ve 
ayrıcalıklı niteliği, uzun yüzyıllar boyunca uluslararası sistemin işleyişini hatta yapı-
sını belirleyebilme kudretine sahip imparatorluklara yurt oluşuyla güce; uluslararası 
sistemdeki temel çatışma ekseni olan Doğu-Batı6 çatışmasında7 Doğu’yu temsil 
etmesiyle ve çok önemli değişimlere/dönüşümlere maruz bırakılması-
na/zorlanmasına rağmen terk etmediği bu kendi bilinciyle de zihniyete dayanmak-
tadır. Bu iki unsurdan güç uluslararası sistemin işleyişindeki pratik yapıyı temsil 
ederken, zihniyet de teorik yapıyı temsil etmektedir.  

Orta Asya’nın uluslararası sistemin işleyişinde nasıl bir yere sahip olduğunu in-
celediğimiz bu çalışmada, evvelâ uluslararası sistemin yapısını ve işleyişini belirle-
yen unsurları ortaya koymamız gerekecektir. Sonrasında ise iki ayrı başlık altında 
gücün temsil ettiği tarih boyunca birimlerarası sistemdeki alt/üst birimlerin Orta 
Asya’ya yönelik uygulamalarını kapsayan pratik yapıyı ve zihniyetin temsil ettiği ve 
birimlerarası sistemdeki değişim ve dönüşümlerin Orta Asya’ya yansımasını ve 
etkisini gösteren teorik yapıyı inceleyeceğiz.  

                                                 
6  Uluslararası sistemdeki kendi-öteki çatışmasının karşılığı Batı-Doğu çatışmasıdır. Batı zaten aynı 

isimle bir medeniyeti ifade ederken onun ötekisi olan Doğu bu hâliyle bir kendi bilincine karşılık 
gelmez. Doğu’dan kasıt, bir kendi bilinci oluşturmasından beri İslâm’dır. 

7  Batı ile Doğu (İslâm) arasındaki çatışmanın seyrindeki ana hatlar için bkz: İbrahim Kalın, İslâm ve Batı, 
İSAM Yay., İstanbul, 2007. 



Dr. M. Savaş KAFKASYALI 

  Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 18

1. Uluslararası Sistem ve Orta Asya’nın Sistemdeki Belirleyiciliği 

Uluslararası sistemi8 meydana getiren ve aynı zamanda sistemin aktörleri konumunda 
olan birimlerin her biri belli müştereklik (ortak payda) temelinde birleşmelerden meyda-
na gelen örgütlenmelerdir. Bu birimler devletler olabildiği gibi, en küçük siyasî, ideolojik, 
kültürel, askerî, dinî veya ekonomik örgütlenmeler (uluslararası/çok uluslu şirketler, ulus-
lararası örgütler gibi) dahi olabilmektedir. Biz belirli müşterekler etrafındaki birleşmeler-
den müteşekkil bu birimleri “alt birimler” olarak adlandırmaktayız.  

Alt birim, insanların bireysel olarak yaşamanın doğurduğu zorlukları (hatta 
imkânsızlığı) ortadan kaldırmak amacıyla bir topluluk oluşturmasına ve bu toplu-
lukların müşterekliğine verdiğimiz addır. Elbette, zamanla topluluk teşkilatlanma-
sının geliştirilerek bir devlet hâline dönüşmesi, bizim kastettiğimiz alt birim niteli-
ğini uluslararası ilişkiler sistemi itibariyle daha fazla karşılamaktadır. Bilinen tarih 
içerisinde alt birimler çok büyük oranda devlete veya imparatorluklara karşılık 
gelmektedir. Ancak vurgulamak istediğimiz husus, alt birimin bir topluluğun mu-
ayyen müştereklik çerçevesinde ve bir teşkilât olsun ya da olmasın var olması ve var 
olma mücadelesi vermesidir. Uluslararası sistem içerisinde, her biri birer aktör olan 
devletlerin (ulus devlet öncesi dönemde imparatorluklar, krallıklar, sultanlıklar, 
derebeylikler, site ve benzer şekillerdeki siyasî organizasyonlar9) ve son dönemde 
aktör olma niteliği kazanmaya başlamış uluslararası/uluslarüstü örgütler ve ulusla-
rarası/çok uluslu şirketler, bizim alt birim olarak kastettiğimiz yapılardır.  

Uluslararası sistemin alt birimleri arasındaki müştereklik, aralarındaki çatışma 
ve rekabet unsurlarını tamamen ortadan kaldırmamakla birlikte, özellikle kendi 
dışındaki alt birimlere karşı varlıklarının ve temel menfaatlerinin tehlikeye düştüğü 
veya öyle algılandığı durumlarda işbirliği, dayanışma ve ortak hareket etmek için 
bir zemin hazırlamaktadır. Bu zemin, alt birimlerin kendilerini oluşturan müşterek-
lik ile hareket etmelerini, politika (özellikle dış politika) geliştirmelerini ve dahi bu 
politikalar ışığında birleşerek “üst birimler” oluşturmalarını sağlamaktadır.  

Üst birimler, tarih boyunca uluslararası sistemin yapısını ve işleyişini belirleyen 
ana âmil olagelmiştir. Üst birim, bir alt birimin, alt birim olarak meydana gelmesini 
sağlayan topluluğun müştereklerini paylaşan başka alt birimlerle, daha üst bir ze-
minde ve daha asgarî müşterekler etrafında tesis ettiği kendi bilincidir. Müşterekli-

                                                 
8  Uluslararası sistemin yapısına ve işleyişine ilişkin teorik çerçevenin geniş izahı için bkz: M. Savaş Kaf-

kasyalı, Uluslararası Sistemin Yapısı ve İşleyişine Kendi Bilinci ve Öteki Algılaması Üzerinden Farklı Bir 
Yaklaşım (Basılmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010. 

9  Mehmet Emin Çağıran, “Din ve Uluslararası İlişkiler”, Haydar Çakmak (Der.), Uluslararası İlişki-
ler: Giriş, Kavram ve Teoriler, Ankara, Platin Yay., 2007, s. 372.  
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ğin asgarîliği ise üst yapının genelliğini (geniş kapsamlılığını) belirlemektedir. Üst 
birimler, kendisini oluşturan alt birimlerin, alt birim olarak var olmasına ve varlığını 
sürdürmesine engel değildir. Nitekim herhangi bir üst birimi oluşturan alt birimler, 
aynı zamanda bir üst birim olabilmektedir. Önemli olan, uluslararası sistemin ana-
lizinde, analiz seviyesine göre üst birimlerin ve alt birimlerin doğru değerlendiril-
mesidir. Yani, incelenen üst birimler arasındaki mücadele hangi seviyede ise, o se-
viyedeki üst birimleri meydana getiren alt birimler, bir alt seviye için birer üst birim 
olsalar bile, üst birim olarak değil alt birim olarak değerlendirilmelidir.  

Tarihî süreçte daima işleyen birimlerarası sistemin ana çatışma ekseninin kutup-
ları yani kendi ve öteki ayrımı, bir coğrafî adlandırma olan Doğu-Batı olarak belirlen-
miştir.10 Uluslararası sistemin ana çatışma ekseninin bir kutbu olan Batı üst birimi 
(bu çalışmada kendi) karşısında, Doğu üst birimi (bu çalışmada öteki) diye adlandır-
dığımız üst birim, evvelce Persler ve Sasaniler gibi birimler tarafından temsil edilmiş-

                                                 
10  Uluslararası ilişkiler sisteminin ana eksenini oluşturan Doğu–Batı karşıtlığında temsil unsurları tabiî 

olarak dönemlere göre değişiklik göstermiştir. Dönemlere göre hem Batı hem Doğu üst birimini temsil 
eden güçler değişmiştir. Batı eski Yunan veya Roma tarafından temsil edilirken, Doğu Pers ve Sasanî 
tarafından temsil edilmiştir ki, öteki ile çatışma bu güçler arasında cereyan etmiştir. Bir tarafta Portekiz 
ve İspanya veya Venedik güçlü durumda olup Batı üst birimini temsil ederken, diğer tarafta Emevîler 
veya Abbasîler (Araplar) güçlü olmuş ve Doğu üst birimini temsil etmiştir. Yine başka bir dönemde 
Batı üst birimini Fransızlar ve İngilizler temsil ederken Doğu üst birimini Selçuklular veya Osmanlılar 
(Türkler) temsil etmiştir. Lâkin ana eksen hep aynı kalmıştır. Uluslararası sistem, Doğu–Batı hattında 
ve çoğunlukla iki tarafın temsilcilerinin geliştirdiği politikalar doğrultusunda işlemiştir. Zaman zaman 
çatışmalar yaşanırken, zaman zaman barış ve anlaşma dönemleri olmuştur. İki tarafın kendisini 
oluşturan birimlerin (devletlerin) geliştirdiği bireysel (ulusal) politikalar doğrultusunda (kendi içinde 
üstünlük mücadelesi kapsamında) öteki ile anlaşmalar ve dostluklar görülmüştür. Osmanlı Devleti’ne 
karşı Venedikliler ile Akkoyunlular’ın anlaşması veya Fransa’nın Avrupa içi güç dengesi sebebiyle 
Osmanlı Devleti’ne yakınlaşması bu duruma misal olarak verilebilir. Öteki algılamasının dış politikaya, 
yani taraflar arasındaki ilişkilere tesiri yönünden bakıldığında, Batı’da Kilise’nin etkili olduğu ve ötekiye 
karşı politikaları belirlediği bir dönemde Haçlı Seferleri yapılmış ve bu sebeple uzun bir çatışma dönemi 
yaşanmıştır. Bu dönemde ötekiye karşılık kendi bilinci bir ayniyet oluşturmuştur ve dış politika (Batı’nın 
Doğu’ya/ötekiye karşı politikaları) tek merkezden icra edilmiştir. Buna karşılık, kendi bilincinde 
meydana gelen ayrışmalar neticesinde iç çatışmalar yaşayan Batı’nın, öteki ile ilişkileri, kendiyi oluşturan 
birimlerin, Batı tarafından kopmaksızın, farklı politikalar uygulaması ile çatışmadan uzaklaşabilmiş ve 
uzlaşma süreçleri olabilmiştir. Bu durumda ise kendi bilincindeki ayrışmalar yanında öteki algılaması 
ancak kendiden kopuşu engelleyecek seviyede kalan asgarî müştereklik olabilmiş ve dış politika tek 
merkezden yönetilememiştir. Yani Batı üst birimi temsil kabiliyetinden mahrum olduğu dönemlerde, 
Batı üst birimini oluşturan alt birimlerin üst birimi temsil için verilen bir rekabetten dahi yoksun 
kalmıştır. Doğu üst biriminin temsilcisi olan Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra bu üst birimin 
temsil edilemez hâle geldiği ve hâlâ devam eden dönem de böylesine bir özelliğe sahiptir. İslâm Konfe-
ransı Teşkilatı (yeni adıyla İslâm İşbirliği Teşkilatı) gibi girişimler ise Batı üst biriminin meydana getir-
diği teşkilatlanmalara nispet edecek etkiye ve Doğu’nun üst biriminin temsili seviyesine ulaşamamıştır.  
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tir. İslâm’ın bir kendi bilinci oluşturması ile birlikte Batı’nın öteki algılaması değişmiş 
ve uluslararası sistemin ana çatışma ekseninin bir kutbu İslâm olmuştur.  

Bir süreklilik esasıyla işleyen ve öteki algılamasındaki değişim ya da dönüşüm ile ye-
ni biçimler alan uluslararası sistemin yapısı en son İslâm’ın öteki olarak algılanması ile 
değişmiştir ki, mevcut uluslararası sistemin yapısı da bu son aldığı şekildedir. Uluslara-
rası sistemin sürekliliği içerisinde zaman zaman kısa süreli ve herhangi bir kurala bağlı 
olmayan, düzensiz (sporadic) sapmalar olabilmektedir. Lâkin bu sapmalar sistemin 
sürekliliğini ortadan kaldıracak veya sistemin yapısını değiştirecek nitelikte değildir.  

Çalışmamızda alt veya üst birimlerin oluşmasının ve varlığını devam ettirmesi-
nin en önemli unsuru olan müşterekliğini ifade edebilmek için kullanılabilecek 
muhtemel kavramlar üzerinde yaptığımız değerlendirmeler neticesinde en uygun 
kavramın “zihniyet” olacağı kararına vardık. “Zihniyet” kavramı, evvelâ kurgulan-
mamışlığı yani kelimenin ilk anlamından çok başka bir anlama getirilmemişliği, 
ayrıca tarafsızlığı ve kapsamı itibariyle tercih edilmiş olup çalışmamızın merkez 
kavramı olacaktır. Zira öteki algılaması ve bu algıyı belirleyen kendi bilinci, tama-
men bu “zihniyet” ile inşa edilmektedir. Bu hâliyle zihniyet, bireysel veya toplumsal 
(alt veya üst birim olarak) algılamayı, düşünceyi, kararları, siyaseti, tavrı, tutumu ve 
davranışı şekillendiren bütün unsurların yekûnudur. Kültür veya medeniyet bir 
ayrıma tâbi tutulmaksızın bu zihniyete dâhil olurken, inanç, dil ve tarih (tecrübe) 
de bu zihniyeti meydana getiren unsurlardandır.  

Uluslararası sistemin yapısını oluşturan ve işleyişini belirleyen en önemli âmil 
öteki algılamasıdır. Öteki algılamasını inşa eden veya öteki algılamasını yönlendire-
bilmek maksadıyla bir öteki kurgulayan hatta zaman zaman öteki algılamasına mu-
kabil zuhur eden ise zihniyettir ki, biz buna öteki merkezli kavramsallaştırmamızda 
kendi bilinci demekteyiz. 

Alt veya üst birim, sahip olduğu zihniyet yani ortak müştereklik ile kurulduktan 
sonra da, varlığını bu zihniyete bağlılığı ile devam ettirebilecektir. Zihniyetine bağ-
lılığı ne kadar kavi ise alt/üst birimin yapısı da o kadar muhkem olacaktır. 

Güç boyutu ile de zihniyet boyutu ile de uluslararası sistemin önemli bir parçası 
olan Orta Asya’nın ehemmiyeti (etkin olması itibariyle), bilinen tarihe göre Hun 
İmparatorluğu’nun büyük bir güç olarak belirmesi ile ortaya çıkmıştır.11 Orta As-

                                                 
11  Her ne kadar Eski Yunan’da öteki olarak (Doğulu ve barbar) görülen İskitler [İskitler Yunanlıların 

gözünde doğulu idi. Çünkü İskitler, Urallar bölgesinden, Şit ülkesinden gelmişti. Herodotos, 
Herodot Tarihi, çev. Müntekim Ökmen, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2002, s. 201-239] 
de Orta Asya’da yer almış olmasına rağmen, sistemin yapısını ve işleyişini etkilemesindeki bilinir-
lik bakımından Hun İmparatorluğu’nu başlangıç olarak almayı daha uygun gördük. 
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ya’da kurulan Büyük Hun İmparatorluğu, Avrupa’yı ve daha da önemlisi hem Doğu 
Roma İmparatorluğunu hem de Batı Roma İmparatorluğunu mağlup etmiş ve 
kendisine vergi vermek mecburiyetinde bırakmıştır. Papa I. Leo’nun (Büyük Leo) 
imparator ve bütün Hristiyan dünyası adına Hristiyanlığın merkezi olan Roma’yı 
yıkmaması için Hun İmparatoru Attila’dan ricacı olması günümüze kadar Avrupalı-
ların zihninde tazeliğini korumuştur. Bu durumu kadim bir tehdit algılamasının 
yüzyıllar içinde tekrar tekrar tecrübe edilmiş olması sebebiyle günümüze kadar 
ulaşmış olduğu şeklinde yorumlamak gerekmektedir. Nitekim Hunlardan sonra 
yine Orta Asya’da kurulan Göktürk Devleti de, hem büyük ve güçlü bir devlet ol-
muş hem de Bizans İmparatorluğu’nu (Batı üst birimini) tehdit etmiştir.12 Göktürk 
Devletinin bir diğer özelliği de o dönem birimlerarası sistemin13 iki süper gücü olan 
Bizans İmparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu ile birlikte bir üçüncü güç olarak 
belirmesidir.14 Kısa bir süre sonrasında hem Batı’nın temsilcisi Bizans İmparatorlu-
ğu hem de Doğu’nun temsilcisi Sasani İmparatorluğu süper güç olma özelliklerini 
kaybetse de, Göktürk Devleti bu durumdan faydalanamamış ve İslâm Devleti, Do-
ğu üst biriminin temsilcisi olarak en büyük güç hâline gelmiştir.  

Göktürklerden ve Sasani İmparatorluğu’ndan sonra, İslâm ordularının Avrupa 
içlerine kadar ilerlemesi ve yüzyıllar boyu sürecek bir “karanlık” döneme girmesine 
sebep olması, Selçukluların ve Eyyubilerin Haçlılarla karşı karşıya gelmesi, ardın-
dan Osmanlı Devletinin Avrupa için çok ciddi bir tehdit olarak belirmesi, aynı Do-
ğu üst biriminin Batı üst birimi için mütemadiyen tehdit olarak görülmesine yol 
açmıştır. İslâm, bir taraftan Batı için yeni öteki hâline gelirken, diğer taraftan doğu-
ya doğru ilerlemesi sonucu Türklerin de Müslüman olmasıyla birlikte Batı karşı-
sında bütünüyle Doğu’nun temsilcisi olmuştur. Birkaç yüzyıl sonrasında ise Müs-
lüman olan Türkler hem Doğu’nun hem de İslâm’ın temsilcisi durumuna gelmiştir.  

Doğu dünyasının ve aynı zamanda Orta Asya’nın bir diğer önemli unsuru kabul 
edebileceğimiz Moğollar ise Batı’ya doğru yayılmasına rağmen Doğu üst birimini 
temsil edebilmekten uzak olmuştur. Çok önemli bir güce ulaşmış ve tarihin birleşik 
sınırları en geniş imparatorluğu olan Moğol İmparatorluğu (Cengiz Han İmpara-
torluğu), Doğu üst birimini temsil edebilecek güce sahiplik bakımından yeterli olsa 
                                                 
12  Göktürk-Bizans ilişkileri hakkında bkz: Hatice Palaz Erdemir, VI. Yüzyıl Bizans Kaynaklarına 

Göre Göktürk-Bizans İlişkileri, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2002. 
13  Günümüzdeki anlamı ve kapsamı ile bir uluslararası sistemin var olmadığı dönemlerdeki sistemi 

(dünya siyasetini) anlatabilmek için alt birim-üst birim kavramlarından hareketle “birimlerarası 
sistem” kavramını kullandık. Birimlerarası sistemin “modern” hâli uluslararası sistemdir ki, 
Westphalia Barışı bu konuda bir dönüm noktasıdır ve Westphalia düzeni (Westphalian order) adı 
altında modern uluslararası ilişkiler düzenini kurmuştur. 

14  İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, 26. baskı, Ötüken Yay., İstanbul, 2005, s. 98-105. 
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da, bir temsil iradesi göstermediği için Doğu üst biriminin temsilciliği mevzuuna 
dâhil edilemez. Kaldı ki, Moğolların temsilci olabilmekten evvel, ötekiye karşı tem-
sil etmesi muhtemel herhangi bir (özellikle Doğu üst birimine ait) kendi bilincine 
dahi sahip olup olmadığı tartışmalıdır. Moğolların genişlemesinde ve güçlenme-
sindeki sebep büyük ölçüde marjinal gücü (mevcut güce eklenen her yeni birim 
gücü) artırma, yani daha fazla güç elde etme isteğidir.15 

Güç perspektifinden baktığımızda uluslararası sistemin ana çatışma ekseni olan 
Doğu-Batı çatışmasında Orta Asya’nın önemi, Batı karşısında Doğu’yu temsil et-
mesi yönüyle olduğu kadar, Doğu üst birimi içerisindeki aynı üst birimi temsil için 
de ciddi rekabet etmiş olmasındandır. Orta Asya, Doğu üst birimi ile Batı üst birimi 
arasındaki çatışmada, Doğu üst birimi içerisindeki kırılgan yapının en önemli mer-
kezlerinden biri olmuştur. Timur’un İslâm coğrafyasına yönelik saldırısı ve bilhassa 
Osmanlı Devleti ile savaşması, Doğu üst birimi içerindeki rekabetin en bilinen mi-
sallerindendir.  

2. Orta Asya’da Güç: Rekabet ve İşbirliği 

Orta Asya’da güç merkezli rekabet16 ve işbirliği ilişkilerini belli başlı dört döne-
me ayırabilmek mümkündür. Birincisi, imparatorluklar dönemi diyebileceğimiz, 
bölgede ortaya çıkmış Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu, Selçuklu İm-
paratorluğu, Cengiz (Moğol) İmparatorluğu ve Timur İmparatorluğu gibi birimle-
rin uluslararası sistemin diğer büyük aktörleriyle çekişmesi (zaman zaman rekabet 
ve zaman zaman işbirliği) dönemidir. İkincisi, modern uluslararası ilişkiler sistemi-
nin başlangıç dönemlerindeki, “Büyük Oyun” olarak da adlandırılan, Orta Asya’da 
iki büyük devletin (İngiltere ve Rusya) mücadelesi dönemidir. Üçüncüsü, İkinci 
Dünya Savaşı’nın bitişi ile birlikte uluslararası sistemin iki süper gücü olarak beliren 
ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş dönemidir. Dördüncü ve son dö-
nem ise, Soğuk Savaş’tan galip çıkan ABD’nin uluslararası sistemin yapısını, kendi 
üstün ve imtiyazlı konumunu devam ettirmek gayesiyle yeniden belirlemeye çalış-
tığı, bu yolda kendisine rakip olacak Rusya, Çin, Hindistan gibi devletlerle mücade-
le ettiği dönemdir.  

                                                 
15  Moğollar hakkında geniş bilgi için bkz: Moğolların Gizli Tarihi (Monghol-un Niuça Tobça’an), 

çev. Ahmet Temir, Ankara, TTK Yay., 1948; Alaaddin Ata Melik Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, 
çev. Mürsel Öztürk, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1988; Rashiduddin Fazlullah, 
Jami’u’t-Tawarikh: Compendium of Chronicles a History of The Mongols I-III, trans. W. M. 
Thackston, Harvard University, 1998, 1999. 

16  Orta Asya’da güçler dengesi hakkında bkz: Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye'nin 
Uluslararası Konumu, İstanbul, Küre Yay., 2009, s. 469-479. 
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Orta Asya’nın birimlerarası sistemde önemli bir unsur olarak belirmesi Hun 
İmparatorluğu’nun bu bölgeden dünyaya, bilhassa Batı’ya yayılması ve ciddi bir 
tehdit oluşturması ile başlatılabilir. Esasında klasik Doğu-Batı çatışması şeklindeki 
adlandırmaya ve Batı için öteki olarak “Doğu”nun algılanmasına Hunların batı sefe-
rinin büyük tesiri olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim Hunlar Batı’yı hem 
askerî ve siyasî olarak tehdit etmiş hem de Avrupa’nın etnik, sosyal ve kültürel olu-
şumunu şekillendirmek ve ayrıca Hristiyanlığın merkezi olan Papalığı tehdit et-
mek17 suretiyle zihniyetini (kendi bilincini ve öteki algılamasını) yönlendirmiştir.  

Hunlardan sonra Göktürkler de dünya siyasetinde önemli bir aktör olmuş ve Or-
ta Asya’da yer alan bu devlet, birimlerarası sistemdeki iki büyük gücün karşısına bir 
üçüncü güç olarak çıkmıştır. Göktürklerin yine Orta Asya’dan batıya doğru genişle-
yen bir güç olarak belirdiği bu dönem, birimlerarası sistemdeki en önemli değişimin 
yaşandığı dönemdir. Bir tarafta Bizans İmparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu çatış-
ması, diğer tarafta Türk-Çin çatışması yaşanırken, ortada günümüze kadar dünya 
siyasetinin en önemli unsurlarından biri olan ve bütün bu güçler yapısını değiştiren 
İslâm ortaya çıkmış ve gelişmeye başlamıştır. Sonraki dönemlerde Orta Asya’ya İslâm 
yayılmaya başlamış ve bu bölgede kurulan yeni devletler İslâm’ın temsilcisi olmaya 
çalışmıştır. Bu devletler bir taraftan Orta Asya’nın bilim ve düşüncenin merkezi hâli-
ne gelmesi için uğraşırken, bir taraftan da Hindistan’a, Çin’e, Sibirya’ya, Hazar Deni-
zi’ne ve Karadeniz’e doğru yayılmaya çalışmışlardır. Karahanlılar, Gazneliler ve Sel-
çuklular bunların en önde gelenlerindendir. Orta Asya’nın bir bilim ve düşünce mer-
kezi olduğu, siyasî açıdan da büyük devletlerin, imparatorlukların mekânı olduğu 
zaman, Batı üst biriminin gücünü neredeyse tamamen kaybettiği, buna mukabil Do-
ğu üst biriminin gücünün doruğuna ulaştığı ve birkaç merkezden temsil edildiği hatta 
bazen kendi bünyesinde temsil rekabeti yaşadığı bir dönemdir.  

Sanayi devrimi ile birlikte çok büyük bir gelişme göstererek dünyanın en önemli 
gücü hâline gelen, aynı zamanda da Batı üst biriminin temsilcisi olan Britanya İm-
paratorluğu ile uluslararası politikada gittikçe artan gücüyle dikkat çeken Rusya 
arasındaki rekabetin (Büyük Oyun) merkezi Orta Asya olmuştur. Bu dönemde 
İngiltere, makineleşme sayesinde artan üretimine yeni pazarlar aramakta ve başta 
Orta Asya ve Hindistan olmak üzere bütün dünyada hâkimiyetini kuvvetlendirme-
ye çalışmaktaydı. Buna karşı Rusya da kendi bölgesinde nüfuzunu artırmaya çalış-

                                                 
17  Bkz: John Man, Attila: The Barbarian King Who Challenged Rome, New York, Bantam Press, 

2005; Peter Heather, The Fall of the Roman Empire: A New History of Rome and the Barbari-
ans, Oxford, New York, Oxford University Press, 2005; Edward Gibbon, Roma İmparatorlu-
ğu’nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi, çev. Asım Baltacıgil, İstanbul, Tuba Matbaacılık, 1987; Mic-
hael Grant, The Fall of the Roman Empire, New York, Macmillan Publishing, 1996. 
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makla birlikte, başka bir gücün etkisine de mani olmaya gayret etmekteydi. Nite-
kim bu rekabetin neticesinde, İngiltere Hindistan’ı hâkimiyeti altına alırken Rusya 
da Orta Asya’yı işgal etmiştir.  

Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan muazzam üretim artışının (dolayısıyla 
kârın) devamlılığını sağlamak, bu üretimin sunulacağı yeni pazarlara olan ihtiyacı 
doğurmuş ve bu sebeple sömürgecilik yarışı başlamıştır. Yeni pazarların bulunması, 
sömürgecilik faaliyetleri ve böylece kapitalizmin gelişmesi sürecinin en bilinen ör-
neği (belki de en güzel örneği) İngiltere’nin Hindistan’ı ele geçirmesi ve buradaki 
sömürge faaliyetlerini18 Kraliyet adına yürüten Doğu Hindistan Şirketi’dir.19 

                                                 
18  Hindistan’da Baburlular, bir yandan ortaya çıkan kısır çekişmeler ve hâkimiyet kavgaları, diğer taraftan 

batının teknik alandaki üstünlüğüne duyulan hayranlığın bir sonucu olarak yüksek askerî makamlara 
getirilen Avrupalıların tertipleriyle sürekli sarsıldı. Bundan azamî derecede istifade eden İngilizler, 1757’de 
Bengal’i zapt etti [Bkz: Salim Cöhce, “Türk İstiklâl Mücadelesi ve Hindistan”, Hint-Türk Tarihi 
Kollokyumu, Ankara, 27-28 Ekim 2002; G. M. Trevelyan, History of England, London, 1948, s. 545; H. 
Beveridge, A Comprehensive History of India III, London, 1858, s. 549 vd.]. Yedi yıl savaşlarıyla (1756-
1763) Fransa’nın saf dışı kalması üzerine, 1764’de Bihar’a giren bu sömürgeci güç, Baburlular üzerindeki 
baskıyı her geçen gün artırmak suretiyle bölgede üstünlüğünü kabul ettirdi [P. Moon, The British 
Conquest and Dominion of India, London, 1989, s. 25-116]. 1803’de Delhi’ye girerek yönetimi fiilen 
üstlenip [K. M. Panikkar, Asia and Western Dominance, London, 1947, s. 74-83; H. Beveridge, A 
Comprehensive History of India VI, London, 1858, s. 761], on beş yıl içerisinde ülkenin büyük bir kısmına 
yerleşti. 1849’a gelindiğinde, Hindistan’da tam manasıyla bağımsız olan hiçbir devlet kalmamıştı. S. R. 
Mehrotra, The Emergence of the Indian National Congress, Delhi, 1971, s. 109; İngiltere’nin 
Hindistan’daki yönetimi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: Suat Vural, Hindistan’da İngiliz Hâkimiyeti, 
Basılmamış Doktora Tezi, Malatya, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006. 

19  Sadece “Büyük Oyun”da değil, aynı zamanda Batı üst biriminin uluslararası sistemdeki üstünlüğü ele 
geçirmesinde önemli bir yeri olan Doğu Hindistan Şirketi hakkında bkz: Kenneth R. Andrews, Trade, 
Plunder, and Settlement: Maritime Enterprise and the Genesis of the British Empire, 1480–1630, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1985; H. V. Bowen, Margarette Lincoln, Nigel Rigby 
(Eds.), The Worlds of the East India Company, Rochester, New York, Brewer, 2003; Robert 
Brenner, Merchants and Revolution: Commercial Change, Political Conflict, and London’s Overseas 
Traders, 1550–1653, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1993; Bruce G. Carruthers, 
City of Capital: Politics and Markets in the English Financial Revolution, Princeton, New Jersey, 
Princeton University Press, 1996; K. N. Chaudhuri, The English East India Company: The Study of 
an Early Joint-Stock Company, 1600–1640, London, Cass, 1965; K. N. Chaudhuri, The Trading 
World of Asia and the English East India Company, 1660–1760, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1978; Anthony Farrington, Trading Places: The East India Company and Asia, 1600–1834, 
London, British Library, 2002; Holden Furber, Rival Empires of Trade in the Orient, 1600–1800, 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 1976; Philip Lawson, The East India Company: A 
History, London, Longman, 1993; Sudipta Sen, Empire of Free Trade: The East India Company and 
the Making of the Colonial Marketplace, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1998; Niels 
Steensgaard, The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century: The East India Companies 
and the Decline of the Caravan Trade, Chicago, University of Chicago Press, 1975; Lawrence James, 
The Rise of the British Empire, 2nd. ed., London, Abacus, 1998. 
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“Büyük Oyun”un neticesinde, İngiltere dünyanın en büyük gücü olurken, Rus-
ya da Orta Asya’nın hâkimiyetini eline geçirmiştir. Fakat kısa bir süre sonra, İngil-
tere kendisini en büyük güç hâline getiren liberalizm-kapitalizmin temsilcisi, Rusya 
ise kapitalizme karşı çıkan sosyalizm-komünizmin temsilcisi olarak ideolojiler ça-
tışmasına girişmiştir. Ne var ki, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra liberal-kapitalizmin 
temsilciliğini ABD İngiltere’nin elinden alarak ideolojiler mücadelesini yürütmüş-
tür. Soğuk Savaş olarak anılan bu ideolojiler mücadelesi döneminde Orta Asya, 
Sovyetler Birliği’nin egemenliğinde olduğu için bir rekabete sahne olmamıştır. An-
cak Orta Asya, ABD’nin SSCB’ye karşı geliştirdiği “çevreleme politikası” kapsa-
mında Müslüman halkı sebebiyle gündeme gelmiştir ki, bu da Sovyetler Birliği’nin 
Afganistan’ı işgalinden sonra ortaya çıkmış bir durumdur. 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte ABD, tek süper güç olarak uluslararası sis-
temi istediği gibi yönlendirmeye çalışmış ve bu bağlamda stratejik önemi olan bütün 
bölgelerde etkili olmak istemiştir. Fakat bu dönemin ilk yıllarında, ABD’nin en önemli 
politikası daha önceki dönemin medeniyet/modernite temelli politikalarına benzer bir 
anlayışı ortaya koyan liberal-kapitalist sistemin ve serbest piyasa ekonomisinin hâkim 
olmasını öngören küreselleşme hareketinin önündeki engelleri kaldırmaya çalışmak 
olmuştur. Bu sebeple, Orta Asya’da da etkin rol almak veya fiilen bulunmak yerine kü-
reselleşme merkezli, daha çok fikrî ve yapısal politikalar uygulamıştır.  

1990’lı yılların başında Clinton Başkanlığındaki Washington'un Orta Asya’ya 
bakışı iki farklı düşünceye dayanıyordu. 1997’ye kadar süren birinci Clinton dö-
neminde, 1994’te Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Strobe Tal-
bott’un başını çektiği Dışişleri ekibi “önce Rusya” (Russia first) anlayışıyla Rus-
ya’nın Batı tarzı demokratik bir yönetime kavuşması ve serbest piyasa ekonomisine 
geçmesi için yardım edilmesi, aşırı milliyetçiler ve eski komünistler karşısında ılımlı 
reformcuların desteklenmesi sebebiyle Orta Asya’nın ihmal edilmesine yol açmış-
tır. Bu şekilde düşünenlere göre, ABD için pek ehemmiyeti olmayan Orta Asya 
bölgesinin güvenliği ve kontrolü, bunun için hevesli olan Rusya tarafından sağlan-
malıydı.20 Ayrıca bu görüş, ABD'nin Soğuk Savaş’ın hemen ardından geliştirdiği, 
kendisinin tek hegemon güç olarak dünya sistemiyle ilgilenmesi, çeşitli alt-
sistemlerde ise yerel güçlerle (pivotal states) işbirliği içerisinde barış ve istikrarın 
sağlanması gerektiği görüşüne de uygundu.21  

                                                 
20  Ariel Cohen, US Policy in the Caucasus and Central Asia: Building a New Silk Road, Heritage 

Foundation, http://www.heritage.org/~esearch/RussiaandEurasia/BG1132.cfm, 24 Haziran 
1997. (1  Agustos 2003). 

21  Çağrı Erhan, “ABD’nin Orta Asya Politikaları ve 11 Eylül’ün Etkileri”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, 
Sayı 3 (Güz 2004), s. 131. 
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Bu ekibin karşısına zamanla, liderliğini 1996 sonunda dışişleri bakanlığı görevine 
getirilen Madeline Albright’ın yaptığı ve Rusya’nın SSCB geçmişine işaretle bu ülkeyi 
daha çok jeopolitik çerçevede değerlendiren ve bu kapsamda Orta Asya’da SSCB’nin 
boşalttığı yerin Rusya tarafından doldurulmasının engellenmesi, bunun için de ba-
ğımsızlıklarını yeni kazanan bölge devletlerinin egemenliklerinin güçlendirilmesi 
gerektiğini söyleyenler çıkmıştır.22 İlerleyen dönemde bu iki görüş yavaş yavaş birbi-
rine yaklaşmış ve bir uzlaşmaya varılmıştır. ABD’nin Orta Asya enerji kaynakları üze-
rinde daha çok söz sahibi olabilmesi için bölge ülkeleriyle doğrudan işbirliğine gitme-
si gerektiği düşüncesi Amerikan politikalarında hâkim olmaya başlamıştır.23  

Hegemonya veya imparatorluk tartışmalarının yapıldığı dönemde, sahip olduğu 
üstünlüğü korumak ve devam ettirmek için Amerikan dış politikası hem küresel-
leşme adı altında bütün dünyaya liberal-kapitalist sistemi hâkim kılmak, hem de 
doğrudan Amerikan kontrolünü temin edebilmek üzerine kurulmuştur. Orta Asya, 
zengin enerji kaynakları ile ve Rusya, Çin gibi muhtemel süper güçlere komşu ol-
masıyla yeni dönem Amerikan dış politikasında öncelikli yerini almıştır.24 Enerji 
kaynaklarının dünya pazarlarına aktarılması, bölge devletlerinde dinin egemen ol-

                                                 
22  Bu görüşü savunanlar, SSCB’nin boşalttığı alanda ılımlı politikalarıyla Batı yanlısı ve NATO müttefiki 

Türkiye’nin etkili olmasını istemekte ve Türkiye’yi bu görev için desteklemekteydiler. A.g.e., s. 131. 
23  "Önce Rusya" politikasının sahibi Talbott bile zamanla bu görüşü benimsemiş ve şunları dile 

getirmiştir: “Eğer Kafkasya ve Orta Asya ülkelerindeki reform çabaları başarıya ulaşırsa, bu kuşkusuz 
Rusya ve Ukrayna’yı da kapsayacak şekilde diğer Sovyet cumhuriyetlerindeki dönüşüm çabalarını da 
cesaretlendirecektir. Bu da bölgenin Çin, İran, Türkiye ve Afganistan ile sınırlarının istikrara 
kavuşmasına yardımcı olacak, Pakistan ve Hindistan ile büyüyen ekonomik ve sosyal bağların 
kurulmasını sağlayacaktır. Karadeniz’den Pamir Dağları’na kadar uzanan bir coğrafyada kendi içlerinde 
ve birbirleriyle barış içinde olan özgür toplumların oluşturulması, eski İpek Yolu boyunca Avrupa ve 
Asya arasında önemli bir ticaret güzergâhının açılmasına yardımcı olacaktır. Eğer ekonomik ve siyasi 
reformlar başarılı olmazsa, dâhili ve harici ihtilaflar derinleşirse, bölge terörizm için bir kuluçka alanı, 
dini ve siyasi aşırılığın odağı ve çatışma sahasına dönüşebilir. İki yüz milyar varillik petrol rezervinin 
bulunduğu bir bölgenin bu hale gelmesine ABD seyirci kalamaz”. Stephen Blank, "The United States 
and Central Asia", Roy Allison ve Lena Jonson (Eds.), Central  Asian  Security:  The  New  
International  Context,  London,  Royal  Institute  of International Affairs, 2001, s. 130. 

24  Amerika’nın Orta Asya’ya verdiği önem, 1998 Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde açıkça ifade 
edilmiştir: “İstikrarlı ve müreffeh Kafkasya ve Orta Asya,  Akdeniz’den Çin’e uzanan geniş bir 
bölgede istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak ve Kafkasya gaz ve petrol rezervlerinin, ABD’nin 
muazzam ticarî katılımıyla dünya piyasalarına aktarılmasını mümkün kılacaktır. Bu bölgedeki 
ülkeler, egemenliklerini ve uluslararası arenadaki yerlerini teminat altına aldıysalar da, demokratik ve 
ekonomik alanda gerçekleştirilmesi gereken reformlar vardır. …Bu ülkelerin bağımsızlıklarını, 
egemenliklerini, toprak bütünlüklerini, demokratik ve ekonomik reformları gerçekleştirmeleri 
Amerikan çıkarları için önemlidir. Bu hedeflere ulaşabilmesi için ikili ilişkilerimiz ve uluslararası 
kuruluşlardaki liderliğimizi kullanarak milyarlarca doların bölgeye akmasını sağlıyoruz.” A National 
Security Strategy for a New Century, Washington, The White House, Ekim 1998, s. 39-41. 
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madığı rejimlerin kalıcı hâle getirilmesi, Sovyetler Birliği döneminden kalan kitle 
imha silahlarının ABD için “asi” olan devletlerin ve terör örgütlerinin eline geçme-
sine engel olunması, bölgenin uyuşturucu ticaretinde bir üs olmaması25 ve bölge 
ülkelerinin serbest piyasa ekonomisini benimseyerek küresel ekonomik sistemle 
bütünleşmesi gibi amaçlar Amerikan dış politikasının hedefleri olmuştur.26  

Sovyet Rusya’nın ve sosyalist bloğun dağılmasından sonra Demokratların yöneti-
minde geçen dönemde (Clinton dönemi) ABD’nin Orta Asya politikasının başlıca dört 
hedefi olduğu söylenebilir. Birincisi, sosyalist-komünist ideolojiye karşı galip gelmiş 
liberal-kapitalist siyasî ve ekonomik sistemin bölge ülkelerinde benimsenmesi, demok-
ratikleşmenin ve serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinin hızlandırılması ve sağlam-
laştırılmasıdır. İkincisi, Orta Asya ve Hazar havzası enerji kaynaklarının güvenliğinin 
sağlanmasıdır. Bu amaçla bölgedeki enerji kaynaklarının, Rusya’nın denetiminde olma-
yan güzergâhlardan başta Batı olmak üzere dünya pazarlarına aktarabilecek projeler 
geliştirilmelidir.27 Üçüncüsü, bölgede meydana gelen çatışmaların barışçı yollardan 
çözülebilmesi için gerekli kontrolün oluşturulmasıdır. Dördüncüsü ise, Amerikan fir-
malarının bölgedeki ticari faaliyetlerinin desteklenmesidir.28  

Zamanla bu amaçlara ulaşabilmenin, ABD’nin bu bölgeye fiilen yerleşmesi ile 
mümkün olacağı düşüncesi hâkim olmaya başlamıştır. Fakat ABD’nin Orta Asya 
bölgesine fiilen yerleşebilmesi uzun süre, bölgede nüfuzu Sovyetler Birliği’nden 
sonra da devam eden Rusya’ya rağmen mümkün olamamıştır. Amerikan askerî 
varlığının fiilen bölgeye yerleşmesine, Rusya’yı ikna edebilmesini de sağlayan 11 
Eylül ve sonrasındaki gelişmeler imkân vermiştir.  

20. Yüzyılın son yıllarında ve Soğuk Savaş sonrası dönemin ilk yıllarında yöne-
timde olan Clinton’un politikalarını sert bir şekilde eleştirerek, ABD’nin bütün 
dünyada üstünlüğünü koruması hatta artırması için daha aktif politikalar uygula-
ması gerektiğini vurgulayan “şahinler” grubu29, 2000’li yıllarda oluşturulan yeni bir 

                                                 
25  Orta Asya’da uyuşturucu ticareti konusunda bkz: Bülent Erdoğan, “Orta Asya’da Yasadışı Uyuşturucu 

Ticareti ve Kullanımı”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Cilt 1, Sayı 1, 2006, s. 81-117. 
26  Çağrı Erhan, A.g.m., s. 132. 
27  Jim Nichol, "Central Asia’s Security: Issues and Implications for US Interests", CRS Report for 

Congress, Washington, Congressional Research Service, 2001. 
28  Ertan Efegil, "Washington’un Hazar Havzası Politikası ve Türkiye", Avrasya Dosyası, Cilt 6, Sayı 

2 (Yaz 2000), s. 191. 
29  Amerikan yönetiminin önde gelen isimlerinin bir araya gelerek oluşturdukları Yeni Amerikan 

Yüzyılı Projesi (Project for New American Century) grubu, Amerikan gücünü ve üstünlüğünü 
vurgulamış, bu gücün ve üstünlüğün devamlılığını sağlamaya yönelik fikirler öne sürmüştür. ABD 
dış politikasının ve savunma politikasının Amerikan üstünlüğünün kalıcı hale getirilmesi, 
savunma bütçesinin artırılması, ABD’nin bütün dünyada etkisini artırması gibi fikirleri telkin 
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düzenin mimarı ve ABD’nin Orta Asya bölgesine fiilen yerleşebilmesini sağlayan 
11 Eylül sonrasında geliştirilen politikaların uygulayıcısı olmuştur.  

11 Eylül ABD önderliğindeki Batı için, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden hemen 
sonra, hatta daha Soğuk Savaş devam ederken geliştirilen bir takım politik yakla-
şımların, tezlerin ve planlamaların haklı gösterilebilmesi ve hayata geçirilebilmesi 
fırsatını doğurmuştur. Soğuk Savaş döneminde sosyalist-komünist ideolojiyi öteki-
leştirmiş (pseudo öteki)30 ve onunla mücadele etmiş ABD, tek süper güç olarak kal-
                                                                                                                   

etmiş ve ABD dış politikasının mevcut yapısını ve hedeflerini eleştirmiştir: “Birleşik Devletler, 
eşsiz askerî gücü ve küresel teknolojik liderliği ile dünyanın tek süper gücüdür. Dahası, Amerika, 
dünyanın diğer önde gelen demokratik güçlerinin yer aldığı bir ittifak sisteminin başında 
bulunmaktadır.” [Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi: http://www.newamericancentury.org]. Ameri-
ka’nın küresel liderliği ve mevcut büyük güç barışının garantörlüğü, Amerikan anavatanının gü-
venliğine; Avrupa’da, Ortadoğu ve çevresindeki enerji üreten bölgede ve Doğu Asya’da uygun bir 
güç dengesinin sağlanmasına ve ulus-devletlerin oluşturduğu uluslararası sistemin istikrarının, te-
rörizm, organize suçlar ve diğer devlet dışı aktörlerle ilgili tehditlerden korunmasına bağlıdır. 
Avrasyalı bir güç olmayan ABD, Avrasya kıtasının üç çevre bölgesinde doğrudan doğruya konuşlandırdığı 
güçlerle ve Avrasya hinterlandındaki devletler üzerindeki güçlü etkisiyle şu anda uluslararası önceliğe 
sahiptir. Ancak ABD’ye potansiyel bir rakip, yerkürenin en önemli oyun alanı olan Avrasya’dan çıkabilir. 
Brzezinski, 1990 sonrası ABD’nin Avrasya siyasetini şu şekilde öngörmektedir: “Amerika için ana jeopoli-
tik ödül Avrasya’dır. Dünya olayları, son beş yüz yıl boyunca, bölgesel egemenlik için birbirleriyle dövüşen 
küresel iktidar peşindeki Avrasyalı güçler ve halklar tarafından belirlenmiştir” [Bkz: Zbigniew Brzezinski, 
Büyük Satranç Tahtası, çev. Ertuğrul Dikbaş, Ergun Kocabıyık, Sabah Yay., İstanbul, 1998]. Ayrıca George 
W. Bush ile birlikte değişen Amerikan politikaları ve Amerikan imparatorluğu yaklaşımları hakkında bkz: 
Michael Cox: “The Bush Doctrine and the Lessons of History”, David Held and Mathias Koenig-
Archibugi (Ed.): American Power in 21st Century, Polity Press, Cambridge, 2004, 21–51; Amerikan İm-
paratorluğu konusundaki yaklaşımlar için bkz: Michael Mann: “The First Failed Empire of the Twenty-
First Century”; G. John Ikenberry: “Liberal Hegemon or Empire? American Power in Age of Unipolary”, 
David Held and Mathias Koenig-Archibugi (Ed.): American Power in 21st Century, Polity Press, Camb-
ridge, 2004; John Agnew, Hegemony: The New Shape of Global Power, Philadelphia, Temple University, 
2005, s. 12-37; Susan Strange, “The Future of the American Empire”, Richard Little and Michael Smith 
(Eds.), Perspectives on World Politics, 3rd ed., London and New York, Routledge, Taylor & Francis 
Group, 2006, s. 386-394; Jan Nedeverden Pieterse, “Neoliberal İmparatorluk”, Siyaset ve Toplum, 1(2), 
2005, s. 80-104; Andre Gunder Frank, “Çıplak Hegemon”, Siyaset ve Toplum, 1(2), 2005, s. 104-120; 
Mehmet Akif Okur, “İmparatorluk(un Merkezileştirilmesi) Girişimi: ABD’nin Küreselleşmeyle Savaşı”, 
Siyaset ve Toplum, 1(2), 2005, s. 120-146; Esat Öz, “İmparatorluk ve Özgürlük: Amerikan Emperyal Siya-
seti ve İdeolojisi Üzerine”, Siyaset ve Toplum, 1(2), 2005, s. 7-26; Beril Dedeoğlu, “ABD’nin 21. Yüzyıl 
Stratejisi ve Olası Küresel Etkileri”, 2023, Kasım 2002, Sayı 19, s. 26–32. 

30  Soğuk Savaş döneminde ABD’nin hem kendi toplumuna hem de uluslararası kamuoyuna, sosya-
lizmin ve sosyalist bloğun Batı’nın ötekisi olduğu düşüncesini dayatması, bu dönemdeki öteki algı-
lamasını şekillendirmiş ve esasında diğeri olan sosyalizmin öteki olarak algılanmasına yol açmıştır. 
Bu sebeple biz bu öteki algılamasının yanlış (sahte) olduğundan hareketle sosyalizmi pseudo öteki 
olarak adlandırıyoruz. Pseudo öteki ve ABD’nin pseudo ötekiyi uluslararasılaştırması hakkında bkz: 
M. Savaş Kafkasyalı, Uluslararası Sistemin Yapısı ve İşleyişine Kendi Bilinci ve Öteki Algılaması 
Üzerinden Farklı Bir Yaklaşım, s. 180-188; 212-240. 
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dığı yeni dönemde mücadele edilmesi gereken yeni düşmanın uluslararası terörizm 
ve uluslararası terörizmi besleyen en önemli kaynağın da radikal İslâm olduğu iddi-
asından hareketle Orta Asya bölgesindeki İslâmî yapıyı radikalizme, dolayısıyla 
terörizme kaymaması31 için kontrol etmesi gerektiğini beyan etmiştir.32 Bölgeyi 
radikal hareketlere karşı kontrol edebilmesi için bölge ülkelerinden çeşitli üsler 
talep etmiştir.33 11 Eylül’ün ve daha da önemlisi sonrasında uluslararası medya va-
sıtasıyla oluşturulan atmosferin dehşeti, ABD’nin böylesine bir kontrolü bütün 
dünya adına yapması gerektiği ve bu görev için gereken planlamaları hazırlamasın-
da haklı olduğu kanaatine yol açmıştır. 

ABD yeni dönemde ekonomik menfaatler temelli ilişkilerini daha geniş bir ze-
mine taşıyarak34 uluslararası sistemin Çin, Rusya ve Hindistan gibi diğer güçlü bi-
rimlerinin ancak Orta Asya’ya yönelik kapsamlı stratejik politikalar geliştirerek 
dengelenebileceği düşüncesiyle bölgedeki yeni yapılanmalara yoğun ilgi göster-
mektedir. Bir taraftan Orta Asya enerji kaynaklarının aktarılması için geliştirilen 
boru hattı projeleri ile ilgili olarak Rusya’nın ve diğer büyük/etkili devletlere karşı 
kendi menfaatlerine uygun projeleri desteklerken, diğer taraftan bölge devletlerin-
deki yönetimler üzerinde daha fazla etki oluşturmak için uğraşmaktadır. Ancak 
bölgeye gösterilen yoğun ilgi ve kapsamlı politikalar beraberinde ABD için hesap-
lanamayan gelişmeleri de getirmiştir. Etkisi/nüfuzu hâlâ devam eden Rusya’ya 
rağmen yeni kurulan devletlerdeki mevcut yönetimleri devirerek kendi istediği 
yönetimleri başa geçirmek için ciddi yatırımlar ve önemli gayretler gerçekleştirmiş-

                                                 
31  Orta Asya’da teröre karşı uygulanan politikalar hakkında bkz: Matthew Crosston, Fostering 

Fundamentalism: Terrorism, Democracy and American Engagement in Central Asia, Ashgate 
Publishing Company, Burlington, 2006; Mariya Y. Omelicheva, Counterterrorism Policies in 
Central Asia, Routledge, New York, 2011. 

32  ABD, köktenci hareketleri engelleyebilmek maksadıyla bölge ülkelerindeki yönetimleri antide-
mokratik ve baskıcı uygulamalarına rağmen desteklemiştir. Rajan Menon, "The New Great Game 
in Central Asia", Survival, Cilt 45, Sayı 2 (Yaz 2002), s. 190. 

33  ABD, Afganistan’da EI-Kaide’ye ve ona destek veren Taliban rejimine karşı sürdürdüğü operasyonlar 
kapsamında ilk etapta Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan hava sahalarından yararlanmaya başladı. 
Ardından Özbekistan’ın Termiz ve Hanabad, Kırgızistan’ın Manas ve Tacikistan’ın Kulyab, Kurgan-
Tyube ve Hokand havaalanları Amerikan ve İngiliz uçaklarına açıldı. Kırgızistan’a 3000, Özbekistan’a 
1000 Amerikan askeri yerleştirilirken Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’a yapılan ekonomik 
yardımlar bir önceki yıla göre iki kat artırılarak 2002 mali yılı için 580 milyon dolara çıkarıldı [Charles 
William Maynes, “America Discovers Central Asia”, Foreign Affairs, Cilt 82, Sayı 2, (Mart-Nisan 
2003), s. 120]. Bu arada, Kazakistan’la ABD arasında yapılan bir anlaşmaya göre Amerikan savaş 
uçakları acil durumlarda Almatı havaalanına iniş hakkı elde etti. Ayrıca, tarafsız ülke statüsündeki 
Türkmenistan silahlı kuvvetlerine Amerikan subayları tarafından askerî eğitim verilmesi [Rajan Menon, 
"The New Great Game in Central Asia", s. 192] de kararlaştırıldı. Çağrı Erhan, A.g.m., s. 143. 

34  Çağrı Erhan, A.g.m., s. 140. 
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tir. Fakat literatürde “renkli devrimler” olarak adlandırılmak suretiyle ülke halkları-
na mal edilmeye çalışılsa da bu eylemlerin tamamen halk kaynaklı olmadığı ve iste-
nen neticeleri vermediği görülmüştür.35  

Uluslararası sistemdeki Amerikan üstünlüğünü olabildiğine hissettiren ve keyfi 
uygulamalarla dünya kamuoyu nezdinde hayli olumsuz intibalar uyandıran Yeni-
muhafazakârlardan (Neo-cons)36 sonra yönetime gelen Barack Obama başkanlığın-
daki Demokratların uzun süre devam eden Orta Doğu’ya (Büyük Orta Doğu) odak-
lanmış politikaları değiştirerek Afganistan’ı daha fazla önemsemesi ve hatta Büyük 
Orta Doğu Projesinin ardından “Büyük Orta Asya Ortaklığı”37 söyleminin geliştiril-
mesi de ABD’nin Orta Asya’ya artan ilgisinin38 göstergesi olarak değerlendirilebilir.  

Orta Asya’da 19. yüzyıldaki “Büyük Oyun”a mukabil 21. yüzyıldaki “Yeni Bü-
yük Oyun”39, ABD’nin stratejik amaçlar doğrultusunda Orta Asya’da nüfuzunu 
artırmaya çalışması karşısında Çin’in, Rusya’nın, Hindistan’ın ve İran’ın hızla ge-
lişmesi ve uluslararası sistemdeki ABD üstünlüğüne alternatif olarak yakınlaşmaları 
şeklinde kendisini göstermektedir.40 Uluslararası sistemde ABD’nin tek süper güç 

                                                 
35  M. Savaş Kafkasyalı, “Devrim Teorileri ve Renkli Devrimler”, ICANAS (International Confer-

ence of Asia and North African Studies) 38, Ankara, 10-15 Eylül 2007. 
36  Yeni Muhafazakârlık (Neo-Conservativism) ve Yeni Muhafazakârlar (Neo-Conservatives) hak-

kında geniş bilgi için bkz: Irving Kristol, Neo-conservatism: The Autobiography of an Idea, New 
York, The Free Press, 1995; “The Neoconservative Persuasion”, The Weekly Standard, cilt 8, sa-
yı 47, 25 Ağustos 2003; Michael Lind, The American Way of Strategy: U.S. Foreign Policy and 
the American Way of Life, Oxford, New York, Oxford University Press, 2006; Stefan Halper, Jo-
nathan Clarke, America Alone: The Neo-Conservatives and the Global Order, Cambridge, New 
York, Cambridge University Press, 2005; Douglas Murray, NeoConservatism: Why We Need It, 
New York, Encounter Books, 2006; Irwin Stelzer (Ed.), The Neocon Reader, New York, Grove 
Press, 2004; Murray Friedman, The Neoconservative Revolution: Jewish Intellectuals and the 
Shaping of Public Policy, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 2005. 

37  S. Frederick Starr, “A ‘Greater Central Asia Partnership’ for Afghanistan and Its Neighbors”, Silk 
Road Paper, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program – A Joint Transatlan-
tic Research and Policy Center, Johns Hopkins University-SAIS, Washington DC.,  March 2005. 

38  Robert O. Blake, Jr., The Obama Administration’s Priorities in South and Central Asia, U.S. 
Department of State, 19 Ocak 2011, http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2011/155002.htm# 

39  Bkz: Mustafa Aydın, "Büyük Oyun ve İkinci Büyük Oyun’un Ayırt Edici Özellikleri” kutusu, Bas-
kın Oran (der.), Türk Dış Politikası, II. Cilt, s. 392; Rajan Menon, "The New Great Game in 
Central Asia"; Ariel Cohen, “The ‘New Great Game’: Pipeline Politics in Eurasia”, Caspian 
Crossroads Magazine,  Cilt 2, Sayı 1 (Spring-Summer 1996); Lutz Kleveman, Yeni Büyük Oyun: 
Orta Asya’da Kan ve Petrol, Everest Yayınları, İstanbul, 2004. 

40  Bkz: William H. Overholt, Asia, America, and the Transformation of Geopolitics, Cambridge 
University Press, The RAND Corporation, Cambridge, New York, 2008; Eugene RUMER, 
Dmitri TRENIN, Huasheng ZHAO, Central Asia: Views from Washington, Moscow, and 
Beijing, M. E. Sharpe, New York, London, 2007. 
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olmasına ve dünya jandarması gibi davranmasına itiraz eden diğer güçlü devletler, 
sistemi denge durumuna getirecek yapılanmalar için her geçen gün farklı adımlar 
atmaktadır.  

Başlangıçta sınır problemlerinin çözümü gibi konularda ortak tutum sergile-
mek, orta ve uzun vadede ise diğer alanlarda yakınlaşabilmek ve bütünleşebilmek 
için bir zemin oluşturmak maksadıyla 25 Nisan 1996’da Çin’in Şanghay kentinde 
bir araya gelen beş devlet (Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan), Sınır 
Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması’nı imzalayarak “Şanghay 
Beşlisi”ni kurmuştur.41 Daha sonra “Şanghay Beşlisi”, Şanghay İşbirliği Örgütü adı 
altında genişlemiş ve zamanla NATO’nun alternatifi42 olarak anılmaya/görülmeye 
başlamıştır.43 Bu bağlamda, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Şanghay İşbirliği Örgü-
                                                 
41  Chronicle of Main Events of "Shanghai Five" and SCO”, http://www.sectsco.org/html/00030.html. 
42  M. Savaş Kafkasyalı, “Shanghai Cooperation Organisation as a Counterbalance and India”, In-

ternational Seminar on “India and the Major Powers in Central and West Asia: Challenges and 
Opportunities”, Jamia Millia Islamia, New Delhi, India, 22-23 October 2008; “Shanghai Coope-
ration Organisation and International System”, Akademiyalık, Innovasiyalık, Teknologiyalar Ar-
kılı Bilikti Mamandar Kalıptastıru Meseleleri, Shimkent – Moskova, 2010, s. 244-252. 

43  Şangay İşbirliği Örgütü başta güvenlik alanında olmak üzere, ekonomik ve kültürel işbirliği faaliyet-
leri yürütmektedir. Güvenlik alanında: Üye ülkelerin Orta Asya güvenliği ile ilgili sorunlarına eğilme 
amacını taşımaktadır; başlıca tehditler olarak terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılıkçılığı gösterir. Taşkent’te 
yapılan ŞİÖ 16-17 Haziran 2004 zirvesinde, Bölgesel Anti terörizm Yapısı (RATS) kuruldu. 21 Ni-
san 2006’da, ŞİÖ anti terörizm kapsamı altında uluslararası uyuşturucu suçlarıyla mücadele etme 
planını açıkladı. ŞİÖ Genel Sekreteri Grigory Logninov, Nisan 2006’da ŞİÖ’nün askerî bir blok ol-
ma niyetinin bulunmadığını açıkladı. Bununla birlikte "terör, aşırılıkçılık, ayrılıkçılık" tehdidinin artı-
şının kapsamlı bir askerî müdahaleyi mecbur ettiğini de belirtti. Birkaç defa ortak askerî tatbikat dü-
zenlemiştir. İlki 2003 yılında düzenlenen tatbikatın ilk aşaması Kazakistan’da, ikinci aşaması ise 
Çin’de gerçekleştirildi. Daha büyük kapsamlı olan Çin-Rus ortak Peace Mission 2005 tatbikatı ise, 19 
Ağustos 2005’te ŞİÖ çerçevesi dışında düzenlendi. Tatbikatların başarıyla tamamlanmasının 
ardından Rus yetkililer bu tür tatbikatlara gelecekte Hindistan’ın da katılacağı ve ŞİÖ’nün askerî bir 
nitelik kazanacağını dile getirmeye başlamıştır. 2006 ŞİÖ savunma bakanları toplantısında 
belirlendiği üzere, 2007’de Rusya’nın Ural Dağları yakınlarındaki Chelyabinsk bölgesinde ortak 
askerî tatbikat düzenlenmiştir. Ekim 2007’de Tacikistan başkenti Duşanbe’de güvenlik, suç ve 
uyuşturucu trafiği konularında kapsamlı işbirliğine gidilmesi amacıyla ŞİÖ ile Kolektif Güvenlik An-
laşması Örgütü arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Ekonomi alanında ise, ŞİÖ’ne üye devletler 
2003 yılında ekonomik işbirliğini genişletme amacıyla bir çerçeve anlaşması imzalamıştır. Aynı 
toplantıda Çin H. C. Başbakanı Wen Jiabo, bölgede ticaretin geliştirilmesi için bir an önce 
tedbirlerin alınmasıyla birlikte, ŞİÖ’nde uzun vadede bir serbest ticaret bölgesi oluşturulması 
hedeflenmesini önerdi. Ardından bir yıl sonra 23 Eylül 2004’te 100 maddelik bir plan imzalanmıştır. 
25 Ekim 2005, ŞİÖ Moskova Zirvesi’nde, ŞİÖ’nün ortak enerji projelerine öncelik tanıyacağı 
açıklanmış, özellikle de petrol ve gaz sektörüyle ve su kaynaklarının ortak kullanımı üzerinde 
durulacağı belirtilmiştir. Ortak projelerin finansmanı için bir ŞİÖ Interbank’ının kurulması kabul 
edilmiştir. ŞİÖ İnterbank kurumunun ilk toplantısı Şubat 2006’da Pekin’de yapıldı. 30 Kasım 
2006’da, Almatı’da düzenlenen ŞİÖ konferansında Rus Dışişleri bakanı ŞİÖ’nün bir “Enerji Kulü-
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tü'nün Ağustos 2007 Bişkek Zirvesi’nde “tek kutuplu dünya kabul edilemez” diye-
rek bir anlamda birliğin amacını ortaya koyması çok önemli görülmüştür. 

ŞİÖ’ne üye ülke toprakları 30 milyon 189 bin kilometre kare alanı kaplamakta-
dır ki, bu alan Avrasya’nın beşte üçünü meydana getirmekte; 1,5 milyar nüfusu ile 
dünya nüfusunun dörtte birini oluşturmaktadır. Hindistan, Pakistan, İran ve Mo-
ğolistan’dan müteşekkil gözlemci devletlerin tam üye olmasıyla birlikte, ŞİÖ daha 
da güçlenerek 37 milyon kilometre kare alana (Avrasya’nın %74’ü) ve 2,7 milyar 
nüfusa (dünyanın %40’ı) sahip olabilecektir.44 Uluslararası sistemin mevcut tek 
kutuplu yapısına bir meydan okuma olarak ortaya çıkmış ve ABD’nin iki en büyük 
rakibi durumundaki Rusya’yı ve Çin’i bünyesinde bulunduran ve Hindistan’ın da 
gözlemci statüsünde olduğu bu örgüt, politikaları ve uygulamalarıyla yakın gelecek-
te ABD’nin tek kutupluluğunu dengeleyebilmekten uzak olsa da bir niyeti ortaya 
koyması bakımından fevkalâde önemlidir.  

Rusya Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen sonra, kaybettiği pozisyonu 
tekrar kazanabilmek, en azından dünya çapında olmasa da bölgesel etkisini devam 
ettirebilmek amacıyla “Yakın Çevre”45 politikasını geliştirmiş ve uygulamaya koy-
muştur. Bir taraftan Sovyetler Birliği’nden ayrılan ve bağımsızlığını kazanan devlet-
lerin Rus etkisinden tamamen kopmasını engelleyebilmek için yoğun gayret sarf 

                                                                                                                   
bü” kurulması konusunda planlar yaptığını belirtmiştir. Bu kulüp ihtiyacı Kasım 2007 ŞİÖ zirvesinde 
yinelenmiş, ancak diğer üyeler tarafından pek ilgi görmemiştir. 16 Haziran 2009 tarihli Yekaterin-
burg Zirvesi’nde de Çin, örgüt üyelerinin ekonomik krizle mücadele edebilmesi için 10 milyar dolar 
sağlama planını açıklamıştır. Bkz: Şangay İşbirliği Örgütü resmî web sitesi http://www.sectsco.org; 
Nicklas Norling and Niklas Swanström, “The Shanghai Cooperation Organization, Trade, and the 
Roles of Iran, India and Pakistan”, Central Asian Survey, Cilt 26, Sayı 3 (September 2007), s.  429–
444;  Mark Burles, Chinese Policy Toward Russia and the Central Asian Republics, Rand Corpora-
tion, 1999, s. 5; “SCO to Intensify Fight Against Cross-border Drug Crimes”, 21 Nisan 2006, 
http://news.xinhuanet.com/english/2006-04/22/content_4459199.htm; Sergei Blagov, “Russia 
Urges Formation of Central Asian Energy Club”, 6 Kasım 2007, 
http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/ eav110707a.shtml; Ariel Cohen, “The 
Rusia-China Friendship and Cooperation Treaty: A Strategic Shift in Eurasia?”, July 18, 2001, 
http://www.heritage.org/Research/ RussiaandEurasia/BG1459.cfm; Alexei D. Voskressenski, 
“Russian-Chinese Partnership in a “New” Global Context”, Asia Program Special Report, Sayı 99 
(September 2001), s. 8; Peter Ferdinand, “Sunset, Sunrise: China and Russia Construct a New Re-
lationship”, International Affairs, Cilt 83, Sayı 5, 2007, s. 841–867. 

44  http://www.sectsco.org. 
45  “Yakın Çevre” politikası hakkında geniş bilgi için bkz: Andrei Kozyrev, “Russia: A Change for 

Survival”, Foreign Affairs, Cilt 71, Sayı 2 (March/April 1992), s. 1–16; Andrei Kozyrev, “The 
Lagging Partnership”, Foreign Affairs, Cilt 73, Sayı 3 (May/June 1994), s. 59–71; Zeynep Dağı, 
“Rusya’nın Yakın Çevre Politikası ve Türkiye”, İhsan D. Dağı (Der.), Türk Dış Politikasında Ge-
lenek ve Değişim, Siyasal Yay., Ankara, 1998, s. 79-115. 
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eden Rusya, diğer taraftan kendi ekonomik kalkınmasını gerçekleştirebilmek için 
uğraşmaktadır. Bu amaçlara ulaşabilmek için gerekli teorik alt yapıları da ihmal 
etmeyen Rusya, “Avrasyacılık”46 ve bölgeselcilik gibi düşünceleri de çevresine yaya-
rak kendi tarafına çekmeye ve Orta Asya’da (daha geniş hâliyle Avrasya’da) bir 
birliktelik oluşturmaya çalışmaktadır. Amerikan hegemonyasına/imparatorluğuna 
karşı Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerini sürekli devam ettirmekte, bir 
yandan da Çin ile yakınlaşmaktadır. Rusya Orta Asya’da da olsa tamamen ABD’ye 
rağmen politikalar uygulayamayacağını bilmekte, buna mukabil ABD’nin de kendi-
sine rağmen bölgede istediğini yapamayacağını göstermektedir. Bu durum, Gürcis-
tan’da ve Kırgızistan’da meydana gelen Amerikan yanlısı yönetim değişikliklerinin 
kısa zaman sonra tekrar değişmesinde ve etkisini kaybetmesinde açıkça görülmüş-
tür. Bölgede istikrarı sağlamak için yönetimleri değiştirmeye çalışan ABD, daha da 
karışık bir durumun ortaya çıktığını ve bunu Rusya’nın oluşturduğunu görmüştür.  

Uluslararası politikada gücünü ve etkisini bilhassa İkinci Dünya Savaşı sonrası 
dönemde kurduğu ittifaklar sistemi ile artıran ABD’ye karşı, bölgesel işbirliği ve 
ittifak oluşturma yöntemiyle karşılık vermeye çalışan Rusya’nın bu politikası, yakın 
gelecekte netice vermese de yegâne yöntem olarak uygulanmak mecburiyetindedir. 
Bu noktada Rusya’nın sistem düzeyinde bir değişiklik yapmak yerine, mevcut sis-

                                                 
46  1992 senesinin başından itibaren Atlantikçi güçlere karşı eski komünistlerin, yeni milliyetçilerin, bir 

ölçüde merkez güçlerin oluşturduğu Avrasyacı ekol belirmiştir [Charles Clover, “Dreams of the Eu-
rasian Hearthland ‘The Reemergence of Geopolitics’”, Foreign Affairs, Cilt 78, Sayı 2 (March-April 
1999), s. 9–13]. Avrasyacı ekol Rusya Federasyonu’nun SSCB toprakları üzerinde tekrar denetimi 
kurması gerektiğini ve Rusya’nın bir süper güç olduğu ve buna göre davranmasının şart olduğu tezle-
rini ileri sürmüştür. Moskova Jeopolitik ve Askerî Tahmin Merkezi Başkanı Alexei Arbatov’a göre 
Avrasyacılar, “ılımlı liberaller”, “merkezciler ve ılımlı muhafazakârlar” ve “neo-komünistler ve milli-
yetçiler” olmak üzere üç ayrı grubun birleşmesinden meydana gelmiştir. Ayrıca, “Atlantikçiler”ın ve 
“Avrasyacılar”ın fikirleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Alexander Rahr, “‘Atlanticists’ Versus ‘Eu-
rasians’ in Russian Foreign Policy”, RFE/Rl Research Report, Cilt 1, Sayı 22 (May 1992), s. 17–22; 
Alexei G. Arbatov, “Russia’s Foreign Policy Alternatives”, International Security, Cilt 18, SAyı 2 
(Fall 1993), s. 5–43; Aleksandr Dugin, Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım, çev. Vügar İmanov, Kü-
re Yay., İstanbul, 2003. Ayrıca Yeni Avrasyacılık için bkz.: David Kerr, “The New Eurasianism: The 
Rise Of Geopolitics In Russia's Foreign Policy”, Europe-Asia Studies, Cilt 47, Sayı 6 (September 
1995), s. 977–988; A. Zagorsky, “Russia, the CIS and the West”, International Affairs (Moscow), 
December 1994; Milan Hauner, What is Asia to Us? Russia's Asian Heartland Yesterday and Today, 
Unwin Hyman, London, 1990; I. Malashenko, “Russia: The Earth's Heartland”, International Af-
fairs (Moscow), July 1990; K. Pleshakov, “Geopolitics in the Light of Global Changes”. Internation-
al Affairs (Moscow), October 1994; A. Bogaturov, “The Eurasian Support of World Stability”, In-
ternational Affairs (Moscow), February 1993; S. Solodovnik, “Central Asia: A New Geopolitical 
Profile”, International Affairs (Moscow), October 1993; E. Pozdnyakov, “Russia is a Great Power”, 
International Affairs (Moscow), January 1993. 
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tem içerisindeki durumunu geliştirmek arzusu da göz önünde bulundurulması ge-
reken en önemli husustur. 

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden biri 
olması ve ayrıca 1997 yılında G-7 grubuna dâhil edilmesi (grubun G-8 hâline geti-
rilmesi) de göstermektedir ki, ABD’nin şekillendirdiği ve yönlendirdiği uluslararası 
ekonomik ve politik sistem şimdilik uyum içerisinde devam etmektedir ve Rus-
ya’nın bu işleyişe ciddi bir itirazı yoktur. Zaman zaman ortaya çıkan rekabet ve çe-
kişmeler sistemin işleyişine mugayir ölçekte ve nitelikte değildir.  

Çin Halk Cumhuriyeti’nin durumu ise Rusya ile benzerlikler gösterse de, ABD 
ile rekabet konusunda daha ön plandadır. Çin’in son yıllardaki hızlı gelişmesi, eko-
nomik, askerî ve bilimsel faaliyetleri bunda önemli rol oynamaktadır. Ekonomik 
büyüklükte ikinci sıraya gelmesi, askerî alanda önemli atılımlar yapması Çin’in hem 
bölgesel hem de küresel politikalarda etkili olmasını beraberinde getirmektedir. Bu 
hâliyle Çin, uluslararası politikada olduğu gibi, Orta Asya’daki rekabette de en 
önemli aktörlerden biri durumundadır. 

Çin’in Orta Asya’daki mevcudiyeti ve nüfuzunu artırma gayreti, birkaç açıdan 
elzemdir. Birincisi, hızla gelişen yapısını devam ettirebilmesi artan enerji ihtiyacını 
gidermesi mecburiyetini doğurmaktadır ki, bu ihtiyacı en kolay giderebileceği alan 
Orta Asya’dır. İkincisi, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmasını sağlayan dev 
üretimi için pazar ihtiyacıdır ki, kendisi için en yakın pazar olarak Orta Asya ülkele-
rini görmektedir. Üçüncüsü, bünyesindeki Sincan Uygur özerk bölgesi (Doğu 
Türkistan) sebebiyle Türk ve Müslüman unsurlarıyla ilgili politikalara müdahil 
olmak47, en azından uzak kalmamak istemesidir. Bu doğrultuda, ABD’nin 11 Eylül 
sonrasında uluslararası terörizme ve radikal İslâm’a karşı işbirliği çağrısına olumlu 
cevap vermiştir. Ayrıca Çin, Orta Asya’daki İslâmî hareketlere karşı savaş açmış ve 
bu açıdan bir bilinçlenme ve etki oluşturma faaliyetlerine karşı ciddi bir hassasiyet 
göstererek bu hareketlerle mücadele eden yerel hükümetlere destek vermektedir. 
Sonuncusu ve elbette pek dile getirilmeyen sebep ise, dünyanın en kalabalık nüfu-
suna sahip olması ile yakın olmasa bile orta ve bilhassa uzun vadede yayılma alanı 
olarak Orta Asya’yı görmesidir.48  

                                                 
47  Sean Yom, “Uighur Muslims and Separatism in China: A Looming Dilemma”, IIAS Newsletter, Sayı 

27, Mart 2002; Yuchao Zhu ve Dongyan Blachford, “Ethnic Minority Issues in China”s Foreign Po-
licy: Perspectives and Implications”, The Pacific Review, Cilt 18, Sayı 2, Haziran 2005, s. 243-264. 

48  Çin’in yaptığı (hatta Çin Dışişleri Bakanlığı’nda bulunan) ve Kazakistan’ı, Çin’in doğal yayılma 
(genişleme) alanı olarak gösteren haritaların varlığı sıkça konuşulur hâle gelmiştir. Bu söylentile-
rin, bir kesinliği olmamakla beraber, jeopolitik açıdan bir gerekliliğe işaret ettiği düşünülebilir.  
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Orta Asya’daki rekabet ve işbirliğinin49 en önemli taraflarından biri olan Çin, 
uluslararası sistemdeki Amerikan üstünlüğüne karşı bir denge oluşturma faaliyetle-
rinde aktif yer alırken50, kendi içerisindeki gelişmeyi ve yapılanmayı da hızla sür-
dürmektedir. Bir taraftan uluslararası ticarette ve uluslararası ekonomik sistemde 
etkin olmaya ve bu şekilde birkaç on yılda ABD’yi yakalamayı hedeflerken, diğer 
taraftan siyasî alanda bir karşı denge oluşturmak için bölgesel ve küresel işbirlikleri 
kurmaya veya kurulanlara katılmaya çalışmaktadır.51 Kısa ve orta vadede ABD’nin 
küresel ve bölgesel politikalarıyla çakışan ve tamamen karşı gelen uygulamalardan 
kaçınmakta, bunun yerine kendisine Amerikan politikalarıyla çakışmayan alanlar 
aramaktadır. Esasında Çin’in, evvelâ kendi gelişmesini tamamlaması için uğraşma-
sından ve bölgesindeki ülkeler üzerindeki etkisini artırmaktan öte, ABD’ye hemen 
hiç muhalif olmaması düşündürücüdür.  

Bugün Amerikan dolarının değerini, sadece ABD’nin değil dünyanın büyük bir 
kesiminin korumaya çalışması, uluslararası ekonomik sistemin yapısı itibariyle an-
laşılabilir bir durumdur. Ancak unutulmamalıdır ki, Çin gibi ABD ile kıyasıya reka-
bet hâlinde olan bir devletin, sisteme bağımlılığının doğurduğu mecburiyet doğrul-
tusunda, mevcut uluslararası ekonomik sisteme bir alternatif koymaya veya en 
azından bu sistemi kendi lehine çevirmeye pek hevesli olmadığı 2008 krizinde an-
laşılmıştır. Sahip olduğu muazzam nakit para rezervine rağmen, aşırı değer kaybe-
den Amerikan şirketlerinin hisselerini satın almamış, bunun yerine Amerikan hü-
kümetine yardım etme yolunu seçmiştir. Bu durumu Çin’in de Rusya gibi, uluslara-
rası sisteme alternatif bir sistem oluşturma gayretinden beri durması, buna mukabil 
mevcut sistem içerisinde en güçlü duruma gelmeye çalışması şeklinde yorumlamak 
mümkündür. ŞİÖ gibi yapılanmaların en önemli aktörü olsa da, bu yapılanmalara 
siyasî bir alternatif niteliği vermemek konusunda kararlılık göstermektedir. Çin 
sadece ekonomik alanda değil, başta Orta Asya olmak üzere dünyanın her yerinde 
meydana gelen gelişmeler karşısında, ABD’nin çok fazla karşısında bir tutum sergi-
lemekten uzaktır. Meselâ, Kırgızistan’da meydana gelen olaylardan, içinde bulun-
duğumuz zamanın en sıcak gelişmesi olan Tunus, Mısır, Libya ve diğer Arap ülke-
lerinde meydana gelen halk hareketlerine kadar pek çok gelişmede, çok kısık sesli 
çıkışlar haricinde ABD’ye ve Batı’ya önemli muhalefeti olmamıştır.  

                                                 
49  Orta Asya’da rekabet ve işbirliği konusunda bkz: Tayyar Arı (Der.), Orta Asya ve Kafkasya: Re-

kabetten İşbirliği Alanına, Bursa, MKM Yay., 2010. 
50  John J. Mearsheimer, “The Gathering Storm: China’s Challenge to US Power in Asia”, The Chi-

nese Journal of International Politics, Sayı 3, 2010, s. 381–396. 
51  Selçuk Çolakoğlu, “Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Geleceği ve Çin”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 

1, Bahar 2004, s. 173-197. 
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Bölgenin bir diğer önemli ülkesi olan Hindistan, Soğuk Savaş sonrası dönemde 
daha fazla kendini göstermiş ve hem Çin’le hem Rusya ile hem de ABD ile işbirliği 
yolunu seçmiştir.52 ABD ile başlattığı “stratejik diyalog” çerçevesinde savunma, 
uzay, nükleer enerji gibi önemli konularda işbirliği yürütmektedir.53  

Hindistan Orta Asya ülkeleriyle ve Orta Asya bölgesiyle ilişkilerinde54, başta 
güvenlik olmak üzere bölgenin enerji kaynakları ile ilgilenmekte ve ekonomik ilişki-
leri ön planda tutmaktadır.55 Pakistan ile arasındaki Keşmir meselesi sebebiyle, 
bölgesel ve küresel güçleri yanında tutmaya çalışmaktadır. Soğuk Savaş sonrası 
Orta Asya’da ortaya çıkan güç boşluğu, etnik gerilimler, iç çatışmalar ve İslamî kök-
tencilik gibi istikrarsızlık unsurları Hindistan’ın güvenlik endişelerini artırmıştır. 
Çin’in ve Pakistan'ın Orta Asya Cumhuriyetleriyle geliştirdiği ilişkilerden, Afganis-
tan’da Taliban rejiminin iktidara gelmesinden, Taliban’ın Orta Asya ülkelerini he-
def alması ve hem Orta Asya’da hem de Keşmir'de etkinlik kurmasından büyük 
endişe duyan Hindistan, daha çok ulusal güvenliği için tehdit olarak gördüğü bu 
gelişmelere engel olmaya çalışmıştır. Hindistan’ın bölge ülkeleri ile ilişkileri terörle 
mücadele ve teknik yardım konularında ikili anlaşmalar yapmak şeklinde gelişmiş 
ve Orta Asya’nın istikrarını sağlamayı hedef edinmiştir.56  

Hindistan Orta Asya’daki güç mücadelesinde, müstakil bir denge unsuru olmak 
yerine, uluslararası sistemin diğer büyük aktörleriyle birlikte bölgenin istikrarını 
sağlamak istemektedir. Çin ile rekabet etmesine rağmen, ŞİÖ gibi yapılanmaların 

                                                 
52  Hindistan’ın “Yeni Büyük Oyun” içindeki konumu hakkında geniş bilgi için bkz: Emilian Kavals-

ki, India and Central Asia: The Mythmaking and International Relations of a Rising Power, I. B. 
Tauris Publishers, London, New York, 2010; Stephan Blank, “India Joins the Great Game: 
Indian Strategy in Central Asia”, Indranil Banerjee (Ed.), India and Central Asia, London, Brunel 
Academic Publishers Ltd, 2004; C. Raja Mohan, “India and the Balance of Power”, Foreign Affa-
irs, Cilt 85, Sayı 4 (Temmuz-Ağustos 2006), s. 17-32. 

53  Bağlantısızlık Hareketi’nin temel ilkelerinden uzaklaşmadan pragmatik ve ulusal çıkarlar doğrul-
tusunda bir dış politika çizgisi yeni dönemde de temel dış politika doktrini olarak yerini korumuş-
tur. Hindistan gelecekte bağımsız bir siyasi kutup oluşturabilecek potansiyele sahiptir. Ekonomi 
merkezli, pragmatik ve bağımsız dış politikası Hindistan’ı bölgesel bir güç olmaktan öte dünya 
gücü haline dönüştürmüştür. Bu çerçevede BM Güvenlik Konseyi daimi üyeliği Hindistan dış po-
litikasının stratejik hedeflerinden birini oluşturmaktadır. Fırat Purtaş, “Avrasya’da ‘Yeni Büyük 
Oyun’ Bağlamında Hindistan’ın Orta Asya Politikası”, OAKA (Orta Asya ve Kafkasya Araştırma-
ları), Cilt 1, Sayı 2, 2006, s. 56-77.  

54  Bkz: Ibrokhim R. Mavlonov, “Central Asia and South Asia: Potential of India’s Multilateral Eco-
nomic Diplomacy in Inter-Regional Cooperation”, IDSA Strategic Analysis, Cilt 30, Sayı 2 
(Nisan-Temmuz 2006), s. 424-448. 

55  Stephan Blank, “India’s Continuing Quest for Central Asian Energy”, Central Asia-Caucasus 
Analyst, 13 Temmuz 2005, http://www.cacianalyst.org/view_article.php?articleid=3459. 

56  Fırat Purtaş, A.g.m., s. 57. 
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doğrudan üyesi olmak istemeyip, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi 
üyeliğini almayı daha uygun bulmaktadır. Bu gelişmeler ışığında Hindistan’ın da, 
sisteme bir başkaldırısının veya alternatifinin olduğunu söyleyebilmek zordur.  

Orta Asya üzerinde etkili politikalar uygulamaya çalışan ve bölge ülkeleriyle ya-
kından ilgilenen Avrupa Birliği ise, başta bölgenin enerji kaynaklarından faydalan-
mak amaçlı olmak üzere çeşitli projeler üreterek bir takım programlar uygulamakta 
ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye çalışmaktadır. Fakat her ne kadar AB bir örgüt 
olarak politikalar geliştirip uygulamakta ise de üye ülkelerin bazılarının Orta Asya 
ile örgüt kapsamı dışında ve örgütün ilgisini aşan faaliyetleri bulunmaktadır. Bu 
bağlamda bölge üzerindeki çalışmaları ve menfaatleri yüzyıllardır devam eden İn-
giltere’nin durumunu AB kapsamında değerlendirebilmek mümkün değildir. Diğer 
taraftan, bilhassa son dönemde girişimleri daha da artan Almanya’nın ve Fransa’nın 
bölgeye olan ilgisini de elbette diğer AB üyesi devletlerle bir tutmak zordur.  

AB için Orta Asya, enerji ihtiyacının giderilmesinde Rusya’ya bağımlılıktan kur-
tulabilmenin bir yolu ve ekonomik açıdan bir pazar olması ile ön plana çıkmakta-
dır. 1992 yılında kabul edilen TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth 
of Independent States) projesinin amacı, eski Sovyet devletlerine finansal ve teknik 
yardım sağlamaktır. Demokrasi çerçevesinde bölgesel işbirliğini geliştirmek ve pe-
kiştirmek için yürütülen bu proje uzun yıllar devam etmiştir. Bunun yanı sıra 
TRACECA (Transport Corridor Europe Caucasus Asia)57-INOGATE (Interstate 
Oil and Gas Transport to Europe)58 gibi programlar59 da enerji konusundaki ilişki-
leri düzenlemek üzere başlatılmış projelerdir. Birliğin bu çalışmalarına mukabil, 
İngiltere, Fransa ve Almanya gibi üye devletlerin münferit faaliyetleri de gayet yo-
ğun olarak devam etmektedir. Bu devletler sadece enerji alanında değil, sosyal, kül-
türel, siyasî ve ekonomik içerikli çalışmalar yapmaktadır. Fakat AB düzeyindeki 
politikaların da üye devletlerin müstakil politikalarının da bölgede tek başına söz 
sahibi olabilme seviyesinden uzak olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma hem AB’nin 
ve üye devletlerin diğer büyük güçlerle çakışan politikalardan kaçınması hem de 
diğer devletlerden daha fazla nüfuz elde edebilecek imkân ve güce sahip olmaması 
sebep gösterilebilir.  

Orta Asya bölgesi ve bilhassa Orta Asya’daki yeni kurulan ülkeler üzerinde etki-
li olabilmek için rekabet hâlinde olan ABD, Çin, Rusya, Avrupa Birliği ve Hindistan 
                                                 
57  http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/pdfs/til_igcstrat/IGC_Strategy.pdf 
58  http://www.inogate.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=72&lang=en. 
59  Bu projeler hakkında bkz: Our Neighbours: Panorama of Regional Programmes and Projects in 

the Eastern European Countries, European Neighbourhood and Partnership Instrument (EN-
PI), Working Together, 2010. 
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gibi küresel güçlerin yanı sıra Türkiye, İran, Pakistan ve İsrail gibi bölgesel güçlerin 
de bölge üzerinde önemli amaçları ve politikaları bulunmaktadır. Türkiye ilk za-
manlarda, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin Türk kimliği üzerinden politikalar 
geliştirmiş, fakat bu doğrultuda gücünün ve imkânlarının fevkinde hedefler ve bek-
lentiler edinmesi sebebiyle istediği neticeleri elde edememiştir. Gerçeklerden ziya-
de idealler hatta hayaller ışığında hareket etmesinin kurbanı olan ve sonuçsuz kalan 
uygulamaları, Türkiye’yi Orta Asya’da elde edebileceği ölçüde etkiden mahrum 
bırakmıştır.  

Türkiye’nin Orta Asya’daki politikaları, daha çok Rusya’ya karşı ABD’nin politi-
kalarıyla uyum gösterdiği takdirde desteklenmiş ve olumlu neticeler vermiş, millî 
menfaatlerinin gereği olan ve sadece kendi çıkarları doğrultusunda uyguladığı politi-
kalar ABD desteği görmediği ve Rusya’nın da engellemeleriyle karşılaştığı için zaman 
zaman başarısız kalabilmiştir. Bundan başka, çoğu zaman Türkiye, Orta Asya’daki 
politikalarında İran ile karşı karşıya gelmiş (ya da getirilmiş) ve bilhassa kimlik temelli 
faaliyetlerinde İran’la birbirine alternatif gibi gösterilmiştir. Fakat bölge ülkelerinin, 
komünist sistemden liberal-kapitalist sisteme geçiş sürecinde ve rejim konusunda her 
zaman örnek olarak sunulması, Türkiye’nin en önemli avantajı olmuştur. 

Bölgede önemli faaliyetler yürütmesi bakımından bir diğer aktör de İsrail’dir ki, 
ABD’nin daimi desteği sebebiyle ciddi imkânlar elde etmiş, enerji alanında ve eko-
nomi alanında büyük ölçüde istediği başarıları sağlayabilmiştir. İsrail, bölgedeki 
rekabet ve işbirliği politikalarında müstakil bir aktör olmaktan çok ABD’nin ve Ba-
tı’nın yanında yer alan ve sahip olduğu destek sayesinde kendisinden çekinilen bir 
devlet olmuştur. Nitekim İsrail, ABD’nin Orta Asya’daki menfaatlerine ve politika-
larına aykırı herhangi bir uygulama içerisinde olmamıştır. 

3. Zihniyet: Öteki ile Çatışma 

Orta Asya’da zihniyet değişiminin/dönüşümünün yaşandığı/yaşamaya zorlan-
dığı ve buna bağlı olarak zihniyet merkezli politikaların önemli farklılıklar arz ettiği 
kırılmaları dört döneme ayırabiliriz: Birincisi, Orta Asya devletlerinin ve toplumla-
rının İslâm’ı kabul etmesi suretiyle yaşanan zihniyet değişimidir. İkincisi, İslâm’ın 
temsil kabiliyetinden mahrum kalmaya başladığı bir dönemde, bir taraftan Rusla-
rın, diğer taraftan İngilizlerin medenileştirme60 ve Batılılaştırma adı altında dayattı-
ğı zihniyet dönüştürme sürecidir. Üçüncüsü, Sovyetler Birliği’nin büyük bir baskı 
ve zorlama ile gerçekleştirmeye çalıştığı komünistleştirme dönemidir. Dördüncüsü 

                                                 
60  “Medenileştirici Batı” ve medenileştirme konusunda bkz: Bedri Gencer, İslam’da Modernleşme 

1839-1939, Ankara, Lotus Yay., 2008, s. 33-54. 
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ise, Soğuk Savaş sonrasında Batı’nın temsilcisi ABD’nin küreselleşme adıyla bölge 
devletlerinin liberal-kapitalist bir yapıyla serbest piyasa ekonomisine geçişlerini 
tamamlamasını ve Batı (daha çok Amerikan) kültürünün ve dilinin, ayrıca demok-
rasi, özgürlük ve insan hakları gibi Batı’ya aitmiş gibi gösterilen değerlerin bölge 
halklarına yayılmasını sağlamaya çalıştığı dönemdir.  

İslâm öncesi dönemde Orta Asya’nın (Orta Asya kaynaklı unsurların) Batı ile zih-
niyet ilişkisini başta Hunlar olmak üzere eski Türklerin Batı’ya tesiri ile başlatabiliriz. 
Zira Hunların ve Göktürklerin Batı’ya doğru ilerlemesi ve ciddi bir hâkimiyet kurmala-
rı, Batı’nın zihniyet yapısında önemli etkiler doğurmuştur. Hatta Batı sanat ve kültür 
yapısını büyük ölçüde biçimlendirdiğini bile ileri sürenler bulunmaktadır. Bu düşünce-
ye göre, Avrupa’daki çok sayıda eski kilise mimarisi ve diğer sanat eserleri, aslında bar-
bar diye aşağılanmaya çalışılan Hunlara ve diğer Türk unsurlarına aittir.61 

İslâm’ın bir zihniyet hâline gelip Doğu’yu temsil etmesinden itibaren Orta Asya, 
Doğu’nun bir unsuru olarak Batı karşısında bu zihniyetin önemli bir gücü ve aynı za-
manda, İpekyolu güzergâhında yer alması62 ile de ekonomik bir cazibe merkezi olmuş-

                                                 
61  Avrupa medeniyetinin oluşumunda Roma’nın etkisinin yegâneliğine karşı çıkan ve hatta Ro-

ma’nın daha yüksek bir medeniyetin doğuşunu engellediğini iddia eden yaklaşımlar da sergilen-
miştir. Nitekim bu iddialara göre; Galya, Keltlerin elinde kalmış olsaydı daha yüksek bir medeni-
yet kurabilecek veya Germania da Asya’dan gelecek toplulukların hâkimiyetine girseydi daha ge-
lişmiş bir seviyeye ulaşabilecekti. [Bu tür iddialar için bkz: Camille Jullian, De la Gaule à la Fran-
ce: Nos Origines Historiques, Librairie Hachette, Paris, 1922.] Joseph Strzygowski, Avrupa Hı-
ristiyan sanatının kaynağını araştırırken bu sanatın Helen sanatı ile birlikte Türk-İslâm sanatının 
etkisi altında kaldığını, bu nedenle Türklerin ana yurtlarında geliştirdikleri sanatlarının da ince-
lenmesi gerektiğini önemle belirtmiştir. Strzygowski Türklerin, Kuzey göçebe sanat tarzını İslâm 
düşüncesi ile de güçlendirerek zamanımıza kadar korudukları ve bu sanatın sanıldığı gibi ilkel ve 
barbar bir düşünce ürünü olmayıp, aksine Akdeniz sanat dairesinden içerik olarak tamamen ayrı 
bir sanat olduğunu kaydederek, bunu bugüne dek yüksek seviyeye ulaşmış özgün sanat tarzı ola-
rak kesinlikle kabul etmektedir. Asya’da bulunan Türkler yurtlarından kopup İslâm uygarlığı ala-
nına girdikten sonra Yunanlılarla kültür temasına girmişlerdir. Bu kültür temasında, bugün birçok 
kesim tarafından Yunanlılara ve başka uluslara ait olduğu iddia edilen uygarlık ürünlerinin pek 
çoğunun aslında Türklere ait bulunduğunu, Yunan uygarlığının Türklerden pek çok malzeme al-
dığını Strzygowski bilimsel olarak birçok araştırmasında kanıtlamıştır. Josef Strzygowski, Origin 
of Christian Church Art, Almanca’dan İngilizce’ye çev. O. M. Dalton ve H. J. Braunholtz, Oxford 
University Press, Oxford, 1923;  Josef Strzygowski, Heinrich Glück, Fuat Köprülü,  Eski Türk Sa-
natı ve Avrupa’ya Etkisi, çev. A. Cemal Köprülü, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1973. 

62  Orta Asya’nın dünya siyasetinde önemli bir yere sahip olmasında etkili olan unsurlardan belki de 
birincisi, İpek Yolu güzergâhında bulunmasıdır. M.Ö. 3. binyılda Çin’de başlayan ipek böceği ye-
tiştiriciliği zamanla ipeğin dünya pazarına yayılması için bir yol aranmasına neden olmuştur. 
M.Ö. II. asırdan XVI. asra kadar Çin’den Ön Asya’ya Orta Asya üzerinden geçmekte olan ticarî 
kervan güzergâhına İpek Yolu denmiştir. İpek yolu uzun yüzyıllar boyu dünya ekonomisinin can 
damarını oluşturmuştur. Bu durum ise Orta Asya’yı her zaman önemli kılmıştır. 
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tur. Orta Asya’nın İslâmlaşması, sadece bu bölgenin zihniyet dönüşümüne yol açma-
mış, İslâm’ın dünyaya yayılmasına da çok büyük tesir etmiştir. Nitekim bu bölgede yeti-
şen din âlimleri, bölgeyi İslâm’ın büyük ekollerinden biri hâline getirmiştir. Diğer taraf-
tan, Müslüman Araplar her ne kadar Avrupa’nın ortasına kadar ilerleseler de, Avrupa’da 
büyük bir İslâm devleti kursalar da, Kuzey Afrika’yı ve Orta Doğu’nun tamamını fethet-
seler de ve hatta Bizans’ı yenmiş olsalar da Anadolu’yu ele geçirmemiş oldukları için 
daha sonraki dönemlerde burasının İslâmlaşması Türkler tarafından gerçekleştirilmiş 
ve dolayısıyla Orta Asya din âlimlerinin büyük tesiri olmuştur. Böylece İslâm’ın ve Do-
ğu’nun temsilciliği Türklerin eline geçmiş, Osmanlı Devletinin yıkılışına kadar bu tem-
sil devam etmiştir. Zaten Osmanlı Devletinin yıkılması ile birlikte Doğu üst birimi tem-
sil kabiliyetinden mahrum kalmış, günümüze kadar bu durum değişmemiştir.  

Osmanlı Devletinin son dönemlerinde Batı üst biriminin hızla güç kazanması ve 
Doğu üst birimine karşı mücadelenin azalması neticesinde kendi bünyesindeki temsil 
rekabetinin yoğunlaştığı dönemde, üzerinde nüfuz mücadelesi verilen dünyanın önde 
gelen bölgelerinden biri de Orta Asya olmuştur. 19. Yüzyılın başlarından itibaren İngil-
tere (Britanya İmparatorluğu) ile Rusya arasında gerçekleşen ve “Büyük Oyun” olarak 
adlandırılan Orta Asya’daki rekabet, aynı zamanda Batı üst biriminin belki de tarihin 
başından beri ilk defa Orta Asya’da hâkim konuma geçmesinin de başlangıcıdır.  

Batı üst biriminin Doğu üst birimine karşı üstünlüğü ele geçirdiği modern uluslara-
rası ilişkiler döneminde Orta Asya, Batı üst birimi içerisindeki güçlü devletlerin kendi 
aralarındaki rekabetine sahne olmuş ve Batı’nın öteki algılamasının şekillendirdiği poli-
tikalara ve uygulamalara maruz kalmıştır. Bu dönemde Batı, dünyanın diğer bölgelerin-
de sergilediği ötekiyi kendileştirme tutumunu Orta Asya’da da sergilemiştir. Bu tutum, 
Aydınlanma düşüncesinin beraberinde getirdiği kurgusal (modern) öteki algılamasının 
bir yansıması olan modernleştirme şeklinde zuhur etmiştir. Modernleştirme, Batı mede-
niyeti diye adlandırılan ve aynı zamanda insanlığın ulaştığı en üstün medeniyet seviyesi 
olduğu iddia edilen modernitenin (modern olma durumu), öteki değil sadece kendi 
seviyesine ulaşamamış fakat ulaştırılması gereken bir diğeri olarak görülen Batı dışı top-
lumlara (alt ve üst birimlere) zorla da olsa yayılmaya çalışılmasıdır.  

18. ve 19. yüzyılda Orta Asya bölgesindeki rekabet, o dönemde Batı üst birimi-
nin en büyük gücü ve temsilcisi olan İngiltere ile Rusya arasında olmuştur. Bu dev-
letlerin her ikisi de bölgeye medeniyet getirme, yani “medeniyetsizleri (vahşileri) 
medenileştirme” iddiasıyla hareket etmiştir. Medeniyet getirme iddiası bir taraftan 
bu devletlerin birbirlerine karşı rekabetinde bir bahane olurken, diğer taraftan da 
bölge halkına hoş görünebilme maksadını taşımaktaydı. Ayrıca aynı iddia bu dev-
letlerin bölgeye yönelik uygulamalarında, bütün dünyaya ve kendi toplumlarına 
sundukları meşrulaştırma sebebi olarak da kullanılmıştır.  
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19. yüzyılın ortalarından itibaren Batı medeniyetini benimseme ve böylece me-
denileşme anlayışı iyice Orta Asya’ya yayılmıştır. Medenileştirme gayreti İngiltere 
ve Rusya tarafından yürütülürken, bölgenin kendi bünyesinden çıkan yenilikçi (ce-
ditçi) aydınlar da milliyetçilik ve ilerleme (mevcut olumsuz durumdan kurtulma) 
duygusuyla medenileşmeyi amaç edinmiş bir hareket başlatmıştır. Bu durum aynı 
dönemde Doğu üst biriminin hemen hemen bütün alt birimlerinde ortaya çıkan 
hareketlerin bir benzeri hatta devamıdır.63  

İngiltere sahip olduğu ekonomik üstünlük sayesinde bölgede etkinliğini artırır-
ken, Rusya bu nüfuz mücadelesinde geri kalmışlığını bölgeyi işgal ederek giderme-
ye çalışmıştır. Orta Asya’yı işgal ederken, medeniyeti İngilizlerin değil kendilerinin 
getirdiğini söyleyerek, Avrupa devletlerinden etkilendiğini düşündüğü yerel yeni-
likçi hareketi de etkisiz hâle getirmiştir.  

Orta Asya’nın işgali sırasında Rusya Dışişleri Bakanı A. M. Gorçakov yayımla-
dığı meşhur genelgesinde, “Türkistan denen vahşi bölgeye medeniyet götürdükle-
rini ve onlara kervana saldırma yerine ticaret yapmayı öğreteceklerini” söylüyor-
du.64 Yine aynı dönemde, Saint Petersburg İmparatorluk Üniversitesi’nin profesörü 
F. F. Martens de, “vahşi halkların gelişmiş halklar ailesinin üyesi olabilmesi için 
olgunlaşması gerektiğini” dile getiriyordu.65  

Rusya’nın Orta Asya’yı işgal etmesinin ve medeniyet götürdüğünü iddia ettiği 
dönemin ardından Sovyetler Birliği’nin kurulmasıyla birlikte bölge hızla Sovyetleş-
tirilmiş ve yoğun bir baskıyla komünistleştirme faaliyetlerine maruz kalmıştır. Bu 
dönemde, kısa bir süre önce kendilerine medeniyet getirdiğini iddia eden Ruslar, 
aynı medeniyet unsurlarının yanlış olduğunu ve komünist ideolojinin benimsen-
mesi gerektiğini söylemekteydi. Sovyetler Birliği döneminde Ruslar, Orta Asya’nın 
kendi bilincini oluşturan Türk-İslâm zihniyetini ortadan kaldırabilmek için yoğun 
bir faaliyet yürütmüştür.66  

Bu dönem aynı zamanda, Batı üst birimi içerisindeki kapitalist-liberal blok ile sosya-
list-komünist blok arasında rekabetin yaşandığı ve uluslararası sistemin iki kutuplu bir 
yapıda göründüğü Soğuk Savaş dönemidir. Esasında zihniyet itibariyle tamamen Ba-

                                                 
63  Ceditçilik hakkında bkz:  İbrahim Maraş, Türk Dünyasında Dinî Yenileşme (1850-1917), Ötüken 

Yay., İstanbul, 2002; Adeeb Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central 
Asia, Berkeley, University of California Press, 1998; Baymirza Hayit, Sovyetler Birliği’ndeki Türklü-
ğün ve İslâmın Bazı Meseleleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 1987, s. 80-91. 

64  “Прошлое Казахстана”, Алма-Ата-Москва, 1936г. стр.114-117. 
65  Русские военные историки ХIХ в. о причинах и мотивах движения России на восток (в 

Среднюю Азию и Южный Казахстан) http://kungrad.com/history/st/rushis/. 
66  Baymirza Hayit, Sovyetler Birliği’ndeki Türklüğün ve İslâmın Bazı Meseleleri, s. 241-250. 
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tı’ya ait olan iki ideolojinin rekabet ettiği bu dönem, uluslararası sistemin genel işleyi-
şinde bir sapma dönemidir. Zira hem liberal-kapitalist ideoloji, hem de bu ideolojinin 
ötekileştirdiği hatta bu pseudo ötekiyi uluslararasılaştırdığı sosyalist-komünist ideoloji, 
Batı üst biriminin zihniyet unsurlarındandır. Bu sebeple, ne Sovyetler Birliği dayattığı 
komünist ideolojinin Orta Asya halkları tarafından benimsenmesini, ne de ABD diğer 
Doğu üst birimine ait alt birimlerin tamamen liberal-kapitalist olmasını sağlayabilmiştir. 

Soğuk Savaş döneminde Orta Asya’yı yönetimi altında tutan Sovyetler Birliği 
ile mücadele etmiş olan ve bugün uluslararası sistemin en büyük gücü durumunda-
ki ABD’nin Orta Asya’ya olan ilgisi başlangıçta, jeopolitikçi Mackinder’ın “merkezî 
bölge (kalpgâh/heartland)” olarak gösterdiği bir alanı ele geçirmek veya kontrol 
etmek için değil, Sovyetler Birliği’nin bu “merkezî bölge”deki etkinliğini artırmasını 
engellemeye yönelik olmuştur. Müstakil olarak Orta Asya ile ilgilenmediği67 gibi bu 
bölgeye yönelik olarak, Doğu Avrupa halklarının Sovyetler Birliği’ne karşı ayak-
lanmasını teşvik edici çalışmalara da dâhil etmemiştir.68  

ABD, Sovyetler Birliği’ni çevreleme politikası doğrultusunda Türkiye, İran, Pakis-
tan, Afganistan gibi Müslüman ülkeleri ve İslâm’ı Sovyetler Birliği’ne ve komünizme 
karşı desteklerken, bununla tam bir uyum gösteren ve çok büyük bir fırsat doğuran 
Sovyetler Birliği’nin 1979’da Afganistan’ı işgali ile birlikte Orta Asya’ya odaklanmaya 
başlamıştır. Zira Orta Asya bölgesi Müslüman kimliği ile bir taraftan ABD’nin komü-
nizme karşı İslâm’ı destekleme politikasını kolaylaştırırken diğer taraftan Müslüman 
Afganistan’ın işgalinde Rusların elini zorlaştırmaktaydı. Nitekim ABD bir yandan Pa-
kistan üzerinden Afganistan'daki mücahitlere yardım ederken, diğer yandan da Kızılor-
du'nun Afganistan'a gönderdiği birliklerin daha ziyade Orta Asya cumhuriyetleri ve 
Azerbaycan halklarından oluştuğunu fark ederek, Radio Liberty ve Radio Free Euro-

                                                 
67  1950-1979 arasında ABD’nin Orta Asya’da ilgisini çeken yegâne husus, Sovyetler Birliği’nin bu bölgede 

gizli nükleer silah denemeleri yapmasıydı. Bu denemeleri izlemek için ABD, uzun süre İran ve 
Pakistan’daki üslerden kalkan casus uçakları Orta Asya üzerinde uçuşlar yaparak bilgi topladılar. Fakat 1 
Mayıs 1960’ta Adana’daki İncirlik üssünden kalkan bir U-2 casus uçağının Sovyet uçaklarınca 
düşürülmesi üzerine yaşanan bunalım neticesinde bu uçuşlara son verildi. Çağrı Erhan, A.g.m., s. 126. 

68  Dwight Eisenhower’ın başkanlığı döneminde Dışişleri Bakanı John Foster Dulles tarafından 
geliştirilen “Yeni Bakış (NSC-162/2)” stratejisi ile uluslararası komünizmin ve özellikle Sovyetler 
Birliği’nin çevrelenebilmesi için nükleer gücün artırılmasından, yeni paktlar kurulması ve CIA’in 
gizli operasyonlarına kadar çok sayıda yeni politika ve strateji öngörülüyordu. Bunlardan en çok 
dikkati çeken hususlardan biri de “esir halklar” ifadesi idi ki, Sovyet komünizminin esaret altında 
tuttuğu 800 milyon insanı kurtarabilmek için psikolojik operasyonlar yapılmalıydı. Bu çerçevede 
Sovyet etkisi altındaki ve etkisi altına girebilecek ülkelerde çok sayıda CIA operasyonu yapılırken, 
Amerika’nın Sesi (VOA) radyosu başta olmak üzere çeşitli yayın organları yoluyla da “esir 
halklar”, Sovyetler Birliği’ne başkaldırmaya davet ediliyordu. Fakat bu faaliyetler daha çok Doğu 
Avrupa’ya yönelik yapılmış ve Orta Asya ihmal edilmiştir. Çağrı Erhan, A.g.m. 
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pe'un yerel dillerdeki yayınlarıyla Orta Asya ve Azerbaycan halklarını ‘dinsiz’ Sovyet 
yönetimine karşı ayaklanmaya çağırmıştır. Bunun yanı sıra, Suudi Arabistan, Mısır, 
Kuveyt ve Katar radyolarına da bölgeye yönelik İslâmî içerikli yayınlar yaptırılmıştır.69  

ABD’nin Sovyetler Birliği’ne karşı uyguladığı çevreleme politikası ve bu doğrul-
tudaki yeşil kuşak projesi kapsamında, adına daha sonra “radikal İslâmcı”70 diyeceği 
birtakım gruplara destek vermesi ve radikal düşünce yapısının güçlenmesine yardım-
cı olması, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni dönemdeki 
uluslararası ilişkilerin de en önemli konularından olmuştur. Afganistan’daki Sovyet 
işgaline karşı desteklenen mücahitler, işgalden sonra yönetimi ele geçirmiş ve bu yö-
netim anlayışı ve uygulamalarıyla sadece Afganistan’ı değil çok daha geniş bir bölgeyi 
etkilemiştir. Başlangıçta Sovyetlere karşı desteklenen “radikal İslâmcı” hareketler, 
günümüze kadar yayılarak Orta Asya devletlerini de etkiler hâle gelmiştir.  

Soğuk Savaş dönemindeki Batı üst birimi içerisinde sosyalist-komünist blok ile 
liberal-kapitalist blok arasındaki üst birimi temsil rekabeti, sosyalist-komünist blo-
ğun dağılmasıyla sona erince, uluslararası sistem ana eksenine oturmuş ve Doğu-
Batı çatışması yeniden uluslararası sistemin genel işleyişini oluşturmuştur. Bir zih-
niyet olarak İslâm tekrar Batı’nın ötekisi olmuş ve uluslararası sistemde meydana 
gelen bu değişim, ötekiye yönelik uygulamalarla politik alanda hissedilir olmuştur.  

Orta Asya’daki Müslüman ülkeler, sosyalist-komünist ideolojinin yerini alan 
radikal İslâm ve İslâmî terör (!) tehdidine karşı mücadelenin en önemli merkezleri 
hâline gelmiştir. Bölge hem Afganistan, Pakistan ve İran gibi radikal İslâmî hareket-
lerin merkezi durumundaki ülkelere yakınlığı ile hem de kendi bünyesinde ortaya 
çıkan (çıktığı iddia edilen) bir takım hareketler sebebiyle kısmen de olsa sahip ol-
duğu zihniyet ile mücadele etmek71 mecburiyetinde bırakılmıştır.  

Modern dönemin merkezî kavramı olan medeniyet post modern dönemde yeri-
ni küreselleşmeye bırakırken, bütün dünyanın medenileştirilmesi ve modernleşti-

                                                 
69  Dilip Hiro, Between Marx and Muhammad; The Changing Face of Central Asia, Harper Collins, 

Glasgow, 1994, s. 158. 
70  Radikal İslâm ve radikal İslâmcı tabirlerinin tam olarak neyi anlattığı ve İslâm’ın radikal olmayan 

halinden farkının ne olduğu konusundaki belirsizlik ve bu adlandırmadaki/tanımlamadaki kurgu-
sallık konusunda bkz: M. Savaş Kafkasyalı, Uluslararası Sistemin Yapısı ve İşleyişine Kendi Bilinci 
ve Öteki Algılaması Üzerinden Farklı Bir Yaklaşım, s. 306-318. 

71  Kendi zihniyeti ile mücadele etme durumuna misal olarak, Özbekistan’da ve Tacikistan’da 18 
yaşından küçüklerin camilere girmesinin yasaklanması verilebilir. “Tajikistan moves to ban ado-
lescents from mosques”, http://wwrn.org/articles/35599/?place=caucasus (01.08.2011); “Tajik 
Children Banned From Mosques”, www.onislam.net/english/news/asia-pacific/452698-tajik-
children-banned-from-mosques.html (01.08.2011); “Özbekistan’da Ramazan Yasakları”, 
www.dusuncegundem.com/content/view/561/29/. 
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rilmesi şeklinde beliren Batı’nın ötekiye yaklaşımı da bütün dünyanın küreselleşme-
si ve küreselleştirilmesi yaklaşımına dönüşmüştür.  

Küreselleşme kapsamında düşünülen gelişmeler açısından bakıldığında ise, 
ABD’nin bütün dünyada liberal-kapitalist sistemi, demokrasiyi ve serbest piyasa 
ekonomisini hâkim kılmaya çalışması gayretlerine muhalif bir zihniyet hareketinin 
mevcudiyetinden söz etmek mümkün değildir. Zihniyet açısından değerlendirildi-
ğinde, Çin’in veya Hindistan’ın hatta Rusya’nın hızla gelişmesi ve uluslararası sis-
temde ABD’ye rakip olmak istemesi, aynı sistem içerisinde daha üstün/ileri duru-
ma gelme arzusundan başka bir gaye taşımamaktadır. Nitekim ne Çin’in, ne Rus-
ya’nın ne de Hindistan’ın mevcut uluslararası ekonomik ve siyasî sisteme alternatif 
bir yapı önerisi bulunmaktadır.  

Sonuç 

Bugün uluslararası ilişkiler sisteminin yapısı ve işleyişi, Batı üst biriminin zihni-
yeti doğrultusunda oluşturulmuş ve modern uluslararası ilişkilerin başlangıcından 
günümüze kadar Batı üst birimini temsil eden birimler tarafından şekillendirilmiş-
tir. İlk zamanlarda Fransa ve İngiltere gibi Avrupalı devletler sistemin belirleyicisi 
durumunda iken, 20. yüzyılın ortalarından itibaren ABD hem Batı üst birimini 
temsil yetkisini hem de uluslararası ilişkileri yönlendirebilme inisiyatifini elde et-
miştir. Bu temsil değişikliği pek tabii olarak Batı üst birimi için Orta Asya’nın du-
rumunu ve Orta Asya’ya yönelik politikaları da etkilemiştir. Ulus esaslı devlet olu-
şumu ve modern devlet yapılanması, egemenlik ve sınır düzenlemeleri gibi ulusla-
rarası ilişkilerin temel unsurlarına göre oluşturulan Orta Asya’daki yeni devletler, 
yine aynı çerçevede modern uluslararası ilişkilerin işleyişine ayak uydurabilme 
mecburiyetiyle hareket etmektedir. Bölgede Sovyetler Birliği sonrası kurulan Türk 
Cumhuriyetleri, Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen gibi sözde ulusların kurduğu ulus-
devletler olarak kabul edilmektedir.72 Tarihin derin tecrübelerini kullanılamaz hâle 
getiren ve ilk defa devlet seviyesinde teşkilatlanan topluluklarmış gibi sahip olduk-
ları engin siyasî birikimden ve zengin kaynaklardan faydalanamaz hâlde mevcut 
sistemin teferruatlarına boğulan ve kendi zihniyetlerine aykırı, hatta kendi zihniye-
tiyle mücadele edecek bir şekilde yapılanmaya mecbur edilen bu genç Orta Asya 
Türk devletleri, aynı zamanda bölge üzerinde yaşanan nüfuz mücadelesinin de ala-
nı durumunda kalmaktadırlar. Orta Asya’nın esas unsurları olan Kazakistan, Özbe-
kistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve hatta Afganistan, büyük devletle-

                                                 
72  Orta Asya’da yeni kurulan ulus-devletlerin ulus inşası hakkında bkz: Olivier Roy, The New Central 

Asia: The Creation of Nations. 
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rin rekabeti doğrultusunda bölgenin kaderini belirleyebilmekten yoksun bir şekil-
de, işbirliği ve bütünleşme girişimlerini73 dahi ancak bu devletlerin politikalarına 
uygunluğu ölçüsünde yapabilmektedir.  

Modern uluslararası sistemin, modern diye anılmasına da sebep olan modern-
leşme döneminde Batı üst birimi, öteki olarak gördüğü Batı dışı bütün toplumlar gibi 
Orta Asya’yı da kendileştirmek istemiş ve bu amacını daha çok baskı ve zorlama yoluy-
la gerçekleştirmeye çalışmıştır. Sadece politik ve ekonomik olmanın ötesinde bir zih-
niyet dayatmasının da yaşandığı bu dönemin uygulamaları esasında uluslararası sis-
temin işleyişi içerisinde, geliştirilen politikalar ve stratejilerin sadece güç merkezli 
değil aynı zamanda hatta zaman zaman ondan daha baskın bir şekilde zihniyet temel-
li olduğunu göstermiştir. Sistemin işleyişindeki sürekliliğin bir neticesi olarak üst bi-
rimlerin temsilindeki değişiklikler ötekiye yönelik uygulamalarda farklılıklar doğursa 
da algılamayı etkilememektedir. Batı üst biriminin son dönem temsilcisi olan 
ABD’nin de Doğu’ya (elbette Orta Asya’ya) yönelik uygulamalarındaki farklılıklara 
rağmen bu değişmez algıyı açıkça ortaya koyduğunu görebilmekteyiz. 

Mevcut uluslararası sistemin en büyük gücü ve Batı’nın temsilcisi durumundaki 
ABD, küreselleşme olarak tanımladığı74, hiçbir yönü ile kendi menfaatlerine aykırı 
olmayan, tersine her bakımdan başta ABD’nin ve Amerikan toplumunun olmak 
üzere Batı’nın menfaatlerine uygun, liberalleşme, serbest piyasa ekonomisi, İngiliz-
cenin ortak dil olması vb. değişimleri ve dönüşümleri öngören bir hareketi savun-
makta ve hızla yol alması için uğraşmaktadır.  

Uluslararası sistemdeki siyasî, ekonomik ve finansal yapı düşünüldüğünde, Orta 
Asya’daki bölgesel ve küresel rekabetin tarafları olan ABD, Çin, Rusya ve Hindistan gibi 
devletlerin mevcut sistem içerisinde bir yarış edasıyla çekişmeleri, sistemin yapısına 
ilişkin bir itirazın veya alternatif teklifinin olmaması konunun belki de en fazla göz ardı 
edilen fakat en önemli yönüdür. Neticede Orta Asya’da daha etkili olmak isteyen böl-
gesel ve küresel güçlerin tamamı Orta Asya’nın serbest piyasa ekonomisine geçişini 
tamamlamasını, liberal-kapitalist yapıyı benimsemesini, kendileri için gereken enerji 
kaynaklarını güvenli bir şekilde karşılamasını yani kısaca küreselleşmesini istemektedir. 
Bu güçlerin arasındaki düşünce farklılıkları sadece Orta Asya toplumlarının benimse-
mesini istedikleri zihniyet unsurlarının teferruatları hakkındadır. Biri bu toplumların 
İngilizce konuşmasını isterken, diğeri Rusçanın ağırlığını kaybetmemesini istemektedir. 
                                                 
73  Orta Asya’da işbirliği konusunda bkz: Nasuh Uslu, “Orta Asya Ülkeleri Arasında İşbirliği ve Ör-

gütlenme Çabaları”, Tayyar Arı (Der.), Orta Asya ve Kafkasya: Rekabetten İşbirliği Alanına, Bur-
sa, MKM Yay., 2010. 

74  Çağrı Erhan, “Soğuk Savaş Sonrası ABD’nin Güvenlik Algılamaları”, Refet Yinanç ve Hakan Taş-
demir (Der.), Uluslararası Güvenlik Sorunları ve Türkiye, Ankara, Seçkin Yay., 2002, s. 70-71. 



Dr. M. Savaş KAFKASYALI 

  Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 46

Orta Asya, çok önemli ve ağır zihniyet değişimi/dönüşümü zorlamalarına rağ-
men günümüze kadar bir başkalaşma yaşamamış ve zihniyetini terk etmemiştir. Bu 
hâliyle dünya tarihi itibariyle fevkalade mühim bir geleneğin ve devamlılığın timsali 
olmuştur. Vaktiyle ciddi baskılarla gerçekleştirilmeye çalışılan değişim, günümüzde 
daha yumuşak ve göstermeden, başta medya olmak üzere birçok vasıta ile farkında-
lığın engellenmesi suretiyle başarılmaya çalışılmaktadır. Fakat tarihî bilgilerimize 
göre Orta Asya kadar zihniyeti sağlam bölgelerin ve bu bölgelerdeki yapıların, farklı 
sebeplerle politikalarını ve uygulamalarını zihniyetlerine dayandıramamalarının 
arızî bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Bir dönemde gücün ve imkânların sınırlı-
lıkları bu şekilde yol izlemelerine engel olsa da, umumî işleyişte yaşanan bu sapma 
döneminin ardından, tekrar kendi bilinci ve öteki algılaması doğrultusunda inşa 
edilen politikalar uygulayabilmişlerdir.  

 Netice olarak diyebiliriz ki, Orta Asya büyük ölçüde homojen olan yapısıyla ve 
mümkün bütünleşmeler için önemli avantajlara sahip olmasıyla uluslararası sistem 
içerisinde hem bölgesel hem de küresel politikalar açısından göz ardı edilemez bir 
güçtür. Bu gücün kaynağı ise, coğrafî özellikleri, ekonomik zenginliği, askerî 
imkânları veya enerji kaynakları değil, sahip olduğu ve yüzyıllar boyunca her türlü 
baskıya ve zorlamaya rağmen kaybetmediği zihniyetidir. 
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Giriş 

Bu çalışmada, Sovyetler Birliği tarafından uygulanan Ruslaştırma politikaları ve 
bu politikalar çevresinde gelişen iktidar ve meşrulaştırma süreci üzerinde durula-
caktır. Öncelikle ve özellikle, Sovyet Hükümeti ve Komünist Partisi’nin, Türk dilini 
ve dili hareket noktası yapan ders kitaplarını, araç olarak nasıl kullandıkları üzerin-
de durulacaktır. Bunu yaparken Sovyetler Birliği’nin hangi yöntem ve stratejilerle 
hareket ettiği ve Türk topluluklarını şekillendirme adına hangi aşamaları gerçekleş-
tirdiği üzerinde ana hatları ile durulacaktır.  Bilindiği gibi Sovyetleştirme ve sonra-
sında gelen Ruslaştırma sürecinde, iktidarın en önemli mücadele alanı olan dil, 
merkeze yerleştirilmiş ve dilin kapsam alanı içerisinde yer alan eğitim politikaları, 
merkez yönetim tarafından tabana doğru türlü aparatlar/araçlar kullanılarak ya-
yılmaya çalışılmıştır. 

Lenin’in, henüz devrim gerçekleşmeden önce ileri sürdüğü “korenizatsiia”1, ile 
ilgili görüşleri2, ana dilinde eğitim hakkı ve milli kültürün özgür olacağı ile ilgili 
vermiş olduğu eşitlikçi politika vaatleri, zaman zaman kesintiye uğrasa da, şekilde 
milli özde sosyalist bir modelde Sovyetler Birliği dağılıncaya kadar devam etmiştir. 
Bu yüzden, “Sovyetler döneminde, Sovyet dil politikası oldukça merkeziyetçi bir 
görüntü çizmiş ve Moskova’daki merkezî otorite tarafından biçimlendirilmiştir. Bu 
aşamada yerel diller büyük oranda Rusça’nın baskısı ve etkisi altında kalmıştır. Dil 
yasaları ve bu yasaların uygulanmasından sorumlu olan kadın ve erkekler, bu dil 
politikası çerçevesinde yetiştirilmiştir.”3 Federalizmin ve Rusça olmayan dillerin 
teşviki, Komünist Partisi’nin iktidarının yayılması ve sürdürülmesi amacıyla strate-

                                                 
1  Yerlileştirme anlamına gelen bu kavramdan sonra öncelikle Stalin döneminde ortaya atılan ve 

Kruşçev döneminde üzerinde yoğunlaşılan iki önemli kavram daha söz konusu olmuştur. Siblije-
nie (yeniden dost olma) ve Sliyaniye (kaynaşma/ erime). Bu kavramlar ile Lenin’in eşit şartlarda 
milli kimlik anlayışı zamanla terk edilecek ve milletler, halka dönüşerek bir araya gelecek, Rus dili 
ve kültürü etrafında sosyalist bir halklar birliği halinde tek bir millete dönüşecektir. Bunu daha en 
baştan beri dile getiren iktidar, baskıcı ve sindirici politikalarının neticesinde normalleştirici bir 
süreçte daha çok gündemde tutmuşlardır. Zira ders kitaplarında da görüldüğü üzere, ister Kazak 
olsun ister Özbek olsun halk, milli kimlik, milli tarih ve milli gelecek etrafında değil, Rus kültürü 
ve tarihi etrafında bütünleşecektir. Kruşçev’den sonra iktidara gelen Brejnev (1964), birleştirme 
arzusunu ve hedefini daha da ciddiye aldı. Brejnev’in iddiasına göre siblijenie sonuçta tam bir bir-
liğe (yedintsvo) yol açacaktır. Siblijenie ve Sliyaniye hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Yaroslav Bi-
linsky, “The Soviet Education Laws of 1958-1959 and Nationality Policy”, Soviet Studies, Cilt 
14, Sayı 2, (1962), s. 138-157. 

2  Bilinsky,  A.g.m.,  s. 138-157. 
3  Birgit N Schlyter, “Language Policies In Present Day Central Asia”, Internatıonal Journal On 

Multicultural Studies, Cilt 3, Sayı 2, (2001), s. 127-136. 
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jik bir karar olmuştur. Teorik planda ise Komünist Partisi’nin resmî doktrini ile 
aşamalı olarak milli farkların ve milletlerin zamanla ortadan kalkacağı umulmuştur. 
N. Kruşçev, bu konudaki düşüncesini, 1961’de, 22. Parti Kongresi’nde, Sovyetler 
Birliği Komünist Partisi 3. Programı’nda dile getirmiştir. “Ona göre, etnik farklar 
zamanla yok olacaktır ve tek bir anlaşma dili (lingua franca) bütün halklar tarafın-
dan kabul edilecektir.  Milli dilin ve farklılıkların yok edilmesi, sınıf farklılıklarının 
yok edilmesinden daha öncelikli olmalıdır. Bu parti programında, Kruşçev, daha 
güçlü bir dil kullanır. Daha ileri seviyede olacak biçimde, yeniden dost olma (sblije-
nie) ve büyük halkların birleşimi süreci, sonuçta milletlerin birleşmesine ve kaynaş-
masına (sliyanie) yol açacaktır.”4  

Dil politikaları ile paralel şekillenen eğitim politikaları da hiç kuşkusuz, Sovyet 
hükümetinin sosyalist topluma ulaşmada kullandığı en önemli araçlardan biri idi. 
Dilin (ana dilinin) ve dolayısıyla eğitimin her an denetimde tutulduğu “Sovyet-
Rusya’da yapılan bütün eğitim faaliyetleri, Rus sömürgecilerin çıkarları için olmuş-
tur.”5  Nitekim daha Çarlık Rusyası döneminde, İlminski, aşırı milliyetçi ve merke-
ziyetçi bir anlayış sergilemiş ve silici bir politikanın öncülüğüne soyunmuştur. 
“1881 yılında N.I. İlminski, A.P.  Maslovski’ye gönderdiği mektupta, Türkistan 
halkının eğitilmesinden, özellikle onların yüksek öğrenim kurumlarında eğitim 
almalarından derin endişeleri olduğunu, bunun Moğol istilasından daha korkunç 
neticeler doğuracağını ifade ediyordu. Yerlilerin ilkokul düzeyinde bir bilgi seviye-
sinde bulunmasını yeterli gören İlminski, yerlilerin ana dillerini gramer kuralları 
çerçevesinde öğrenmesini tehlikeli buluyordu.”6  Bu merkeziyetçi yapının tespiti ve 
meşrulaştırma7 sürecinin işleyiş mekanizmasının tespiti için, bu çalışmada, 1962 
yılında basılmış olan iki ders kitabı analiz edilecektir. İlkokul seviyesinde bulunan 
öğrencilere ana dilini öğretmek ve çocuk dimağları şekillendirmek için biri Özbe-
kistan’da Özbek öğrencilere okutulan, Oqış Kitåbi, (O. Şerafeddinov, T. Sıddıkov, 
M İbrahimov 1962), diğeri açıklama dili Rusça olan Kazakistan’da Rus-Kazak oku-
                                                 
4  Bilinsky, A.g.m., s. 142. 
5  Saadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi. Ankara, Akçağ Yay., 2003, s. 88 
6  Mirzahan Egamberdiyev, “Çarlık Rusyası’nın Türkistan’daki Eğitim Politikası (1870-1917)”, 

Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2005, s. 106. 
7  Meşrulaştırma kavramı Sovyetler Birliği bağlamında düşünüldüğünde çok önemlidir, zira hem 

hükümet hem de Komünist Partisi başlangıçtan itibaren, hem iktidarını yerleştirdiği Rus olmayan 
milletlere hem de dış dünyaya haklılığını ve meşruluğunu göstermeye çalışmıştır. Bunu iki ne-
denden yapmıştır: birincisi içeride sosyalist bir kültürde asimilasyonu gerçekleştirmek, bunu ya-
parken de gelecek tepkileri azaltmaktır; ikincisi, sosyalist düzeni diğer ülkelerde de inşa etmektir. 
Biz bu çalışmada fazla ayrıntıya inmeyeceğiz, ancak kavram olarak meşrulaştırma ile birlikte asıl 
Foucault’un güç ve iktidar bağlamında kavramlaştırdığı ve iktidarın oluşması için başvurduğu 
yöntemlerden olan normallleştirme kavramını kullanacağız. 
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lunda, Kazak ve Rus öğrencilere okutulan ders kitabı, Kazak Tili, (Begaliyev, Ay-
darbekov 1962), Ruslaştırma politikaları çerçevesinde değerlendirilecektir. Sovyet-
lerin dil ve eğitim politikaları ele alınırken Michel Foucault’nun iktidar ve iktidarın 
yapısı ve işleyişi üzerinde ileri sürdüğü görüş ve tespitlerden faydalanılacaktır.8  

Bir iktidar ve asimilasyon mücadelesine sahne olan Orta Asya’da izlenen politi-
kalar neticesinde, Türk toplumu yüz yıl içerisinde büyük değişimler geçirmiştir.  
İktidar üzerine önemli çalışmaları olan Michel Foucault, iktidarın, özellikle 19. ve 
20. yüzyılda, hemen bütün toplumlarda görünmeyen bir şekilde bireyin hayatının 
tüm kesitlerine yerleştiğini ifade eder. Bunun için kendince yöntemler geliştiren 
iktidar, en belirgin bir biçimiyle (görünen ve görünmeyen boyutuyla) Sovyetlerde 
ortaya çıkmıştır denebilir. Foucault, iktidarın geçirmiş olduğu aşamaları ve gelmiş 
olduğu son noktayı söz konusu ederken, adeta Sovyet iktidarını (her ne kadar kapi-
talist toplumların analizini yapsa da) işaret etmektedir. “Ben iktidar mekanizmasını 
düşündüğümde, iktidarın bireylerin tohumuna kadar ulaştığı, bedenlerine eriştiği, 
hâl ve tavırlarına, söylemlerine, öğrenimlerine, gündelik yaşamlarına sindiği kılcal 
var olma biçimini düşünüyorum.”9 Burada Foucault, sadece tepeden inme bir baskı 
ve sonucunda gelen bir boyun eğişten değil, bir içselleştirme ve bunun neticesinde 
gelen mutlak iktidar ilişkilerinden bahsetmektedir.  Buna göre, Sovyetlerin kuruluş 
aşamasında, Lenin’le ortaya çıkan meşrulaştırıcı ve sakinleştirici iktidar modelinde, 
Foucault’nun söz konusu ettiği toplumun ve bireyin kılcal damarlarına kadar işle-
miş bir iktidar modelini görmekteyiz.  Stalin’le başlayan baskıcı ve huzursuz edici 
iktidar mücadelesi, onun uyguladığı dil, eğitim ve ekonomik politikalar neticesinde, 
gözetleyici, cezalandırıcı, normalleştirici ve nihayet sınayıcı bir yol izlemiştir. So-
nuçta tepeden inme iktidar, bireyin bedenine ve iç dünyasına kadar işleyebilmiştir. 
Her ne kadar farklı bir boyutta olsa da bu işleyiş, Foucault’nun sözünü ettiği mode-

                                                 
8  Foucault iktidar üzerine değerlendirmeler ve tespitler yaparken kuşkusuz daha çok kapitalist 

düzende ortaya çıkan mücadelelerden bahsetmekte, iktidarı ve onun gücünü modern toplumlar-
da tanımlamaya çalışmaktadır. Böyle olmakla birlikte onun iktidar ve aparatları ile ilgili tespitleri 
sosyalist bir düzeni kurgulayan Sovyetler’de de bütün ayrıntıları ile ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle biz burada Foucault’nun iktidar ve aparatlarını Sovyetlerin dil ve eğitim politikaları 
bağlamında zaman zaman model olarak kullanacağız. Zira Foucault, iktidarın gerçekleştiği 
alanlardan ve yöntemlerden bahsederken, hapishane, okul, fabrika, vb. sosyal alanları sayar. 
Bunun için modeller geliştirir. Bir milletler hapishanesi görünümünde olan Sovyetler Birliği’nde 
kapitalist toplumlarda daha belirgin bir biçimde bir iktidar mücadelesi yaşanmıştır. Foucault’nun 
bir model olarak ileri sürdüğü hapishaneler, fabrikalar ve okullar, Sovyetler birliğinde Rus 
olmayan halkların boyun eğdirilmelerinde gerçek birer araç olarak kullanılmışlardır. Hatta bu 
çalışmada söz konusu ettiğimiz üzere, okullar ve okul ders kitapları ve ders kitaplarında söz 
konusu edilen Kolhozlar birer iktidar aparatı olarak en önde yer almıştır.  

9  Michel Foucault, İktidarın Gözü, Seçme Yazılar 4, İstanbul, Ayrıntı Yay., 2003, s. 23. 
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lin gerçekleşmesini Orta Asya Türk toplumu aleyhine kaçınılmaz kılmıştır. Fouca-
ult’ya göre bu tür bir iktidardan söz ederken yalnızca yukarıdan gelen hegemonyadan 
bahsedilmemektedir.  O özetle şöyle der, “İktidarın işleyişinden söz ettiğimde, yal-
nızca devlet aygıtı sorununa, yönetici sınıf, hegemonik kastlar sorununa gönderme 
yapıyor değilim, bireyin gündelik davranışlarında, bedenlerine varıncaya kadar üzer-
lerine işleyen, giderek daha da incelen, tüm mikroskobik iktidarlar dizisine gönderme 
yapıyorum.”10 

Nitekim Sovyet iktidarının normalleşme süreci olarak görebileceğimiz Kruşçev 
döneminde yazılmış olan ve inceleme konumuzu teşkil eden ders kitaplarında bu-
nu daha iyi görmekteyiz. Bu kitaplarda seçilen konular, konuların işleniş biçimi; lider, 
kahraman, vatan, millet, devlet ve tarih anlayışı önce bu tepeden inen iktidarın ger-
çekleştirilmesi için kullanılmakta, sonra da Foucault’nun ileri sürdüğü gibi bir nor-
malleştirme ile bireyin kılcalına (kılcal damarına) kadar işlemektedir. Ayrıntılı bir 
şekilde aşağıda görüleceği üzere, birey daha çocuk yaşlarda kaçınılması zor olan bu 
iktidarın çekim alanına girmekte ve o alandan hiçbir şekilde kurtulma fırsatı bula-
mamaktadır. Aslında birey (ya da çocuk) kurtulma arzusunu da çok fazla duyma-
maktadır, zira çevresinde gördüğü normalleştirilmiş bir yapay dünya ve onu var 
eden iktidar, ona düşünmeyi ve sorgulamayı unutturan bir iktidardır. Zira her şey 
yerine oturmuştur ve bireyin (çocuğun) nazarında dünyanın en müreffeh ve güçlü 
ülkesi Sovyetler Birliği’dir. Gücün ve refahın en önemli kaynağı da halkların gönül-
lü birlikteliği ve aralarında kurdukları dostluk ve kardeşlik bağlarıdır. Bu bir bakıma 
yapay bir kaynaştırma ile oluşturulmuş sanal dostluğun inşasıdır. Daha devrimin ilk 
yıllarından itibaren aslında milletlere (daha sonra halklara) kardeş olma emri ve-
rilmiştir denebilir. “Stalin’in 1935’te söylediği ve Komünist Fırkası Tarihi’nin Öğre-
nilmesine Yarayan Eserler Külliyatı’nın 3. Cilt 659-660’ncı sayfasında aynen basılmış 
olan nutkunda: ‘Sovyet Rusya’daki milletler arasında kardeşçe dostluk yaşadıkça, 
bizim memleketimizin halkları hür kalırlar, mağlup edilemezler… Bu dostluk yaşa-
dıkça, kuvvetlendikçe, iç ve dış düşmanlarından hiç kimse bizim için tehlikeli de-
ğildir’ demektedir.”11 Her ne kadar bu düşünce Sovyetler dağılıncaya kadar normal-
leştirici teknikler kullanılarak devam ettirildi ise de aynı Stalin, II. Dünya Savaşı 
sonunda sadece Rusları öne çıkarmış ve sadece onları taltif etmişti. Stalin, yapmış 
olduğu bir konuşmada kadehini Rusların önünde ve sadece Rus halkı için kaldırmış 
ve onları kurtuluşa öncülük eden üstün bir millet olarak tanımlamıştı. Mayıs 1945 
yılında yapmış olduğu bu konuşmada Stalin şöyle demiştir. “Kadehimi Sovyet halk-

                                                 
10  A.g.e., s. 48. 
11  Cafer Seydahmed Kırımer, Rus Yayılımcılığının Tarihi Kökleri. Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yay., 1997, s. 114. 
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larının ve özellikle Rusların şerefine kaldırıyorum. Her şeyden önce Rus halkının 
şerefine içiyorum, çünkü bu savaşta Ruslar bütün diğer milletler içinde öncü kuvve-
ti oluşturdular ve en önde savaştılar.”12 Yani hedef başka, niyet başka idi. Görünür-
de sahnelenen oyun, gerçekte başka bir oyunun parçası idi ve bu oyunda başrol 
oyuncuları şartlar ne olursa olsun Ruslar olacaktı.  Çünkü senarist yani iktidar, sos-
yalizmin Rus kültürü ve Rus dili etrafında şekilleneceğini düşünüyordu, ya da en 
baştan oyunun finalini öyle planlamıştı. 

1. Bir İktidar Sahnesi Olarak Orta Asya: Dil ve Eğitim 
Politikalarının Şekillenme ve Dönüşme Süreci 

Foucault’ya göre, bedenler üzerindeki disipline edici iktidar üç kontrol ki-
pinden oluşmakta idi: Gözetleme, normalleştirme ve sınama. Foucault, Bent-
ham’ın mimari bir tasarım olan Panopticon’unu gözetleme isteğini en iyi temsil 
eden örnek olarak kullanır. Panoptik mekanizmanın (her şeyi tüm yönleri ile 
ışık altına çıkarıp görünür kılma) temel prensibi, kapalı bir mekânda yaptığı 
mimari düzenlemeyle, gözlem nesnelerini herhangi bir engel olmadan istenil-
diği zaman gözlenmeye hazır kılarak, iktidar uygulamasıdır.  Daire şeklinde inşa 
edilmiş hapishanelerde olduğu gibi herkesin her an görülebildiği yapılar, iktida-
rın işleyişini kolaylaştırmaktadır. Özel inşa edilmiş hücrelerde bulunan 
mahkûmlar, merkezî bir kuleden sürekli olarak gözetlenip gözetlenmediklerini 
asla bilemeyeceklerinden, herkes bir süre sonra kendi davranışlarını kontrol 
etmeye başlar. Benzer şekilde, ya da gerçek hayatta, bu mekanizma ile fabrika-
da, okulda, orduda; işçilerin, öğrencilerin ve askerlerin tek başlarına veya top-
luca, özel amaçlar için saklanma hakkına sahip oldukları hiçbir yer yoktur. İn-
sanların topluca bulunabildikleri tüm mekânlar görünebilir kılma anlamında 
aydınlatılmıştır.13  Hükmü altına aldığı bütün yabancı unsurları (hatta bazen 
Rus unsurları) her zaman, bazı gözetleme teknikleri kullanarak kontrol altında 
tutmayı iktidarının en önemli gayesi saymış olan Sovyetler Birliği (tıpkı Çarlık 
Rusyası gibi), adeta saydamlaştırılmış bir milletler hapishanesi kurgulamıştır14.  

                                                 
12  Cyber Ussr, “Comrade Stalin's Toast to the Russian People”, first added 991121, last updated 

991121, 1999, www.cyberussr.com/rus/s-toast-e.html (İngilizce). 22.03.2008. “Tost 
Tovarishcha Stalina Russkomu Narodu” www.cyberussr.com/rus/s-toast-r.html (Rusça).  

13  Michel Foucault, Discipline and Punish. Middlesex, Peregrine, 1979, s.202-203 
14  Kırımer, A.g.e., s. 112. 
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Böylece, Ruslara ait olmayan topraklarda, insanı gözetleyen bir iktidar15 olan 
Komünist Partisi, her zaman kendine öznelerden oluşan bir gözetleme kulesi inşa 
etmiş ve bu kuleye bazen gözükecek şekilde bazen de itibari olarak gözetleyiciler ve 
cezalandırıcılar yerleştirmiştir. Gözetleyenler bir piramidin tepeden aşağıya doğru 
genişlemesi gibi genişleyerek tabana yayılmıştır.  Parti veya hükümet, bunu yapar-
ken de kendine kullanabileceği öznelerden oluşan bir iktidar zinciri oluşturmuş, bu 
öznelerin de yerli halkın bireylerinden oluşmasına özen göstermiştir. Artık herkes, 
herkesin denetleyicisi ve cezalandırıcısı olmuş gibidir. En azından birey, iç dünya-
sında sürekli gözlenmekte olduğu ve hata yaptığı zaman (yani partinin izinden ay-
rıldığında) cezalandırılabileceği hissine kapılmıştır. İktidarın, öznesi hâline gelme 
olgusuna ve yerli halktan iktidarın öznesi hâline gelenlere pek çok örnek bulunabi-
lir. Örneğin, bu öznelerden biri Özbekistan’da ortaya çıkmıştır. “1937 yılında Sov-
yet anayasasına uygun bir anayasa hazırlandı. Stalin’in direktifleriyle Özbekistan 
Komünist Partisi’nin başına 1937’de Osman Yusupov getirilmişti. Yusupov, Sta-
lin’in kanlı rejimini Özbekistan’a sokan kişi olarak tanındı.”16  

                                                 
15  Herkesi ve her şeyi gözetleme söz konusu olunca George Orwell’ın 1984 romanına bir göz atmakta 

yarar vardır. Romanda herkesi gözetleyen ya da herkese gözetlendiği hissini veren bir Big Brother 
(Büyük Birader) vardır. Big Brother, Foucault’nun iktidarı ile örtüşmektedir. Orwell’ın 1984 romanı 
dikkatli okunduğunda ve Sovyetlerin Orta Asya’da uyguladığı politikalar ve başvurduğu yöntemler 
etraflıca incelendiğinde görülür ki Big Brother Rusya’dır. Daha açık ifadesi ile bu o, Komünist 
Partisi’dir. Bununla birlikte Big Brother aynı zamanda bir kişiliktir, yani iktidarı temsil eden bir 
bireydir. Bu bağlamda pek çok araştırmacı Big Brother ile Stalin’in birebir örtüştüğü fikrinde 
birleşmektedir. Gerçekten de Stalin ve politikaları göz önüne alındığında, onun Orta Asya’da 
herkesin gözetlendiği sanal bir kule ya da hapishane inşa ettiği ve bu kuleden hapishanenin bütün 
hücrelerine nüfuz edebildiğini görebilmekteyiz. Yarattığı öznelerle bütün bir coğrafyayı 
saydamlaştırmış ve bürosundan izlenebilir ve müdahale edilebilir hale getirmiştir.  Stalin’den sonra 
iktidara gelen Kruşçev, her ne kadar Stalin kadar Big Brother rolüne soyunmamış olsa da o da eline 
hazır gelmiş olan bu fırsatı çok fazlaca değiştirmeden kullanmaya devam etmiştir. Nitekim, Big 
Brother’in en iyi gözetlediği yerler olan okullar ve orada okutulan ders kitapları bu saydamlık ve 
gözetlenilebilirlik durumundan nasibini fazlasıyla almıştır. Araştırmacılar, Big Brother’ın, Winston 
Churchill, Franklin D. Roosevelt, Adolf Hitler ve Joseph Stalin’den izler taşıdığını belirtmekle 
birlikte en çok Stalin’in bu kalıba uyduğunda birleşmektedirler.  Ayrıntılı bilgi için bkz., W. J. West, 
The Larger Evils – Nineteen Eighty-Four, The Truth Behind The Satire, Edinburgh, Canongate 
Pres, 1992, s. 57-85; William R. Steinhoff, George Orwell And The Origins Of 1984, Ann Arbor, 
University Of Michigan Pres, 1975, s. 21-53; Irving Howe (Ed.), 1984 Revisited: Totalitarianism In 
Our Century. New York, Harper Row, 1983, ss. 25-43. 

16  Z. Velidi Togan, 1929-1940 Seneleri Arasında Türkistan’ın Vaziyet. İstanbul, Türkiye Basımevi, 
1940, s. 14. 
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Yusupov, sonuçta, iktidar adına ve hesabına, kendi soydaşı olan Feyzullah Ho-
cayev17  ve bazı Özbek aydınlarının ölümünde rol oynayacaktır. Bu ve buna benzer 
yaklaşımlarla Sovyet iktidarı, kurduğu teşkilatlar (aparatlar veya teknikler) ile top-
lumun bütün katmanlarına yayılmayı başarabilmiştir. Böylece, Sovyet hükümeti ve 
Parti yaşadığı sürece, Büyük Birader’den (Orwell’ın Big Brother’ı gibi) habersiz, 
hiçbir iş ya da hareket söz konusu olmayacaktır.  İlerleyen dönemlerde ise Fouca-
ult’nun, iktidarın mikroskobik olduğu veya kılcala kadar ulaştığı tezini ispatlarcası-
na, Komünist Parti, teşkilatını en ücra yerlere kadar yayacak ve ondan izinsiz hiçbir 
hareket söz konusu olmayacaktır. “Meselelerin çoğu Sovyet Komünist Partisi’nin 
direktifleri doğrultusunda ele alınır. Sovyet Komünist Partisi, Yüksek Sovyet kana-
lıyla en küçük yerleşim birimi olan köylerden başlayarak Cumhuriyetlere kadar 
bütün ülkeyi kontrolünde tutar.”18 Bu kontrolü de aşağıda ders kitaplarında görüle-
ceği üzere, iktidarı içselleştiren, sorgulamasız, teslimiyetçi ve köksüzleştirilmiş bi-
reyler vasıtası ile gerçekleştirecektir.  Sovyet sistemine aşina olanların bildiği üzere, 
başlangıçta parti üyesi görünümünde olan bireyler, zamanla yönetim kademelerin-
de yer alarak, halkın içinden (kendi kültürünü aşağı çekerek) çıkmaya ve ondan 
uzaklaşmaya başlamıştır. Sosyal hareket alanını besleyen en önemli kaynak ise eği-
tim seviyesi çok yüksek olmamak koşuluyla yerli halkın çocukları olmuştur. Başlan-
gıçta gözetleyip sonra da onlara her zaman gözetleniyor hissini vererek iktidarın 
gücünü bireyin zihnine yerleştiren Sovyet-Rus iktidarı, diğer sömürge ülkelerinden 
farklı ve belki de ustaca bir şekilde normalleştirici teknikler kullanmıştır.19 “Sovyet-
ler, Bolşevik rejimini Rusya İmparatorluğu’na hâkim kıldıktan sonra, Rus olmayan 
milletlere devamlı olarak şu düşünceleri telkine çalışmışlardır. Rus olmayan millet-
lerin Rusya’ya veya Sovyetler Birliği’ne girişleri, tarihi bir zaruretti, müsbet bir işti, 
bu milletler için hayırlı ve faydalı olmuştur. Bu meyanda Sovyet propagandasının 
bütün vasıtaları, Türk halklarına, Türk ülkelerinin Rusya’ya ilhaklarının, işgal ve 
emperyalistçe harbler neticesinde değil, gönüllü bir şekilde vuku bulunduğunu 
ispata gayret etmişlerdir.”20 Nitekim bunu özellikle 1950’lerden sonra yetişen yeni 
nesillere gönüllü olarak da kabul ettirebilmişlerdir. Zira daha çocuk yaşta Sovyet 

                                                 
17  Toprak zengini olan Feyzullah Hocaev, Rus işgali sırasında kendi topraklarını korumak için önce 

Genç Buhara Partisi’ne üye olur. Sovyetler Buhara’yı ele geçirince de şehirde Komünist Parti-
si’nin başkanı olur. Hocayev ve Komünist Partisi’nin Özbekistan’daki faaliyetleri ile ilgili olarak 
bkz., Elizabeth Bacon, Esir Orta Asya, çev. Tansu Say. İstanbul, Tercüman Yay., s. 153 

18  Mehmet Saray, Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yay., 1999, s. 175. 
19  Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu, çev. Mehmet Ali Kılçbay, Ankara, İmge Kitabevi., 1992, 

s. 168–169.  
20  Saray, A.g.e., s. 175; Abdulvahap Kara, Kazakistan’ın Yeniden Doğuşu: 1986 Aralık Olayları, İstanbul, 

Ufukötesi Yay., 2006, s. 29-30 
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veya Rus propagandasına maruz kalan çocuk, kendisine hazır sunulan bilgiyi sorgu-
lamadan almış, mesela, Kolhozları mutlak refahın yaşandığı yerler olarak tanımış 
veya kabul etmiştir. Bu kolay kabulün asıl sebebi ise en basit şekli ile ders kitapla-
rında görülecektir. Bu kitaplarda, Kolhoz tarihinin sancılarından veya hâlihazırdaki 
olumsuzluklarından değil, makineleşmiş modernizmin bir tezahürü olarak yapay 
bir komün hayattan bahisler yer almaktadır. Bu arada yine iktidarın normalleştiril-
mesi için Kolhoz, önemli bir araç olarak da kullanılmaktadır.  Sözde, hiçbir olum-
suzluğun yaşanmadığı bu çiftlikler, aslında tarihsel olarak ülkenin düşman işgalin-
den kurtulmasında çok önemli roller de üstlenmiştir.  Bu rollerin ne olduğunu ve 
nasıl ele alındığını aşağıda göstereceğiz. 

2. Şekilden Öze Kayan İktidar Mücadelesi 

Yukarıda da değindiğimiz üzere, Çarlık Rusyası’nın iktidar anlayışını dönüştü-
rerek zamana ve zemine göre politikalar belirleyen Sovyet hükümeti ve Komünist 
Partisi, zor kullanmanın devamında denetim, disiplin, hiyerarşik gözetim, normal-
leştirici teknikler, sınav ve ceza yöntemlerini yeri geldikçe sırasıyla kullanmayı bil-
miştir. Böylece, kitleleri elinde tutmayı ve tek ideoloji, tek devlet ve çok milletli tek 
kültür hedefini gerçekleştirmeyi imparatorluğun kuruluşunu takip eden ilk yıllar-
dan itibaren öncelikli ve nihai hedef olarak benimsemiştir. Buna göre, mutlak ideo-
loji kuşkusuz sosyalizm olacaktı. Nihai hedefe ulaşmak için başlangıçta verilecek 
tavizler bir zaaf değil sistemli bir hareketin gereği idi. Aslında her hareket, yerli hal-
kın kimliğini yansıtacak ve onu tatmin edecek şekilde planlanmıştı. Bu hedefi şekil-
de milli özde sosyalist ilkesi ile şekillendirdiler. Başka bir deyişle görünüşte en az 130 
etnik kimlikten oluşan Sovyet İmparatorluğu, herkese eşit haklar verecek, ana di-
linde eğitim hakları tanıyacak ve mozaik bir millet görüntüsü çizecekti. Bunu henüz 
Çarlık Rusyası yıkılmadan önce Lenin’in hem özel mektuplarında hem de parti 
politikalarında ve manifestolarında açıkça görmekteyiz. Devrimi gerçekleştiren 
Lenin, inandığı veya inanıyor göründüğü, halkların eşitliği ve ana dilinde eğitim 
anlayışını gerçekleştirerek ve halklara kendi kendini idare etme hakkı vererek, hem 
yönetimi altındaki halka mesajlar vermiş, hem de dünyaya özgün bir model suna-
rak, sosyalizmin en ideal yönetim biçimi olduğunu ispatlamak istemiştir. Yüzeyde 
gerçekleşen bu birliktelik ve elde edilen haklar, uygulamada ise farklı yansımalar 
göstermiştir. 

Bu aslında yine Foucault’nun iktidarı bir piramit gibi tanımlamasına bir örnek 
teşkil etmektedir. En tepede mutlak iktidar yer alırken, piramidin aşağısına doğru 
hiyerarşik bir iktidar ve yönetim dağılımı söz konusu olur. Piramidin aşağısında 
bulunanlar daha aşağıda bulunanları yönetirken, kendileri de yukarıdakiler tarafın-
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dan yönetilirler. Yani en zirvedeki hariç aşağıdakiler hem iktidar hem de tebaadır. 
Tebaa olmak yönetilmek ve her an gözetim altında tutulmak demektir. Yukarıda 
bahsettiğimiz gibi Sovyet imparatorluğunda mutlak iktidar Komünist Partisi’dir, 
yani Lenin’dir (sırasıyla Stalin, Kruşçev, Brejnev, Gorbaçov v.s.). Lenin, mutlak 
lider olma vasfını hem hayatı boyunca hem de Sovyetler var olduğu sürece sür-
dürmüştür. Lenin’in baskın bir kişilik olarak nasıl kullanıldığı, incelediğimiz ders 
kitaplarında daha açık görülecektir.  İktidar sadece bastırma, sınırlandırma ya da 
yasaklama olarak algılanmamalıdır.  İktidar kendi gerçekliğini, üzerinde olduğu 
alanı ve haklılaştırma mekanizmalarını da üretir. Biz burada Rus işgali ile başlayan 
ve Sovyetler döneminde had safhaya ulaşan Orta Asya milli mücadele tarihi üze-
rinde durmayacağız. 

Hiç kuşkusuz, işgale ve baskıya karşı Türk toplulukları gerekli mücadeleleri 
vermişlerdir. İsyanlar, kurulan partiler (Alaş Orda gibi), yazar ve şairlerin özellikle 
sembolizme yaslanan eserleri (Çolpan, Kadiri, Aybek gibi) çok önemli karşı iktidar 
mücadelesini temsil etmektedir. Bizim burada üzerinde duracağımız konu, baskı 
neticesinde gelen normalleştirme sürecinde, sistemin nasıl işlediği yönünde olacak-
tır. Olağanüstü zamanlarda ortaya çıkan hareketlenmelerin yanında gizli kalan bir 
nokta, her zaman olmuştur. Ders kitapları da bu yönden önemlidir ve mutlaka Sov-
yetlerin başlangıcından itibaren ele alınıp incelenmelidir. Zira gördüğümüz kada-
rıyla, Ruslaştırma hareketinde Hükümet ve Parti, asıl gücünü adeta buradan almayı 
hedeflemiştir.  Savaşlar ve sürgünler, yerini sükûnet zamanlarına bıraktığında, 
normalleşme gerçekleşmiş, Orta Asya Türk halkını okuryazar yapmak için açılan 
okullarda halkların kardeşliği ve Rusların üstün ırk olduğu fikri çocuk dimağlara 
daha eğitimlerinin başından itibaren pompalanmaya başlanmıştır.  Örneğin, sancılı 
bir süreç sonunda Türk toplumunu ve Türk kimliğini altüst eden Kolektif Çiftlikler 
(Kolhozlar) ders kitaplarında normalleştirici / meşrulaştırıcı bir unsur olarak sık sık 
yer alırken, bu çiftliklerde meydana gelen ikinci hayatlar (ötekinin hayatı), araştır-
macılar tarafından yeterince ele alınmamıştır.21 Özellikle Orta Asya’da roman ya-
zan aydınların kurgusal olarak dikkat çektikleri bu süreç, bilimsel verilerle mutlaka 

                                                 
21  İleride kollektif çiftlikler üzerinde ders kitaplarında verilen mesajlar bağlamında daha geniş duru-

lacaktır. Burada Türk soylu yazarlar tarafından kollektif çiftliklerin zaman zaman söz konusu 
edildiğini vurgulamak gerekir. Bizce daha çok sembolik olarak ve derin yapıda mesaj içerikli olan 
bazı roman ve hikâyelerde Sovyetlerin iktidar mücadelesini ve normalleştirici tekniklerini görebi-
liriz. Kolhozlar söz konusu olunca pek çok hikâye ve roman akla gelse de biz, Cengiz Aytmatov’un 
Elveda Gülsarı adlı hikâyesinin iktidar ve tebaa ilişkisi bağlamında derinlemesine bir analize tabi 
tutulması gerektiği kanaatindeyiz. Eserde gem vurulmaz (boyun eğmez) bir at olan Gülsarı ile 
ona gem vurmaya çalışan bir Kolhoz başkanının hikâyesi anlatılır. Bu hikâye bile baştanbaşa bir 
Ruslaştırma tarihini derinlemesine anlatmakta pek çok ipucu içermektedir. 
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en ince ayrıntısına kadar ele alınmalıdır. Kolhozlar İktidarın kendini meşrulaştırdığı 
en önemli hareket alanı olmuştur. Yüz yıllardan beri sahip olduğu hayat anlayışını 
birden bire yerle bir eden kolektif hayat, ekonomik iktidarı, ideolojik iktidarı ve 
nihayet siyasal iktidarı hazmetme noktasında ve ona hareket alanı verme noktasın-
da lokomotif görevi üstlenmiştir. Nitekim incelediğimiz ders kitaplarında Lenin, 
Komünist Partisi, Sovyet ordusu, vatan (Sovyet toprağı), devrim bayramları, vb. 
yanında Kolhoz hayatını anlatan parçalar oldukça önemli bir yer tutmaktadır.  Şe-
hirlerde Rus nüfusunun ve nüfuzunun çok yoğun olması ve eğitim sisteminin Rus-
lar tarafından şekillendirilmesinin, milli bilinç üzerinde yapmış olduğu tahribatı, 
kırsalda kolektif çiftlikler yapmıştır. Kolektif çiftliklerde ve şehir merkezlerinde 
okutulan ders kitaplarında normalleşmiş bir sürecin yansımaları görülür. Hayat her 
şeye rağmen devam etmektedir ve en güzel erdem dostluk, kardeşlik, saygı, yardım-
laşma, çalışkanlık, paylaşma vs.dir.  Oysa gerçek hayatta durum hiç de kitaplarda 
anlatıldığı gibi değildir. Kolhozlaşmanın en yoğun biçimde yaşandığı 1930’lu yılla-
rın başında ders kitaplarında anlatıldığı gibi bir kardeşlik ve dürüstlük örneği sergi-
lenmemiştir. Aksine milyonlarca insanın hayatına mal olsa da süreç devam ettiril-
miştir. Örneğin, “1932-1933 yıllarında milyonlarca Kazak Türkü suni açlıkla katle-
dildiler.  Binlerce göçebe aile zorla kolektif çiftliklerde toplandı. Hayvanlar otlak 
yokluğundan öldü. Karşı koyanlar gerici baylar diye vasıflandırıldılar.”22 Buzdağının 
görünen bu yüzünde Sovyet hükümeti iktidarını sağlamlaştırmak ve tek dil ve tek 
millete dönüştürme eylemini gerçekleştirmek için her şeyin en mükemmel bir şe-
kilde devam ettiği mesajını verme uyanıklığını göstermiştir. Gerçekte başlangıçtan 
beri asla kendinden kabul etmediği Türk insanını seviyor gözükerek ve ona aşağıla-
yıcı gözle bakmadığını hissettirerek bireyin hayatının tüm kesimlerine yerleşmeyi 
hedeflemiştir. 

Lenin’in, “hedefe ulaşmak için her yöntem denenmelidir” mantığının işletil-
diği “herkese eşit haklar” uygulamasının, aslında bölme, parçalama ve yönetme 
politikasının en önemli hareket noktası olduğunu bugün herkes anlamış durum-
dadır. Lenin’in bu hakları niçin verdiği bütün ayrıntıları ile araştırmacılar tarafın-
dan ortaya konmuştur. Şekilde milli özde sosyalist anlayışının yerleştirilmeye 
başlandığı bir dönemdir Lenin dönemi. Çarlık Rusyası döneminde çoğunluğu 
modern anlamda okuma yazma bilmeyen ve yerleşik hayata geçmemiş olan halk-
ları eğitmek ve onları Ruslaştırmak için Rus okullarının kurulmasına ve yaygınlaş-
tırılmasına verdiği büyük önem elbette yadsınamaz.  Yöntem olarak, bir ölçüde 
başarılı olsa da niyetleri yerli halklar tarafından açıkça görüldüğü için, çoğu za-

                                                 
22  Elizabeth Bacon, Esir Orta Asya, çev. Tansu Say, İstanbul, Tercüman Yay, s. 109-111.  
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man tepki ve itiraz ile karşılanmışlardır. Suni bir hayata önem verdikleri ve bunu 
da açıkça gösterdikleri için, okul sayısını artırsalar da bütün bölgeyi normalleş-
tirme becerisini gösterememişlerdir. Onların stratejisindeki bu yanlışlığı veya 
eksikliği iyi gören Lenin, söylemlerini ustaca geliştirmiş ve aslında bir çelişki ola-
rak görülen çok devletli tek millet hedefini gerçekleştirmek üzere söylemler geliş-
tirmiştir. Daha 1917 öncesi yaptığı yazışmalarda ve parti politikalarında, Çarlık 
yönetiminden farklı ve uzlaştırıcı bir politika izleyeceği mesajın açık bir biçimde 
vermiştir. Bu nedenle devrim onun başarısı olarak gerçekleşmiştir. “1914 yılında 
yazmış olduğu bir özel mektupta, o, milletlerin eşitliği ve etnik ulusların hakları 
konusunda planlarını özetlemiştir. Bu planda “özgürlük ve dillerin eşitliği” vurgu-
su yapılmıştır. Dil özgürlüğü, okullarda ve diğer sosyal alanlarda ve kurumlarda 
ana dilini rahatça kullanma hakkı tanıyordu. Lenin bütün halklara şimdiye kadar 
uğramış oldukları zararların tazmini ve eşit hakların verilmesi konusuna vurgu 
yapıyordu.”23 1919 yılında yayınlamış olduğu bir Bildirge ile okuma yazma bilme-
yen herkesin okuryazar olmasını hedeflemiştir.  Bu bildirgede ilginç olan nokta, 
yerli dillerde veya Rusçada seçeneğinin konmuş olmasıdır. Rusya Federasyonu 
Okuryazar Olmayan Topluluklarının Eğitimi Üzerine adıyla yayımlanan 1919 ta-
rihli yasada şöyle denmektedir. “Yaşları 8 ile 50 arasında olan okuryazar olmayan 
bütün Sovyetler Birliği vatandaşları tercihleri doğrultusunda ana dilinde veya 
Rusçada okuma ve yazma öğrenmekle yükümlüdür.”24 Okuma yazma kampanya-
sının ikinci aşaması 1921-1932 yılları arasında gerçekleşir. “Bu tarihe kadar okur-
yazar oranı Tacikistan’da % 52, Türkmenistan’da % 61, Özbekistan’da % 72’ ye 
yükselir.”25 Üçüncü aşama 1933 yılında başlatılır ve 1939’a kadar devam ettirilir 
ve sonuçta okuma yazma oranı Kazakistan’da % 83.6’ya, Kırgızistan’da % 79.8’e, 
Türkmenistan’da % 77.7’ye ve Özbekistan’da % 78.7’ye yükselir.26  

Lenin’in nihai hedefi, bütün halkları tek bir komünist devlet çatısı altında toplamak-
tı. Başka bir deyişle bu harekette yukarıda bahsettiğimiz çelişki gibi görülen normalleş-
tirme planları yatmaktadır. “Bu birleşme, etnik grupların farklılıklarını temsil etmeleri 
ve yaşamaları değil, asimilasyona yol açacak bir birleşmedir.”27 Nitekim Lenin ile fikir 
birliği etmiş olan geleceğin devlet başkanı Stalin de, benzer düşünceleri dile getirmiştir. 

                                                 
23  Lenore Grenoble, “An Overview of Soviet Language Policy”, Language Policy in the Soviet Union, 

Kluwe Academic Publ., 2003, s. 35. 
24  John Mcleish, “The Soviet Conquest Of Illiteracy”, The Alberta Journal of Educational Research 

18, 1972, s. 309. 
25  E. P. Tonkonogaja, “Illiteracy Eradication İn The Soviet Union”, Literacy Discussion 7,  1976, s. 48. 
26  M. Mobin Shorish, “Planning By Decree: The Soviet Language Policy İn Central Asia”, Lan-

guage Problems And Language Planning 8, 1984, s. 35-49. 
27  Grenoble, A.g.e., s. 35. 
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Stalin’in 1937 den itibaren neler yaptığı bilinen bir gerçektir. Aslında devrim öncesinde 
dava arkdaşı olan bu iki liderden, Stalin’in daha sonra yaptıkları, Lenin’in 1920’li yıllar-
da ne yapmak istediğinin de kanıtı olmaktadır. Nitekim Stalin, 1913 yılında yazmış 
olduğu bir makalede “geri kalmış halkların birleştirilmesi” gereğinden bahseder. Bu bir-
leşme, hiç kuşkusuz asimilasyon anlamına gelmekte ve her yolun denenmesi için bir 
hareket planı içermektedir.28 Yukarıda da değindiğimiz üzere, bu tür hareketlerin asıl 
hedefe ulaşmada bir basamak olduğunu ve nihai hedefe ulaşmak için halklara özgürlük 
veriyormuş gibi yaparak aslında onları tuzağa düşürmek anlamına geldiğini ve bunun 
bir “merhale” olduğunu görmek gerekmektedir.29 Lenin’in üstü kapalı vermiş olduğu 
hak ve özgürlüklerin gerçek manası, Stalin’in adı geçen makalesinde açıkça ifade edil-
mektedir. Lenin’e göre, işçi hareketine hizmet ettiği sürece milliyetçilik faydalıdır. Bu 
fayda ile neyi ve hangi milliyetçiliği kast ettiği elbette daha sonra ortaya çıkacaktır. Le-
nin, Orta Asya’yı dil merkezli Cumhuriyetlere bölerek yerel milliyetçiliğin yükselmesini 
sağlarken, Türk dünyasının dile dayalı birliğini de parçalamış oluyordu. Onun milliyet-
çilik iyidir düşüncesi işte tam bu noktada anlam kazanıyordu. Çağatay Türkçesi gibi 
birleştirici bir yazı geleneğine rağmen Lenin, bu yüzeyde özgürleştirici hareketi, İlmins-
ki ekolüne mensup olan bazı aydınlar eliyle halka yaymış oldu.30  

Lenin, halkların kardeşliği ve milletlerin bütünleşmesi projesini yürütürken, Or-
ta Asya’nın hemen her bölgesine Rus okullarını da yayıyordu. Kısmi serbestlik içe-
risinde halk, kendi okullarını da açabiliyor ve ana dilini öğretebiliyordu. Ancak Fo-
ucault’nun dediği gibi denetim, displin, hiyerarşik gözetim, ceza ve normalleştirici 
yaptırımların katkısı ile gelen komünist hükümetin ekonomik, ideolojik, askerî ve 
siyasi iktidarı, yerli halkın dönüşmesini ve iradi olarak çocukların gelecek kaygısı ile 
Rus okullarına yönlendirilmesini sağlıyordu. Benzer şekilde Lenin, halklara kendi 
dillerini öğretebilecekleri mesajını verirken, Rusça’nın tek devlet dili olması gerek-
tiğinin üzerinde ısrarla duruyordu. Hatta göstermelik okullarda ve göstermelik 
derslerle Türk olmayan öğretmenlere, Türk lehçelerini öğretme görevleri veriyor-
du. Bu anlamda denetim mekanizmasını bilerek ve isteyerek çalıştırmıyor, o okul-
larda neler okutulduğunu araştırmıyordu.  Türk topraklarına dışarıdan gelen başta 
Ruslar olmak üzere insanlar, yerli dili öğrenmeyi bir kayıp olarak görüyorlardı. Ni-
tekim, örneğin, Kazakistan’da 1989 sayımlarına göre Kazakça bilen Rus sayısı onca 
yıl geçmesine rağmen yüzde birin üstüne çıkamamıştır. 

                                                 
28   J. Stalin, “Marxısm And The National Question”, [alıntı: Grenoble, A.g.e., s. 35]. 
29  Grenoble, A.g.e., s. 35. 
30  Örneğin Kazakistan’da İbiray Altınsarin, Kazakistan’da Kazakçanın güçlenmesi için büyük bir çaba harcar-

ken, yerel milliyetçiliğin öncülerinden olmuş, genel milliyetçilik ve genel dilin (bütünleştirici Türk dili) 
önünü tıkamıştır. Sonuçta Gaspıralı’nın dilde fikirde işte birlik ideali önemli ölçüde yara almıştır. 
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Normalleştirilmiş süreçte Türk lehçelerini öğretme işi sürekli başarısızlıkla so-
nuçlanırken, Rusça yükselen bir değer hâline geliyordu. 1940’lara gelindiğinde 
Rusçayı ana dili seviyesinde bilen insan sayısı her Türk Cumhuriyetinde farklı ol-
makla birlikte yüzde kırklara kadar ulaşıyordu. Lenin geleneğini, sistemli bir şekilde 
dönüştürerek temsil eden Stalin, okullarda yerel dil öğretilmesi, yabancılara kurslar 
düzenlenmesi yönünde adımlar atıyor görüntüsü veriyordu. Örneğin 1927 yılında 
Ruslar başta olmak üzere yabancıların devam etmesi için Özbekçe kursların açıl-
masını istemişti. Avrupalı 25.000 işçinin bulunduğu Özbekistan’da, açılmış olan bu 
Özbekçe kurslarına katılan kişi sayısı sadece 1700 idi. Çoğu yabancı, bunun bir 
zaman kaybı olduğunu ve Özbekçeyi öğrenmenin kendilerine bir fayda sağlamaya-
cağını düşünüyordu.31 Zira işletmelerin hemen tamamı Sovyet kontrolü altındaydı 
ve dil de Rusçaydı. Lenin’in milletler kardeştir ve özgürce birbirini tanıyarak ve seve-
rek yaşamalıdır türü söylemlerinin dillendirildiği 1920’li yıllarda özellikle Rus olan-
lar, toprağını elinden aldığı insanları aşağılıyor, dillerini öğrenmenin aşağılık bir 
duygu olduğunu dile getiriyorlardı. Bu bir bakıma George Orwel’ın Hayvan Çiftliği 
romanında dillendirdiği bir geçeğe işaret ediyordu. Yani bütün hayvanlar eşitti ama 
bazı hayvanlar (domuzlar) daha eşitti.32  “Bir komünist parti yöneticisi olan Di-
mens, Rus işçilerinin yerli dili öğrenmesi için zorlama yapamayız diyordu.”33 Göster-
melik açılan kurslarda yerli halkın dili normalleşmenin gerçekleşmesi için öğretili-
yordu, ancak “Okullarda Rus öğretmenler yerli halkın diline karşı saygısız davranı-
yor, aşağılıyor, bu dilleri öğretmeyi de reddediyorlardı. Narkompros34 bile Rus öğ-

                                                 
31  Michel G. Smith, Language And Power In The Creation The Ussr 1917-1953, Walter De Gruy-

ter Pres., 1998, s. 57. 
32  Yukarıda Orwell’ın 1984 romanından bahsetmiş ve oradaki Big Brother’ın Stalin olduğunun 

ipuçlarını vermiştik. Benzer durum Hayvan Çiftliği romanı için de geçerlidir.  Burada da mekân 
Sovyetler, kahramanlar Ruslar ve diğerleridir diyebiliriz.  Biz burada romanının ayrıntılarına 
inmeyeceğiz, zira Orwell’ın iki romanı ve Sovyet iktidarı üzerine bir çalışmamız halen devam 
etmektedir. Ancak şunu belirtmekte yarar vardır. Tıpkı, Hayvan Çiftliği’nde, devrim sonrası 
yayınlanan bildirgede bütün hayvanlar eşittir maddesi’nin (5. madde), domuzların iktidarı ele 
geçirmesinden sonra, bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir şeklinde değiştirmesinde 
olduğu gibi, örneğin Stalin’de milletler eşittir maddesini Ruslar daha eşittir şeklinde yorumlayıcı 
politikalar izlemiştir. Stalin’in II. Dünya Savaşı sonrasında Mayıs 1945’te Rus halkına yönelik yaptığı 
konuşmayı yukarıda vermiştik.  Orada Stalin, herkes savaştı ama asıl öncü ve şerefli halk Rus halkıdır, 
kadehimi onların şerefine kaldırıyorum tarzında yapmış olduğu konuşma, bunun en basitinden bir 
kanıtıdır. Yani Sovyetlerde halklar eşitti ama Ruslar daha eşittir. 

33  Smith, A.g.e., s. 57. 
34  Narkompros (NKP), Sovyetler Biriliği’nde, Devrimden hemen sonra 1917 yılında kurulmuş olan 

bir kültür kurumudur. Kelime Rusça Narodny Komissariat Prosveshcheniya (Halkları Aydınlatma 
Komiserliği) sözlerinin ilk hecelerinin bir araya getirilmesi ile oluşmuştur. Komisyon milli eğitim 
ve kültür konularından sorumlu bir kuruldan oluşuyordu. 
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rencilerinin yerli halkın dilini öğrenmeyi bırakmalarını ve kendi dillerine dönmele-
rini istiyordu. Bu süreçte Rus çocuklar, yerli dillere hiçbir zaman saygı duymadılar.  
Örneğin, “bir Rus öğrenciye Tatar Tükçesi’ni öğrenmenin kendisine kazandıracağı 
şeyin ne olduğu sorulduğunda, Tatarca’nın, ancak pis bir barakada, şeytanla fakir / 
aciz birini nasıl keseceği hakkında pazarlık yapmak için kullanılabileceği bir dil ol-
duğu cevabını vermiştir.”35 Yani o öğrenciye (bir Rus öğrenciye) göre, Tatar Türk-
çesi kötü ve aşağılık işler yapmak için ve şeytanla konuşmak için kullanılan bir aşağı 
dildi. Bu fikirlerin ailede temellendiğini ifade eden Smith, özetle şu tespitleri yapar.  
Birey, henüz genç yaşlarda bunları aileden öğrenmektedir. Bu nedenle Rus şove-
nizmini sadece yüksek tabaka okumuşlarda değil, bizzat bireyin içinde aramak ge-
rekmektedir. Foucault iktidardan bahisle, her yerdedir ve bireyin içindedir tespi-
tinde bulunurken, işte böyle bir dönüşümü göstermek istemiştir diyebiliriz. Lenin 
ve sonra Stalin sokakta ve özellikle okullarda kardeşlikten bahsederken ve okul ders 
kitaplarını bu türden bir anlayışla şekillendirirken, çocuk, aileden ve sokaktan yerli 
halka ve onun konuştuğu dile karşı tamamıyla olumsuz bir tavır takınmaktadır. 
“Bu, kitle mantalitesinden kaynaklanmaktadır.  Sovyet hükümeti dış dünyaya işçi 
sınıfının dayanışmasını tavsiye ederken, içeride alt kimliğe karşı her çeşidi ile düş-
manlık sergilenmektedir.”36 Yani uzak ülkelere karşı ilan edilen aşk, içeride, topra-
ğını paylaştığı (aslında işgal ettiği) komşuya (ya da onların tabiriyle dost halklara) 
karşı söz konusu olmamıştır. 

Rus ve Sovyet hükümetlerinin işgal ettiği topraklarda başvurdukları yöntemler 
ve bunların yansımaları noktasında zaman zaman değişken bir oluşumun ortaya 
çıktığını yukarıda gördük. Buna göre, Çarlık Rusyası sömürgeci ve yok edici politi-
kalarını uygularken eğitimi ve dili çok önemsemiştir. Bunun için de ilk şart olarak 
okullaşmayı görmüştür. Bolşevik devrimine kadar geçen süreçte gittikçe daralan bir 
mengene görüntüsü çizen Rus iktidar mücadelesi, Lenin’in söylemleri ve devrimin 
hedefleri doğrultusunda bir gevşeme göstermiştir. Foucault’un deyimi ile iktidarın 
normalleşmesi olarak adlandıracağımız bu dönemde, okul açılmaya ve okullarda 
zorunlu olmasa da büyük oranlarda Rusça öğretimine devam edilmiştir. 1924’de 
Stalin iktidara geçince eşitliğin ve kardeşliğin sözde kaldığı anlaşılmaya başlanmış 
ve yerli halk, hem dilleriyle hem de kültürleriyle medeniyetsiz bir yığın olarak algı-
lanmıştır.  Her ne kadar Stalin de Lenin gibi örneğin 1936 yılında çıkarmış olduğu 
bir yasa ile (Anayasanın 12. maddesi), yerli halkların dillerini kullanmaları garanti 
altına alınmış ise de, 1937 yılında çıkramış olduğu başka bir yasa ile bütün okullar-
da Rusça öğretimini zorunlu hâle getirmiştir. Bu tarihlerde “Rus dili vasıtasıyla ko-
                                                 
35  Smith, A.g.e., s. 57. 
36   A.g.e., s. 58. 
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münizme daha çabuk ulaşılacağı söylendi. Onun için Moskova’nın talimatları doğ-
rultusunda, örneğin, Kazakistan Komünist Partisi Merkezi Komitesi 5 Nisan 1938’de 
Kazak okullarında Rusçanın mecburi olarak okutulması konusunda bir karar al-
dı.”37  Parti’nin yerli ayağında iktidar, ağırlığını Rus dilinden yana koyarken, Türk-
lerin de yoğun olarak yaşadığı yerlerde bırakın zorlamayı, Rus olanlara herhangi bir 
teşvik veya tavsiyede dahi bulunmadı.38 Bu bir bakıma Lenin’in yerli halka ana di-
linde eğitim verilmesi serbestliğinin sonu anlamına gelmektedir. Bütün okullarda 
Rusçanın zorunlu hâle getirilmesi, Türk Cumhuriyetlerinin Türk unsurlarının ana 
dillerine vurulmuş en büyük darbelerden biri olmuştur. 1940’lara kadar geçen sü-
reçte bütün hazırlıkları yapmış olan Sovyet İmparatorluğu, kendince normalleşme 
sürecine girildiğini görünce İmparatorluğu tek bir dil ile idare etmenin gereğini 
böylece belirgin hâle getirmişlerdir. Bu dönemde neredeyse ana dilinde eğitim yok 
olma noktasına gelmiştir. 

Sovyetler Birliğinde dil ve eğitimde üçüncü aşama, Kruşçev döneminde gerçek-
leşir.  Stalin’in Rusçayı zorunlu hâle getirmesi ancak ana dilinde eğitim yasasını da 
yürürlükte tutması Ruslaştırma adına büyük bir adım olmakla birlikte yeterli ol-
mamıştır. Atlatılan İkinci Dünya Savaşı, hem yerli halklarda büyük huzursuzlukla-
rın ortaya çıkmasına neden olmuş, hem de yaşamaktan başka gayesi olmayan, ço-
cuklarına daha iyi bir gelecekten başka bir şey hedeflemeyen aileler, bir anlamda 
büyük bir paradoksun içersinde kalmışlardır. Bu paradoksa 1958-59 yıllarında 
Kruşçev’in eğitimde yapmış olduğu reformlar neden olmuştur. “24 Aralık 1958 
yılında Sovyetler Birliği Hükümeti kapsamlı bir eğitim reformu gerçekleştirdi. 1959 
yılının baharında Otonom Cumhuriyetler Birliği kendi okul sistemlerini şekillendi-

                                                 
37  B. Hasanulı, Ana Tili, Almatı, Ata Mura Yay., 1992, s. 67. 
38  Bunun neticesinde örneğin Kazakistan’da ana dilini bilme, konuşma, kullanma veya benimseme 

bakımından Rusça lehine büyük bir değişim yaşandı. 1980’lere gelindiğinde Kazaklar arasında 
ana dilini sosyal hayatta kullanma oranının oldukça düştüğü görülür. 1989 verileri, Kazakların % 
98’inin Kazakça’yı ana dili olarak gördüğünü ortaya koymakla birlikte, dönemin Kazak aydınları 
tarafından bu oranın etnik kategorizasyon algısının bir sonucu olduğu ve gerçekte Kazakların % 
40’ının ana dilini ya hiç bilmediği ya da çok az bildiği sıklıkla dile getirildi. Buna karşın Kazakis-
tan’da, Kazakça bilen Rus oranı % 1’in altındaydı. “1980’lere gelindiğinde Kazakistan’da yüksek 
okulların tamamında öğretim dili Rusça idi. Bu durum çocuklarının geleceğini düşünen aileleri, 
onları Kazak Türkçesiyle tedrisat yapan ilkokullara değil, Rus dilinde eğitim veren okullara gön-
dermelerine yol açtı.  Böylece yeterince öğrenci bulamayan Kazak Türkçesinde eğitim veren 
okullar kapandı. Ayrıntı için bkz. S. Eşmuhammetov, “Düniyeni Dübirletken Dürbeleñ”, Caş 
Alaş, 1991, haz. Abdulvahap Kara, Kazakistan’ın Yeniden Doğuşu: 1986 Aralık Olayları, İstanbul, 
Ufukötesi Yay., 2006, s. 26. Tatimov’a göre, 1980’li yıllarda Kazakların % 25’i (1300 kişi) evinde 
aile bireyleri ile Rusça konuşmayı tercih ediyordu.  M. Tatimov, “Demografiyalık Derekterge Sü-
yensek”, Navbet, Z. Kıstavbayev (Der.), Almatı, 1990,  s. 72. 
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ren bir yasa daha kabul etti.39 Dil öğretimi ve ana dilinde eğitim ile ilgili köklü bir 
değişiklik içeren bu yasalar ile eğitim dili seçmeli hâle getirilmiş ve çocuğunu hangi 
tür okula göndereceğine ailelerin karar vereceği bir şekle bağlanmıştır. Böylece ana 
dilinde zorunlu eğitim yasası yürürlükten kaldırılmıştır.  Sovyet iktidarının önce 
ayarlayıcı, baskı kurucu ve takip edici iktidar anlayışının en önemli halkasının nor-
malleştirme teknikleri olduğunu Foucault’nun bakış açısı ile vermiştik. Kruşçev, 
Foucault’nun her iktidar için öngördüğü bu gerçeği, Türk dili konuşan anne ve 
babaların zihinlerine, hissettirmeden şırınga etmiş ve böylece ana dilini yasaklama-
dan kullanım dışına itmiştir. Yani yaklaşık elli yıl içerisinde halkının neredeyse yarı-
sı çift dilli olmuş bir millet, iktidarın dolaylı baskılarının (ekonomik ve ideolojik 
baskılarının) da etkisi ile zorunlu ama trajik bir seçim ile karşı karşıya kalmıştır. 
İçinden çıkılmaz bir paradoksu barındırmaktadır bu seçim. Halk ya ana dilini seçe-
cektir ve her zaman aşağı tabakada kalmaya, ezilmeye, yoksulluğu çekmeye devam 
edecektir, ya da çocuğunu Rusça eğitim veren okullara göndererek gelecek neslini 
Ruslaştıracaktır. Sonuçta özellikle şehir merkezinde yaşayan Türk aileler çocukla-
rını bilim yapılacak tek dil olarak öğrendikleri ve kabul ettikleri Rusça ile eğitim 
yapan okullara gönderecektir. Bundan sonra, ana dilinde eğitim giderek azalmaya 
başlamış, hatta bazı küçük topluluklar ana dillerini kaybetmişlerdir.40  

Burada çok önemli bir gelişme daha olmuştur. Daha önceleri lise seviyesinde de 
ana dilinde eğitim verilirken, ana dilinde eğitim tamamen ilkokul seviyesine inmiş-
tir.  Bu zamana kadar zaten yüksek eğitim dili olma noktasına gelmemiş olan ana 
dili, sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda kullanılan Rusça karşısında normal ileti-
şim dili veya tören (seremoni) dili seviyesine gerilemiştir. Üstelik ana dilinde eği-
tim için ayrılan ders saati sayısı giderek Rusça lehine azaltılmıştır.  Bunun netice-
sinde çocuklar ana dili öğreniminde iyice zayıf duruma düşmüş, hatta girdikleri 
sınavlarda başarısız bile olmaya başlamışlardır.41 Özbek Komünist Partisi resmî ga-
zetesi olan Pravda Vostoka, 31 Ağustos 1957 tarihli nüshasında şöyle bir bilgi geçer. 
“Birkaç bölgede yapılan ana dili sınavında Özbek çocuklarının % 60’ı başarısız ol-
muştur.” Sovyetlerin Rusça lehine gerçekleştirdikleri bir diğer atılım ise yavaş yavaş 
yerli okulları Rus okullarına dönüştürmek olmuştur. Kalan okullarda da yerli dil 
öğretim oranı iyice düşmüştür. Örneğin, 1961 yılında Özbekistan’da ortaokul sevi-

                                                 
39  Bilinsky, A.g.m., s. 20–35. 
40   Sue Wrigt, “Editorial”, Current Issues in Language and Society, Sayı 6, 1999, s. 1.  
      M. Krendler, “Soviet Language Planning Since 1953”, M. Kirkwood (Ed.), Language Planning in 

the Soviet Union, London, Macmillan, 1989, s. 53-62. 
41  Radyo Free Europa/ Munih “Evaluation and Analyses Department Bacground Information 

USSR”, s. 8. 
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yesinde altı saat olan Özbekçe dil dersi Rusça lehine iki saate çekilmiştir. Tataris-
tan’da ise, 2 Ağustos 1958 tarihli Uçitelskaya Gazeta (Öğretmen Gazetesi), Tataris-
tan’daki Tatar Türkçesi ile eğitim veren okulların akıbetini şöyle duyurur.  “Birçok 
Tatar Okulu kapatıldı… Bu okullar aşamalı olarak önce Rus Tatar okullarına dö-
nüştürüldü, akabinde Rus okuluna çevrildi.”  

Sovyetlerin dil ve eğitim politikalarının işleyiş biçimini ve işlevini iktidar müca-
delesi bağlamında verdikten sonra, şimdi de bir araç olarak kullanılan ve iktidarın 
keşif kollarından biri olan ders kitaplarının işlevine bakabiliriz. 

3. İktidarın Normalleştirme Araçları: Ders Kitapları 

Yukarıda Sovyet yönetiminin ve Komünist Partisi’nin iktidarını gerçekleştirme 
ve meşrulaştırma sürecinde başvurduğu yöntemler ve uyguladığı dil politikaları 
üzerinde durduk ve eğitimin temel taşları olan ders kitaplarından kısaca bahsettik. 
Şimdi yukarıda kısaca değindiğimiz iki ders kitabını içerikleri ve hedefleri doğrultu-
sunda ele alabiliriz. İncelemeye konu olan biri Kazak ve Rus çocuklar için yazılmış, 
diğeri Özbek ilkokul çocukları için yazılmış iki ders kitabı işte bu dönemde (nor-
malleşme sürecinde)42 basılmış ve okutulmuştur.  Her iki kitapta da doğrudan ana 
diline (Türk dili) veya milliyete ait kuşatıcı (hatta ima edici) bir yaklaşım sergilen-
memekle birlikte, dimağların üst kültür alanında (Sovyet kültürü) şekillenmesi ve 
çocuğun kendisi için yapay bir şekilde kurgulanmış dünyayı ve geleceği unutkan bir 
anlayışla algılaması bakımından oldukça zorlayıcı olmuştur. Biz bu iki ders kitabı ile 
en başta, iktidarın bireyin hayatının bütün kesitlerine nasıl sızdığını veya sızma ey-
leminde bulunduğunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Nitekim bizi bu çalışmaya 
iten nedenlerden biri de, Özbek ders kitabında yer alan bir hikâye olmuştur.  
Çiråyli Tülki (Sevimli Tilki) adlı bu hikâye (s.105), Sovyetlerin, ilkokuldan başla-
yarak iktidarını normalleştirmesi ve toplumu kendi hesabına dönüştürmesi ve Rus-
laştırması adına önemli bir hikâyedir. Bu kitapta dikkat çeken bir diğer husus da 

                                                 
42  Bu dönemi (Kruşçev dönemi) normalleştirici tekniklerin büyük ölçüde uygulandığı bir dönem 

olarak görüyoruz. Bunu birkaç nedene bağlayabiliriz: 1. Ülke savaştan çıkmıştır ve halk perişan 
haldedir, üzerlerine fazla gitmemek gerekmektedir. 2. Stalin dönemi bitmiştir ve yerine Stalin’i 
eleştiren ve onun yöntemlerinden bazılarını benimsemeyen Kruşçev geçmiştir. 3. Hem 
hükümetin hem de Komünist Partisi’nin, Sovyetleştirme sürecinin gerçekleşmekte olduğunu, 
bunun da hakların barışması ve kaynaşmasına vesile olacağına inancını güçlendirmesi, 4. 
Uygulanan baskıcı politikaların aslında çok fazlaca bir silici etkisinin olmadığı, bunun yerine 
gönüllü bir kabulün daha etkili olacağı fikrinin yaygınlaşması, 5. Dil ve eğitim politikalarında yerel 
tarihlerin değil, genel Sovyet tarihinin Rus kültürü ve tarihi etrafında şekillenmesi, bunun için de 
yerel tarihçilerin kendi tarihlerini göz ardı etmesi gereğinin hatırlatılması. 6. Sovyet Devleti’nin 
yerel halklardan kendi sözcülüğünü yapacak / yapan lider ve aydın kadrosunu yetiştirmiş olması. 
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Lenin’in bir resminin bu hikâyeden bir önceki sayfaya (bir tesadüf değilse) çok 
ustaca yerleştirilmiş olmasıdır. Lenin’in sempatik bir biçimde resmedildiği 104.43 
sayfanın hemen arkasından, 105. sayfaya, onun insancıl yönünü öne çıkaran bir 
hikâyenin yerleştirilmiş olması meşrulaştırma ve normalleştirme tekniklerinin uy-
gulanışı adına çok önemli bir planlamadır.  Lenin, 104. sayfadaki resimde, okuldaki 
bir bayramda, Ärçä Bäyrämi, çocukları kucağına alarak seven bir insan ve lider ola-
rak çizilmiştir. Sayfanın hemen arkasında verilen Çiråyli Tülki hikâyesinde ise, Le-
nin, insancıllığı ile ön plana çıkarılarak, bir rol modele dönüştürülmüştür. Bu hikâye, 
hem konusu hem veriliş biçimi hem de sunulduğu yer bakımından, titizlikle ve us-
talıkla hazırlanmış planlanmış bir iktidar alanını oluşturmaktadır diyebiliriz.  Ken-
disine hayranlıkla ve mutlu gözlerle bakan çocukların arasında duran ve insan ve 
çocuk sevgisi ile dolu olduğu izlenimi uyandıran resimdeki Lenin, hikâyede, ava 
çıkan ama hayvanları bile öldürmeye kıyamayan bir lider olarak anlatılıyor. Lenin, 
avcıların kovalayarak önüne (öldürme mesafesine) kadar yaklaştırdıkları tilkiyi 
öldürmez. Tilki fırsattan istifade ederek kaçar. Hayretler içersinde yanına gelen 
arkadaşları, tilkiyi niçin vurmadığını sorduklarında, Lenin’in verdiği cevap, Sovyet-
lerde, Rusların yaptığı bütün kötülüklerin çocuk dimağlardan silinmesi için mutlak 
bir tesir bırakacak niteliktedir. Oysa okul bir Özbek okuludur ve öğrenciler de Rus 
olmayan çocuklardan oluşmaktadır. Lenin arkadaşlarına gülerek şöyle cevap verir: 
“Köñlim bolmädi, cüdä çiråyli ekän.” (105) ‘Gönlüm razı olmadı, (tilki) çok güze / 
masum idi’ diyerek, çocukları en can alıcı yerden yakalamaktadır. Farklı biçimlerde 
okunabilecek olan bu parça, aslında derin anlamı itibarıyla çok önemlidir. Bu misali 
bir metafor gibi algılarsak, Lenin, burada, benim yüreğim çok yufkadır, bir hayvanı 
bile öldüremem anlamına gelen bir duruş sergilemiştir diyebiliriz. Metaforun altın-
da yatan ve çocuklara verilen mesaj ise daha önemlidir. ‘Bir hayvanı bile öldürmeye 
kıyamayan bir lideriniz var sizin. Böyle bir lider nasıl olacak da insanı öldürebile-
cek?  Eğer Lenin ile ilgili olumsuz bilgilere sahipseniz değiştirin, o, sadece insanları 
değil hayvanları bile çok sevmektedir.’ Bu anlayış ya da metot hem burada kitap 
boyunca, hem de Kazak ders kitabında benzer şekillerde tekrarlanmaktadır.  
                                                 
43  Hem bu çalışmanın içeriğine uymadığı, hem de uygun düşmeyeceği düşüncesine sahip olduğumuz 

için bu iki eserde yer alan başta Lenin ve diğer Sovyet iktidarını temsil eden resimlerin kendilerini 
burada sunmayı uygun görmedik. Resimleri sunmak yerine kelimelerle tasvir etmenin daha doğru 
olacağı kanaatine vardık ve bu çalışmayı resimsiz bir formatta ortaya koyduk. Etrafını saran ve 
bazılarının gözlerinin biçiminden Özbek olduğu anlaşılan, ama Rus görünüşlü çocukların 
çoğunlukta olduğu bu resimde, Lenin, kısa saçlı 7-8 yaşlarında bir kız çocuğunu koltuklarının 
altından tutarak havaya kaldırmış ve ona muhabbetle bakar bir şekilde çizilmiştir.  Havaya kaldırılan 
çocuk ve diğer çocuklar gülerek mutlu bir biçimde ve hayranlık dolu gözlerle Lenin’e 
bakmaktadırlar. Bir baba şefkati ile kucakladığı çocuğa hem büyük bir güven hem de emniyet veren 
bir duruş sergileyen Lenin, adeta ben sizin babanızım ve haminizim mesajı vermektedir. 
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4. İki Kitap Tek Hedef: Ruslaştırmanın Keşif Kolu Ders Kitapları 

Her iki ders kitabı da 1962 yılında, her iki Cumhuriyetin başkentinde ayrı ayrı 
basılmış olmalarına rağmen tek bir elden çıkmış gibidir. Türk çocukları aynı tezgâh 
tarafından şekillendirildiklerini biliyorlar mıydı bilemiyoruz, ama gerçek olan birbi-
rinden habersiz toplulukların aynı düşünceyi inşa etmek için birlikte çalıştırılıyor 
olmalarıdır. Bu doğrultuda, Büyük Birader’in cömert eli, birleştirici olarak Rus ol-
mayan halkalara uzatılacaktır, en azından bu hayali el, tarihçiler ve edipler tarafın-
dan inşa edilecektir. Nitekim, “konu olarak ediblerden, ‘Büyük Kardeş’44 Rus mille-
tinin Rus olmayan milletlere, iyilik ve yardımlarının ele alınması ve büyük nisbette 
Rus ediplerden yapılacak tercümelerin yayınlanması yoluna gidilmesi istenmiş-
tir.”45 Basımına her iki Cumhuriyetin Eğitim Bakanlıklarının karar ve şekil vermiş 
olmasına rağmen, hem seçilen konular hem de konuların işleniş biçimleri nerdeyse 
birebir örtüşmektedir. Örneğin her iki kitapta yer alan iki hikâye, nerdeyse birbiri-
nin aynısıdır. Paylaşmanın erdeminin anlatıldığı bir olay, Özbek Oqış Kitåbi’nda 
Meniñ Uğlim (17) adıyla verilen hikâyede, Kazak Tili kitabında da Menim Ulım 
(76) adıyla verilen hikâyede yer alır. Bazı yönlerden birbirinden ayrılmakla birlikte, 
hikâyelerde paylaşımda bulunan öğrencilerin adları bile aynıdır ve adlar Rus adıdır. 
Hikâyeleri anlatan kişi, her iki kitapta da bir Rus annedir ve paylaşımı gerçekleşti-
ren de oğul Oleg’dir. Yardıma ihtiyacı olan çocuğun adı, her iki hikâyede de yaygın 
bir Rus adı olan Grişa’dır. Benzer şekilde, Özbek Oqış Kitåbi’nda “Ot Öçirivçilär 
İti” (45), Kazak Tili kitabında “Örtşil İt” (127) adıyla verilen hikâyelerin konuları 
birebir örtüşmektedir. Her iki hikâyede de evi yanan bir kadının içeride kalan ço-
cuğunu ve daha sonra da çocuğun bebeğini kurtaran bir köpek anlatılmaktadır.  
Lenin, Parti ve Sovyet Ordusu gibi iktidarın mutlak işareti olan konular bir yana, 
genel insan tabiatına ait bu tür konular bile üretim tezgâhının tek olduğunun bir 
kanıtıdır. Zira Sovyet Hükümeti ve Komünist Partisi ülke topraklarında yapılan her 
hareketi tanımlama ve denetleme gücüne ve araçlarına sahipti. En tepedeki iktida-
rın izni ve haberi olmadan, aşağıda her hangi bir eylemin gerçekleşmesi mümkün 
değildi. Eğitim alanındaki iktidarın yapılanmasında bunu açıkça görebiliriz. 

Sovyetlerde, başlangıçta, eğitim faaliyetleri Sovyetler Birliği Yüksek ve Orta İhti-
sas Bakanlığı ile Sovyetler Birliği Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmüştür.  Bu iki 
bakanlık yetersiz görülmüş olacak ki 1950’lerden itibaren, eğitimin eğitimini yapa-
                                                 
44  Yukarıda Orwell’ın, Big Brother’ından bahsetmiştik. Görüldüğü gibi B. Rıza da aynı kavramı 

kullanmaktadır. Bu kavram B. Rıza’nın bir buluşu değil elbette, Ruslar ve sonra Sovyetler her 
zaman kendilerinin Rus olmayanların karşısında üstün ırk ve büyük kardeş (kardeş kavramı da 
tartışılabilir) olarak görmüşlerdir. 

45  B. Rıza, “Kazakistan’da Milliyetçilik”, Dergi, Sayı 41, 1965, s. 50-51. 
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cak ve stratejiler geliştirecek bir akademiye ihtiyaç duyulmuştur.  Yeni eğitim poli-
tikalarının üretilmesi ve özellikle çocuk ve genç yaşta olan bireylerin daha etkin bir 
programdan geçirilmesi için çalışmalar yapmak üzere Pedagojik Bilimler Akademisi 
kurulmuştur. İktidarın bu önemli araçları, hiç kuşkusuz tepeden aldıkları direktifle-
ri eksiksiz ve kesintisiz bir biçimde aşağıya yansıtacak ve uygulanıp uygulanmadığı-
nı denetleyeceklerdi. Bu birimler her ne kadar her Cumhuriyette ayrı ayrı yapılan-
mış iseler de temelde tek bir projenin ayaklarını oluşturuyorlardı. Nitekim “Bu ku-
ruluşlar, müfredat programlarını ve ders kitaplarını hazırlamakla vazifeliydi. Bütün 
bu çalışmalar mutlaka Moskova’daki Sovyet Komünist Partisi’nin tasdikinden ge-
çerdi.  Böyle bir eğitim sistemi Rus dilinin Rus olmayan milletlerin Cumhuriyetle-
rine daha çabuk sızmasını ve bu Cumhuriyetlerin halklarını Ruslaştırma, dilce asi-
mile etme imkânlarını sağladığı için son derece dikkatle hazırlanıp uygulanmış-
tır.”46 Merkezde şekillenen ders kitaplarında yer alacak konular da elbette benzer-
likler arz edecektir. Her bir ders kitabında iktidarın üretildiği mekanizma, iktidarı 
koruyan ve kollayan alanların inşası için uygulanacak politikalar ve nihayet iktidarın 
hareket alanını meşrulaştırıcı teknikler öne çıkarılacak ve işlenecektir. 

Böylece ders kitaplarında, arkadaşlık, yardımlaşma, çalışkanlık, sevgi, dostluk47 gibi 
genel insan tabiatına ve ahlakına uygun olayların anlatıldığı parçaların yanında; okulu, 
sınıfı48, doğayı, doğadaki canlıları, doğadaki hayatı (Kolhoz başta olmak üzere) anlatan 
parçalar da önemli bir yer tutmaktadır.  Görünüşte insan ve insana ait özellikler ön pla-
na çıkarılsa da, aslında, bu kitaplarda iktidara ait gizli ve önceden planlanmış mesajlar 
daha belirgin olarak kendini hissettirmektedir. Foucault’nun, kılcala işleyen iktidar mo-
delinin oluşum safhasını bu kitaplarda rahatlıkla görebilmekteyiz. Bu nedenle kitaplar-
da, normal parçalar arasına serpiştirilmiş olarak Lenin, Sovyet Ordusu, Vatan, Devrim, 
Savaş Yıldönümleri ve Mayıs kutlamalarına bol bol yer verilmektedir. Bizim de asıl üze-
rinde duracağımız konular, Sovyet ideolojisini yansıtan siyasi içerikli bu parçalardır. Bu 
parçalar kuşkusuz, Lenin’in çok millet, çok dil, ancak tek ideoloji, tek devlet anlayışına 
                                                 
46   Saray, A.g.e., s. 312–313. 
47  İnsana ait bu hasletlerin kaynağı olarak hep (üstü kapalı da olsa) Sovyet liderleri, Komünist Partisi 

ve Ruslar işaret edilmektedir. Çocuklara Sovyetlerde yaşadıkları için mutlu oldukları ve insanca ya-
şamayı öğrendikleri mesajı da böylece verilmiş olmaktadır. 

48  Her iki kitapta da sınıflar tanıtılırken öğrencilerin baktığı duvarda güzel bir çerçevenin içinde 
Lenin’in resminin olduğu bilgisi veriliyor. Böylece Türk çocuk, öğrenim hayatı boyunca, kendi 
milletinden olmayan (hatta milletini hedefe ulaşmada araç gören) bir lideri tam karşısında 
görecek ve onu her an hatırlayacak ve selamlayacaktır.  Bir kurgu olmakla birlikte, Cengiz 
Aytmatov’un Öğretmen Duyşen hikâyesinde bu durum benzer şekilde söz konusu edilmektedir. 
Duyşen, Ahırdan bozulmuş sınıfı öğrenim yapılır hale getirdikten sonra ilk iş olarak bir Lenin 
resmi bulur ve onu öğrencilerin tam karşısına asar. Bu bir bakıma hem okulun meşrulaştırılması 
hem de bir teşekkürün yerine getirilmesi anlamına gelmektedir. 
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hizmet eden bir hüviyet göstermektedir.  Her iki kitapta da dış dünyanın bütün olum-
suzlukları, Sosyalizmin en çok başvurduğu yöntemlerden biri olan unutkan bir tarih 
anlayışıyla verilmektedir.  Hem tarihin hem de yaşanılan zamanın bütün olumsuzlukları 
ve özellikle Kazak ve Özbek halkları üzerinde oynanan Ruslaştırma oyunlarına deği-
nilmeden, okuma parçalarında, barış dolu bir dünyada mutluluk oyunu oynayan çocuk-
lardan oluşan bir dünya oluşturulmuştur. Bu anlamda iktidar, Foucault’nun ifade ettiği 
gibi, kendi gerçeklerini ve olumluluklarını öğreten veya hissettirmeden dayatan bir ya-
pıya dönüşmektedir. Ders kitaplarında ustaca gizlenmiş olan iktidar, neyin yapılıp neyin 
yapılmamasına ve neyin önemli ve neyin önemsiz olduğuna çocuklar adına karar verir-
ken, çocuk (ya da birey) adına vermiş olduğu ve uygulanmasını istediği bu kararları da 
kurumları (burada okul) aracılığıyla denetlemiş olmaktadır. İktidar, toplum hayatının 
tüm seviyelerinde varlığını hissettirdiği için bireyi ve onun hareket alanını adeta kuşat-
mış ve daraltmıştır. Rus olmayan kültürü yok sayan bir iktidarın varlığı nedeniyle, Ka-
zak ve Özbek Türkleri, kökleri bin yıllar ötesine giden zengin bir dil ve sözlü edebiyata 
sahip, tarihte pek çok badire atlatmış, savaşlar kazanmış, kahramanlar çıkarmış, destan-
lar yaratmış bir millet olmalarına rağmen, hiç bir şekilde kendi öz varlıkları ile öne çıka-
rılmamıştır. Bu yok sayışın tarihi, devrimin ilk yıllarına kadar gider. Özellikle Stalin, Rus 
tarihi lehine yerel tarihi men etme yoluna gitmiştir. “Özellikle Komünist Rusya, 
1937’den sonra edebiyat, dil ve sanatta eskiyi çağrıştıran her şeyi men etti.”49 Örneğin, 
“Kazak Türkleri, ana dilinin yanı sıra, milli tarih şuurundan da koparılmaya çalışıldı. 
Zaten, Sovyetlerin Rus olmayan milletlerin tarihinin yazılmasında izlediği politika bu 
milletlerin tarihinin olmadığını ispatlamaya yönelikti.”50 Türk soyunun her bir kolu için 
karar veren iktidar, tezgâhında dokuduğu ders kitaplarında, kahraman olarak Lenin ve 
diğer Sovyet liderlerini öne çıkarmış, hiç bir Türk kahramanını söz konusu etmemiştir. 
Nitekim kökü mazide olan bir milletin Ruslaştırılmasının imkânsız olduğunu bilen ikti-
dar, bunun zorla ve baskı ile olmayacağını da biliyordu. Gönüllülük esas olmalıydı, bu-
nun için de öncelikle mazi genç dimağlardan silinmeliydi. Bunun için ise şöyle bir yol 
izlenmeliydi: “Milli kültür’ milli mazi ile ilgiye dayanarak kendi başına gelişme imkânla-
rına yer vermemeli’ Sovyet okullarının vermek istediği “milli” kültür muhtevası kayıtsız 
şartsız sosyalist, yani komünist ideolojisine tabi bir kültür olmalıdır. 

Sovyetler Birliği’nin Rus olmayan bütün halklarını bu kültür yoluyla birleştirme 
çabası, Stalin’den sonraki devirde daha fazla kuvvet bulmuştur. Burada, işin entere-
san tarafı şudur ki, birleşme Rus dilinde ve kültüründe olmaktadır, olması isten-
mektedir.”51 Nitekim “26 Aralık 1950’de Pravda’da yayınlanan bir makale ile 

                                                 
49   Gömeç, A.g.e., s. 187. 
50   Kara, A.g.e., s. 28–29. 
51   Saray, A.g.e., s. 174. 
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Cumhuriyetlerin tarihinin Büyük Rusya ile işbirliği açısından ele alınması husu-
sunda bir direktif verildi. Yani Moskova’yı, Rusları gücendirecek bir şey yazılma-
masına ve söylenmemesine özen gösterilecekti.”52 Bu bağlamda “1943, 1949 ve 
1978 senelerinde yazılan Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Tarihleri, Kazak 
Türklerinin tarihini Marksist ve Leninist görüşler doğrultusunda ele alarak, kabile 
ve bağların birbiriyle çatışması şeklinde göstermeye çalışmaktaydı.”53 Bütün bu 
anlayışların yansımalarını ders kitaplarında rahatlıkla görebilmekteyiz. Örneğin, 
Kazak dili ders kitabında, “Bizdiñ Klasımız” (18) parçasında “Bizdiñ klas ülken jänä 
jarıq. Onıñ qabırğalarında jaqsı ramal suretter ilüli tur... Qabırğada ulı kösem Lenin-
niñ portreti ilüli tur.” ve “Bizdiñ Klas” (110) parçasında “Bizdiñ klas ülken jänä jarıq. 
Onıñ qabırğalarında jaqsı ramal suretter ilüli tur. Ol suretter- Ulı atalarımız Marks 
pen Leninniñ suretteri...” Çoğul bir kişilik adına söylenen, ulı atalarımız Marks pen 
Lenin, sözleri, Kazak ve Rus halkının en büyük atalarının Marks ve Lenin olduğu 
yönündedir.  Özbek dili kitabında Türklük veya Özbeklikle ilgili herhangi bir unsur 
yer almazken, Kazak dili kitabının sonuna doğru Kazak akını, Abay’dan çok kısa 
olarak bahsedildiğini ve bir resminin (211) sunulduğunu burada zikredelim.  Buna 
karşın, rejimi anlatan diğer pek çok resmin yanında, Lenin’in resmi dört kez Özbek 
dili kitabından, üç kez Kazak dili kitabında sunulmaktadır.  

Her iki ders kitabında öncelikle Lenin’in çocukluğu anlatılmakta, onu övücü şi-
irler sunulmaktadır. Çocuklara örnek olması için yazılmış olan Lenin hikâyeleri, 
onu bir model olarak yansıtmayı amaçlamaktadır. Burada çocuklara, siz de böyle 
çalışkan olun yüzey mesajının altında yatan asıl hedef ise Lenin ve diğer Sovyet li-
derlerinin kusursuzluğunun öne çıkarılmasıdır. Bu bağlamda, hedeflenen bir diğer 
nokta ise, Türk çocuklarının, Rus ırkına ve kültürüne karşı derin bir hayranlık duy-
gusu ile bakmalarını sağlamak olmalıdır. Özbek kitabında “V. İ. Lenin Qandäy 
Oqıgän Edi” (V. İ. Lenin Nasıl Okudu) (10) parçası ile Kazak ders kitabında “Vo-
lodya Ilyanov (Lenin)” (47) parçası onun çocukluğunu ve kusursuz bir öğrenci olu-
şunu anlatmaktadır. Her iki parçada da Lenin çok çalışkan, dikkatli ders dinleyen, 
öğretmeninin sorularına her zaman doğru cevap veren, dürüst, terbiyeli, yardımse-
ver, neşeli, arkadaşları tarafından çok sevilen bir çocuk olarak tasvir ediliyor.54 Bu 
Parçaları destekleyici mahiyette aralara serpiştirilmiş Lenin şiirleri onun değişik 

                                                 
52   Gömeç, A.g.e., s. 187. 
53   M. Magavin, Kazak Tariyxiniñ Älippesi. Almatı, 1991, s. 5–7. 
54  Cafer S. Kırımer’in aktardığına göre Lenin lisede ve üniversitede okurken gerçekten de çalışkanlığı ile 

dikkat çeken bir öğrenci olmuştur. “Lenin’in Lisede, Kazan Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi’nde zekâ 
ve çalışkanlığı ile en çok takdir edilen bir öğrenci olduğu ve Zinovyef’ten haberle günün 15 saatini kü-
tüphanede veya kitaplarla geçirdiğinden bahsedecek değilim…” Kırımer, A.g.e., s. 98. 
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yönlerini ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır. Kazak Tili kitabında şu tarzda ya-
zılmış pek çok parça yer almaktadır: “Üyimizde törimizde / Portrette turğan kim / 
Kimniñ jüzi tanıs bizge / bizge jaqın turğan kim / Bul Lenin babamı z/ Bul Lenin da-
namız/ Bir balanı bavır basıp55 sonşa jaqsı körgen kim / barlıq jerden mektep aşıp / 
baqşa salıp bergen kim/ Bul Lenin babamız / Bul Lenin danaKarabulut, İktidar ve 
Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı Orta Asya: Sovyetlerin Dil ve Eğitim Politikala-
rımız.” (80) “qolın sozıp, tur qarap / “avrora” unimen / Lenin sözü bastatdı / 

Oktyabrdıñ tuyımen / jaynaydı otan aspanı (213) Aylaydı Bizdi Lenin şiirinde ise 
şu mısralar ye alır; “Ulı Lenin kületin / balalarmen birge oynap / meyrimin tögetin / 
keleşeğin künde oylap/ Kamkorşı edi ömirde / ıstık edi keñ quşaq / sol quşaq bizdi bu-
gin de/ Aylaydı künde uqsap.”(260) Benzer şekilde, Özbek Oqış Kitåbi’nda da Le-
nin, şiirlerle övülmekte ve yüceltilmektedir. “Oqiş kerek dep Lenin / Berdi Bizlerge 
tälim.” (5) Oktyabriyat şiirinde, “Qızil yulduzçä taqqan… Leninçi Oktyabriyat” (13), 
Bizniñ Vätän şiirinde, “Halklar yäşäydi erkin / birbirigä mehribån/ Sovetlär 
vätänidän Bährä ålädi cehån / İliç nuri pårläydi…”(40) Meniñ Vätänim şiirinde, 
“Halqlär erkin şåd / Leninçi ävlåd / Mehnätlä åbåd / Meniñ vätänim.”(51)56 Açıkça 
görüldüğü gibi sadece Lenin ve onun kurduğu sistem yüceltilmekte, vatan olarak 
da Özbekistan değil, tüm Sovyet toprağı çizilmektedir. 

Gerçekte, her iki kitapta yer alan bütün parçaları tek bir metne dönüştürmek müm-
kündür. Devrim öncesinden ve yerli halkın tarihinden hiç bir şekilde bahsetmeden 
oluşturulmuş parçalar, baştan sona bir devrim tarihinin, çocukların seviyesine indirge-
nerek anlatılması gibidir. Nitekim Lenin’den sonra Ekim Devrimi, Sovyetlerin Alman-
                                                 
55  Yukarıda, Özbek dili kitabında Lenin’in bir resminden bahsetmiştik. Bu resimde Lenin, sevgi 

dolu gözlerle çocukları kucağına alan bir lider olarak resmedilmişti, görüldüğü gibi Kazak dili 
kitabındaki bu mısralar da Lenin’i aynı bakış açısı ile tanıtmaktadır.  Yani Türk çocuk, bir çocuğu 
bağrına basıp, onu seven merhamet duyan kim diye sorduktan sonra cevap olarak, Lenin babamız 
diyor. Burada dikkat çeken bir diğer nokta ise soruya verilen cevaptır. Öğrenci cevabında bizi 
kurtaran Lenin’dir veya liderimiz Lenin’dir demiyor, Lenin babamızdır, Lenin danamızdır 
(dâhimizdir) diyor. Böylece Lenin, daha özel bir yere oturtulmakta ve iktidar böylece mutlak bir 
biçimde baba ve bilge olarak içselleştirilmektedir. 

56  Özbek Oqış Kitabi: Okumak gerek diye Lenin / Verdi bizlere talim (5) Ekimci Çocuk Şiiri: Kızıl 
yıldızcık takan…Leninci Ekimci çocuk (13) Bizim Vatan şiiri: Haklar hür yaşadı / birbirine Mihriban / 
Sovyetler vatanından ilham aldı cihan / İliç nuru parladı (40) Benim Vatanım şiiri: Halklar hür mutlu / 
Leninci evlat / mihnetle abad / benim vatanım. (51) Kazak Tili kitabı: Evimizde en saygın yerimizde / 
Portrede duran kim / kimin yüzü tanış bize / bize yakın duran kim / Bu Lenin babamız / Bu Lenin 
bilgemiz / Bir çocuğu kucaklayıp sevip okşayan kim / her yerde okul açıp / bahçe yapıp veren kim / Bu 
Lenin babamız / Bu Lenin bilgemiz. (80) …El tutup hazır durup / “avrora” nidası ile / Lenin sözü 
başladı / Ekimin toyu ile / vatan asumanı parladı yandı (213) Lenin Bizi Kucakladı şiiri: Ulı Lenin 
gülerek / çocuklarla birlikte oynadı / bayram yaparak / gelecek günleri düşünerek / Hami idi hayatta / 
sıcak idi kucağı / O kucak bizi bu gün de / kucakladı büyük zevkle (260). 
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lara karşı yapmış olduğu savaşlar ve Sovyet Ordusunun kahramanlıkları, vatan olarak 
Sovyetler Birliği’nin tarif edilmesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve bu bayramın her yıl coşku ile 
kutlanması anlatılmaktadır.  Çocuklar sanki ilk olarak Sovyetler Birliği ile tarih sahnesi-
ne çıkmışlardır.  Bu nedenle en büyük bayram olarak 1 Mayıs kutlanmaktadır. İşçi Bay-
ramı’nın kutlanması ile ilgili ayrıntılı bilgilerin verilmesi, çocukların en mutlu günü ola-
rak bugünün sunulması, iktidarın kılcal damara kadar işlemesinin en büyük işaretlerin-
den biridir. Kitaplarda en çok yer verilen konulardan olan Sovyet ordusundan, vatan-
dan ve liderlerden bahsedilirken, Türklere ait hiç bir unsurun yer almaması unutkan 
tarih anlayışının bir tezahürüdür. Bu da elbette nedensiz değildir. Nitekim, “Kazak ede-
biyatında milli ruhu aksettirecek eserler yasak edilmiş ve Türk şivelerinde Sovyet ru-
hunda, proletarya ve Kolhoz edebiyatı yaratılması için edip ve şairlere direktifler veril-
miştir.”57 Böylece çocuk, kendi öz tarihine ait hiç bir bilgi edinmeden yetişecek ve kim-
liğini kaybederek Ruslaşmış olacaktır. Kazakistan’da olduğu gibi Özbekistan’da da dil 
ve eğitim gözetim altında tutulmuş, tarih hafızalardan silinmiştir. “Sovyet tipi vatandaş 
yetiştirmeye yönelik eğitim sistemi, aynı zamanda gençleri, Sovyetleştirmeye daha doğ-
rusu Ruslaştırmaya yönelik bir kültürün içine sürüklemiştir. Kendi ana dillerinden ziya-
de Rusçayı öğrenmek mecburiyetinde kalan Özbek gençleri, hayatlarını kazanmak ve 
daha iyi bir iş sahibi olabilmek için hem Rusçayı hem de Rus kültürünü iyi öğrenmek 
durumunda bırakılmıştı. Sovyet sistemi bununla da yetinmemiş, Özbek Türklerinin 
kendi milli kültürü ve tarihi ile ilgili ne varsa uzun süre yasaklamıştır. Uluğ Bey’den ve 
Ali Şir Nevayi’den bahsetmek Özbekler için cezai müeyyideler taşıyordu. Buna uyma-
yanlar, burjuvazi milliyetçi, gerici vb. gibi ithamlarla karşılaşıyor ve kendileri sosyalist 
düşmanı olarak halka teşhir ediliyordu.”58  

Bütün bu tedbir ve zorlamalara rağmen, milli tarihe duyulan ilgi 1951’de alınan 
tedbirlerle engellenemedi. 1954’te Taşkent’te toplanan Sovyet Tarihçileri Konfe-
ransında Kruşçev, Türklerden milli tarihleriyle ilgili yazdıkları şeyleri inkâr etmele-
rini istedi. “Bununla birlikte, 1958 tarihinde, Kazakistan Eğitim Bakanlığı halktan 
gelen baskılar karşısında, ortaokullarda Kazak tarihinin okutulmasını kabul etmek 
zorunda kaldı.”59  Durum böyle olsa da, bu tarih kitaplarının çoğu, yine iktidarın 
kurmuş olduğu sistemin birer ürünü olarak ortaya çıkarıldı. Milli bilinci uyandıra-
cak, Türk halklarını birleştirecek, tarih bilincini canlı tutacak eserlerin ortaya kon-
ması yine de çok zordu. Çok fazla derine inmeyen, yüzeysel bir tarih bilinci yerleş-
tirilmeye çalışıldı. Buna karşın bu yıllarda, çok güçlü bir Rus ve Sovyet tarihçiliği 
vardı. Türk çocukları, Sovyet tarihinde oldukça bilgili idiler ve bu bilgiyi çoğu kez 

                                                 
57  Rıza, A.g.e., s. 50-51. 
58  Saray, A.g.e., s. 314. 
59  Elizabeth Bacon, Esir Orta Asya, çev. Tansu Say, İstanbul, Tercüman Yay., s. 225. 
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isteyerek ve iştahla öğreniyorlardı. Bunun hem psikolojik hem sosyolojik hem de 
ekonomik nedenleri vardı. Bu sebeplerden yukarıda kısmen bahsettiğimiz için bu-
rada tekrara düşmek istemiyoruz. Bütün bu anlayışların neticesi olarak ortaya çıkan 
ders kitaplarına daha başka açılardan da bakabiliriz. Sovyetler, kendi iktidarına ait 
her bilgiyi elbette ki açık açık vermemiştir. Asıl başarılı olduğu alan hissettirmeden 
bilinçleri şekillendirdiği alandır. Örneğin, bir ders kitabında baharın anlatılması, 
kırdan ve hayvanlardan bahsetmesi aslında çok masumane ve olağan bir hadisedir.  
Ancak metinlerin altında verilen ya da verilmeyen mesajlar daha önemlidir. Şimdi 
baharın anlatılmasına bir bakalım. 

Her iki kitapta da dikkat çeken en önemli noktalardan biri de baharın anlatılış 
ve tasvir ediliş biçimidir. Bahardan bahsederken bir bahar ayı olması nedeniyle 
Mayıs ayı devrimle bağlantılı olarak sık sık söz konusu edilmektedir. Oysa Orta 
Asya Türk millet ve topluluklarının en önemli bahar bayramı olan Nevruz Bayramı 
hiç söz konusu edilmemektedir. Buradan da çok iyi anlaşıldığı üzere, Türk halkları-
nın birleşmesine vesile olacak ve tarihi köklerini hatırlatacak hiç bir unsura yer ve-
rilmemelidir düşüncesi bireye hissettirilmeden bünyeye yerleştirilmiştir.  Bir yan-
dan ana dilinde eğitim serbestliği getirilirken, tarih birliğine yol açacak, Türkleri bir 
araya getirecek bütün unsurları göz ardı etmek, Sovyet İmparatorluğunun en bü-
yük çelişkisi olmuştur. Birleştirici unsurların silinmesi bir yana mevcut birleştirici 
ve uyandırıcı unsurların veya bilgilerin ortadan kaldırılması için çabalar sarf edil-
miş, emirler verilmiş, politikalar uygulanmıştır.  Yukarıda bahsettiğimiz üzere, 
1954’de Taşkent’te toplanan ‘Sovyet Tarihçileri Konfernası’nda özellikle Türklerden 
daha önce milli tarihleri ile ilgili yazdıkları hususları inkâr etmeleri istenmişti.60  

Baharla ve 1 Mayıs’la verilen Rus kültüründe birleşme mesajına karşın, Türk kültü-
ründe birleşmeyi sağlayacak en önemli unsurlardan olan dilin parçalandığını yukarıda 
söylemiştik. Görünürde ana dilinde eğitim hakkı, Türk halkları için olumlu gibi görünse 
de birliğin bir daha birleşmemek üzere parçalanması anlamına gelmektedir. Geriye bu 
birliği sağlayacak, fikirde ve işde birlik şiarı kalmaktadır ki, işte iktidar, onu da yazmış 
olduğu ders kitaplarında yok etme mücadelesi vermiştir. İncelediğimiz ders kitapları 
yazarlarının Kazak ve Özbek Türkü olduğunu da burada zikredelim. Gaspıralı’nın dilde 
                                                 
60  Milli tarih ve milli konular ile ilgili Özbekistan Komünist Partisi Merkez Komitesi I.  Sekreteri 

Peşidov, tarihçilere merkez iktidarın isteklerini şöyle aktarmıştır: “Daha önceleri Rusya’da esir 
durumda yaşamış olan milletlerin mutluluğu şu ki, onlar Ruslarla bir arada, Rusların kardeşçe 
yardımı sayesinde, dâhi Lenin tarafından çizilmiş yol üzerinde yürümüşlerdir… Komünist Partisi 
tarafından yönetilen Rus milleti, ülkemizin bütün halklarını tek bir kardeş aile halinde birleştiren 
bir kuvvet olmuştur.  Rus milleti, bütün Sovyetler Birliği halklarının derin bir saygısını kazanmış-
tır.  Bunun içindir ki bu halklar, haklı olarak onu ağabey diye anıyorlar”.  İstori Kazakhskogo SSR, 
Alma-Ata, 1955, Sayı 1, s. 355 ;  Saray, A.g.e.,  s. 85-92.  
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birlik düsturunun yok edilmesinden sonra, geriye kalan fikirde ve işde birlik düsturları da 
bir bakıma yerli öznelerin yardımıyla Komünist fikirde, Sosyalist idealin gerçekleşmesi 
işinde birlik şekline dönüştürülmüş olmaktadır. 1962’de Moskova’da, Sovyet Tarihçileri 
Birlik Toplantısı’nda Sovyetler Birliği Komünist Partisi üyelerinden B. N. Ponoma-
rov’un tarihçilere karşı söylediği şu sözler çok ilginçtir: “Sovyet tarihçisi, geniş tarihi 
perspektifi hesaba katmalıdır. Bu ışık altında objektif olarak kendi milletlerinin Rus 
milletiyle yakınlığının ve Rusya ile birleşmelerinin olumlu manasını ortaya koyacak ve 
açıklamaya çalışacak olan Sovyet tarihçilerinin bu gayretleri her türlü yardıma hak ka-
zanmış olacak ve bu yardımı görecektir.”61 Örneğin, Özbek ders kitabındaki Dostlik (3) 
başlıklı şu şiir ile bu dönüşüm yansıtılmaktadır. “Ulug ånä vätändä / yäşäymiz hür bah-
tiyär / säflärimiz müstähkäm/ Dostligimiz bärkarår / Kündän küngä årtädi / bu vätängä 
muhåbbät/ bizni baxtiyär qılgän partiyägä miñ rahmät.” Merkezinde Komünist Parti-
si’nin bulunduğu soyut ve genel bir vatan anlayışı sözkonusudur burada. Her iki kitapta 
da vatandan tam olarak kastedilenin Sovyetler Birliği’nin tamamı olduğu anlaşılmakta-
dır, yani her biri ayrı birer Cumhuriyet olan Türk toprakları vatandan sayılmamaktadır. 
Kazak Tili kitabında “Otan Bizniñ Anamız” (259) adlı parçada “Bizdiñ otanımızda türli 
xalıktar bar. Olardıñ bäri özara dos, tatu turadı” denilerek, Sovyet toprağı işaret edil-
mektedir. Benzer şekilde Özbek Türkçesi Oqış Kitåbi’nda “Bizniñ vätän” (40) adlı şiir-
de, “Yäşnägän vätänimiz / baxt vä şådlik quçågi / bizgä äziz / muqaddäs / uniñ åltin 
tupråğı/ Halklär yäşäydi erkin / birbirigä mehribån / Sovetlär vätänidän bährä ålädi 
cehån” denilmektedir. Bu şiirde görüldüğü üzere kastedilen vatan Sovyetler toprağının 
tümüdür, Özbekistan değildir.   

Kitaplarda üzerinde en çok durulan konulardan biri de Sovyet Ordusudur.  23 Şubat, 
Sovyet Ordu Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu bayram vesilesi ile Sovyet ordusunun 
kahramanlıkları anlatılmaktadır. Burada aslında bir ayrıntı gibi görülen ama sık sık vur-
gulanan bir bilgi yer almaktadır. Sovyet ordusunun Alman faşistlerine karşı kazanmış 
olduğu zaferler sık sık sözkonusu edilirken, orduya Komünist Partisi’nin rehberlik kıldığı 
vurgusu yapılıyor. Özbek dili kitabında Såvet Armiyäsi (36) adlı parçada, “Bu küräşägä 
cånäcån Kommünistik Partiyämiz rähbärlik qıldi” denilmektedir. Yani hayatın ve huzu-
run yegâne koruyucusu Sovyet ordusudur, dolayısıyla komünizmdir mesajı verilmekte 
çocuğun gözünde bu iki unsur yüceltilmektedir. Bu parça özetle şöyle devam ediyor. 
“Bütün halk ordumuza yardım etti. Sevgili Sovyet Ordusu için işçiler fabrikalarda silah 
ve alet yaptılar, Kolhozlarda ise asker için erzak yetiştirdiler. Sovyet ordusu düşmanı 
perişan etti, vatanımızı kurtardı. Biz Sovyet Ordusunu seviyoruz... Sevgili Sovyet Or-
dumuza şan şerefler olsun.” (36) Kazak Tili kitabında da Sovyet Ordusu önemli bir yer 

                                                 
61  Gömeç, A.g.e., s. 187–188. 
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tutar. Hatta zaman zaman slogan niteliğine büründürülen bazı sözler parçalar arasına 
serpiştirilmiştir. Sovet Armiyası adlı parçanın hemen altına yerleştirilmiş bir slogan şöy-
ledir: “Jasasın quvattı, jeñilpaz Sovet Armiyası!”(68) Sovyet Ordusu’nun söz konusu 
edildiği parça ise şöyledir “Sovet Armiyası Otanımızdı qorğaydı. Sovet Armiyası- quvattı, 
jengimpaz. Sovet Armiyasınıng soldattarı -batır. Olar öziniñ Otanın süyedi.” (68) Başka 
bir parça yine Sovet Armiyası adını taşımaktadır. “Sovet Armiyası 1918 jılı qurıldı. Sodan 
beri bul armiya süyikti Otanımızdıñ şekarasın qorğap keledi… 1941 jılı Nemis-faşisteri 
bizdiñ elimizge karsı soğıs aştı. Osı soğısta bizdiñ süyikti armiya köp elderdiñ xalıqtarın 
faşisterdin quldığınan qutardı… Sovet xalqı öz armiyasın jaqsı köredi. Öytkeni xalqımızdıñ 
baqıttı ömiri men beybit eñbegin Sovet Armiyası korğan keledi.” (126) Burada dikkat çe-
ken iki nokta daha vardır. Birinci nokta: Almanların doğrudan Kazak ya da Özbek top-
rağına saldırdığı imajını oluşturmaktır. Sovyet toprağı çok büyüktür ve düşmanın Kaza-
kistan’a veya Özbekistan’a gelmesi için önce Moskova’dan geçmesi gerekir. Yani asıl 
saldırı Rus toprağına yapılmıştır. Oysa burada bilinçli bir unutturma ile uyutma gerçek-
leşmektedir. Diğer nokta ise Sovyet devriminin iki önemli dayanağını oluşturan işçi 
sınıfı ve Kolhoz sistemidir. Bu parçada halk olarak yansıtılan aslında işçiler ve büyük 
yıkımlar neticesinde oluşturulan Kolhoz çiftlikleridir. Parçada savaşın bu iki unsur saye-
sinde kazanıldığı bilgisi verilerek Türk çocuğu zihinsel olarak dönüştürülmek istenmek-
tedir.  Kolektif çiftliklerde savaş zamanı hayatın nasıl etkilendiğini ve hangi şartlarda 
ordunun beslendiğini anlatan pek çok yayın bulunmaktadır. Bunlar içerisinde Türk 
soylu halkların edebi ürünlerine dikkatle bakmak yeterli olacaktır.  Bütün bu acıların 
unutturulduğu savaş sonrası yeni nesil, ders kitaplarındaki bu tür kahramanlık hikâyele-
ri ile sistemin mükemmelliğine inandırılarak, dönüştürülmektedir. 

Üzerinde en çok durulan konularndan doğa hayatı, doğada var olan hayvanların ta-
nıtımı şeklinde veriliyor. Şehirde oturan çocukların bilmedikleri hayvanları tanımaları 
için bu yaklaşım isabetli olurken, her defasında Kolhozların övülmesi basit bir olgu de-
ğildir. Kolhoz hayatının öne çıkarılması iktidarın sessiz ama derinden bireyi bünyesine 
katması için kullanılmaktadır. Sovyet hükümetinin önem verdiği konulardan biri de 
çocuğun doğa ile baş başa yetiştirilmesi, böylece deneyim kazanmasının sağlanması idi. 
Bu kitaplar sonuçta, Kolhozları öne çıkararak, çocukları hem doğaya açmakta hem de 
bu çiftliklerin ne kadar gelişmiş bir yapıya sahip olduğunu, insanların makineler ile ne 
kadar mutlu olduğunu göstermek istemektedir. Özbek Dili Oqış Kitåbi’nda Kolhoz 
Däläsidä (95) adlı parçada modern bir çiftlik ve dolayısıyla modern bir ülke görüntüsü 
oluşturulmaktadır. Geçmişin Kolhoz yıkımları hiçbir şekilde söz konusu edilmeden 
makineleşmiş bir müreffeh hayat bu çiftliklerde sergilenmektedir. Savaş zamanı ordu-
nun en büyük destekçisi ve önemli tahıl ambarı olarak anlatılan Kolhozların otuzlu yıl-
larda kaç kişinin hayatına mal olduğu ve hatta mal olmaya devam ettiği böylece unuttu-
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rulmaktadır. Oysa Kolhozlaştırmanın en yoğun yaşandığı 1930’lu yıllarda milyonlarca 
kişi yerinden toprağından olmuş,62 milyonlarca insan Kolhozlaştırmaya kurban veril-
mişti. Hazırlıksız zorunlu göçe ve iskâna zorlanan halk çaresiz kalmıştı. Örneğin bu 
yıllarda, “Kazak Türkleri için ne yiyecek stoku yapılmış ve ne de barınacak bir yer inşa 
edilmişti. Sözde yöneticilerin gözleri önünde yüz binlerce Kazak Türkü açlıktan ve so-
ğuktan ölmüştür… O zamandaki istatistiklere göre ölen Kazak Türklerinin sayısı 2 
milyonu geçmektedir.”63  Felaket yılları olarak adlandırılan 1920–1938 arasında, Kazak 
Türklerinin 3 milyona yakın insan kaybına uğradığını görmekteyiz.64 Çocukların baba-
ları veya anneleri tarafından geçmiş yaşantılardaki Kolhoz acıları anlatılıyor olsa da asıl 
olanın gösterilerek anlatılmasıdır ki, bunu da bu ders kitaplarında Sovyet hükümeti tek 
elden gerçekleştirmektedir. Böylece bu hikâyelerde, kendisi Kolhozda yaşamayan 
hikâye kahramanları da yakındaki bir Kolhoza giderek oradaki araçları ve elde edilen 
ürünleri büyük hayranlıklarla seyrederler. Bu kitaplarda, bu tür kolektif çiftliklerin ikti-
darın baskıyı ve denetlemeyi gerçekleştirdiği bir kurum olduğu ile ilgili herhangi bir 
çağrışıma rastlamıyoruz. Bu anlamda bu çiftlikler ve bu çiftlilerde kurgulanmış olan 
iktidar, kitaplarda merkezî bir otorite veya yasaklayıcı tarafından uygulanan güç değil, 
bireyler arası ilişkilerden doğan ve kendi hakikat söylemi içinde özne yaratan bir şebe-
kedir. Bu ise aslında dağılmış, şekilsiz, tabansız bir olgudur ama yine de bireylerin psiko-
lojik dünyalarını ve toplumsal kimliklerini oluşturmaktadır. Foucault’nun, iktidar ken-
dine bir hapishane kurar ve her şeyi tek merkezden denetlemek için hücreleri daire biçimin-
de kurgular ve böylece bütün mahkûmları denetler, yönlendirir, onlar da gözetlendikleri ve 
yanlış yaptıklarında cezalandırılacakları hissini uyandırır, şeklinde tasvir ettiği veya ta-
nımladığı iktidar biçiminin en açık olarak ortaya çıktığı yerlerden biri de işte bu Kolhoz-
lar olmuştur diyebiliriz. 

Sonuç 

Eğitimi ve eğitimin en önemli aracı olan dili iktidarını sağlamlaştırmak ve meşrulaş-
tırmak için kullanan Sovyet liderleri, işe en temelden başlamanın sonuca ulaşmada da-
ha etkili olacağını iyi biliyorlardı. Yukarıda da görüldüğü üzere henüz dimağları kirlen-
memiş çocuk beyinleri Rus kültür ve tarihi ile şekillendirerek dönüşümü gerçekleştir-
mek istemişlerdir. Başta Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere, hemen bütün Orta 
                                                 
62  Tursunbayev’in verdiği bilgiye göre, 1 Şubat 1930’da Kazak halkının % 35,3’ü, 1 Mart 1930’da ise 

% 42,1’i Kolhozlara doldurulmuştur. Ayrıntı için bkz., A. B. Tursunbayev, “Kollektivizatsiia 
Sel’skogo Kazakhstana, 1926-1941”,  Alma-Ata, Mektep, Sayı I, 1967, s. 371; ayrıca Kolhozlaş-
manın aşamaları ve getirdiği yıkımlar için bkz: Saray, A.g.e., s. 163-165.  

63  Saray, A.g.e., s. 165. 
64  O. Caroe, Soviet Empire: The Turk Of Central Asia And Stalinism, Toronto, The Macmillan 

Company Of Canada and London, 1967, s. 163–171. 
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Asya’da bazı bölgelerde kısmen (kasaba ve kırsalda) bazı bölgelerde (şehirlerde) ço-
ğunluk olarak Ruslaştırmayı başarabilmişlerdir. En azından Ruslara sempati duyan, 
Rusçayı lingua franka (genel anlaşma dili) olarak kullanan ve ana dilinin yerine Rusçayı 
tercih eden bir nesli yetiştirmeyi başarabilmişlerdir diyebiliriz. İlkokuldan başlayarak 
hayatın tüm alanlarına yaydıkları Rus dili ve kültürü ile bireyin iktidarı içselleştirmesini 
sağlamış ve böylece milli bilincin ve bireysel uyanışın önünü tıkamışlardır. 
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Giriş 

Asya’nın uçsuz bucaksız topraklarına (Orta Asya) gelmeden önce, orada Tür-
kistan ve Turan (Maveraunnehir) vardı (Resim 1). Sınırları kesin olmamakla ve 
‘Türkistan’ terimi daha fazla kullanılmakla birlikte ‘Türkistan’ ve ‘Turan’ isimleri, 
kadim zamanlardan beri, İslâm’dan önce de sonra da ismi oldukları toprakların 
‘rengini’, onun üstünde yaşayan insanların dünya görüşlerini ve yaşam tarzlarını en 
iyi anlatan isimlerdir. Türk halklarının yaşadığı ülke Türkistan, Türkistan ülke-
si/bölgesi, Türkistan Cumhuriyetleri gibi kavramlar da aynı amaçla kullanılır.1 

İslâm, hicrî 1. yüzyıl bitmeden (7. yy. sonları) bölgeye girmeye başlamış, niha-
yet Buhara’nın fethi (h. 90 / m. 709) ile zafer kesinleşmiştir.2 Daha sonra Ma-
verâünnehir ilim, kültür, sanat ve siyaset merkezi olmuş, Sovyet dönemi dahil hiç-
bir zaman da bu ağırlığını kaybetmemiştir. Bölgede İslâm, sadece halk yığınlarının 
gönülden inandığı ve hayatını belirleyen unsur olarak kalmamış, aynı zamanda 
İslâm medeniyetine hizmet edecek yürütücü güçleri ve mâneviyatı üreten en 
önemli merkezler (Hive, Buhara, Semerkant, Taşkent, Kazan vs.) neşv-u nemâ 
bulmuş, buralarda yüzyıllar boyu en ulu bilim insanları, düşünürler, edebiyat üstat-
ları yetişmiş, İslâm’ın ilim ve kültür hayatının şaheserleri üretilmiştir. Tarihe ve 
geleneksel örf-adete bağlılık gibi yerel nitelikler bazen baskın olsa da İslâm’ın belir-
leyiciliği hiçbir zaman kaybolmamıştır. Tasavvufun da etkisiyle daha sade, bazı yö-
relerde şer’i kuralları katı bir şekilde uygulamayı gerekli görmeyen bir din anlayışı 
yaygın olmuştur.3 

Uzun bir zaman dünyanın gidişatını belirleyen bu bölge, 20. yüzyılı, belirlenen ta-
raf olarak geçirmenin ezikliği ile tamamlayacaktı. Bölgede bu yüzyıl öylesine zor ve 
öylesine yavaş geçti ki, kendimizi şöyle demekten alamıyoruz: 20. yüzyıl, Müslü-
manların yaşadıkları topraklarda oldu, bitti. Elbette Müslüman dünyanın dışındaki 
büyük ve önemli olayları görmezden gelmiyoruz; ama bir asrın tamamını göz önü-
ne aldığımızda, Müslümanların karıştığı ya da karıştırıldığı olayların yekûnu diğer 
olayların tamamından daha büyük olup dünya tarihine de o oranda tesir etmiştir. 
20. yüzyıl başladığında Asya’nın iki tarafındaki Çin ve Rusya topraklarında, sadece 
Asya’nın değil bütün dünyanın gidişatını belirleyecek olan iki büyük politik ve 

                                                 
1  Mekemtas Mirzahmetulı, Kazak Kalay Orıstandırıldı?, Almatı 2010, 26, 391; Fahri Türk, “Azer-

baycan ve Orta Asya’da Değişim Sürecinde Ortaya Çıkan Turancı Siyasî Hareketler (1989-
2007)”, Bilig, Güz 2009, Sayı 51, s. 206-208. 

2  Hasan Kurt, Orta Asya’nın İslâmlaşma Süreci (Buhara Örneği), Ankara 1998, Fecr Yayınevi, s. 143-79. 
3  Adeeb Khalid, Komünizmden Sonra İslâm -Orta Asya’da Din ve Politika. çev. Aslıhan Tekyıldız, 

Ankara, 2011, Sitare yay., s. 33-48. 



20. Asırda Asya’da Din Politikaları: Çarlık Rusya ve Sovyetler Birliği Hâkimiyetinde Belirleyenler ve Belirlenenler 

Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 89 

ideolojik güç doğmuştu. Bu makalede sadece Rusya merkezli politik ve askerî gü-
cün etkisinde belirlenen İslâm’ı ve Müslümanları ele alacağız.4 

Tasallut, belirleme ve dolayısıyla değiş(tir)menin tarihi, Çarlık Rus İmparatorlu-
ğu’nun bölgeye hakimiyetine dayanıyor. İmparatorluk 18. yüzyıldan başlayarak 19. 
yüzyılın sonuna doğru (1889) Kızıl Kum dâhil neredeyse bütün Türkistan ve Turan’ı 
ele geçirmiş, buralarda ‘Türkistan oblısı’ adıyla yeni bir yönetim oluşturmuştu. Kaf-
kasya’da da hâkimiyet sağlanmıştı. Doğuda ise Çin aynı amaçla Türkistan’dan pay 
kapmaya çabalıyordu. Rusya, egemenliğini koruyabilmek ve onun getirisi olan sömü-
rü nimetini hasat edebilmek için, bazen dinin (İslâm) üzerine sert tedbirlerle baş-
vurmuş, döneminde ilk defa Kur’an metni bastıran II. Katerina (1762-1796) devrin-
de olduğu gibi bazen de dinin hâmisi rolünü oynayarak ulemayı hoş tutmaya ve dola-
yısıyla gelebilecek din kaynaklı tepkileri dindirmeye çalışmıştır. Genel politika, dinî 
kurumları zayıflatılmak dolayısıyla halkın gözünden dinin etkinliğini azaltmaktı. Öte 
yandan Tatarlar, Kazaklar, Kırgızlar ve diğer Müslüman halkların (Ruslar’ın adlan-
dırması ile diğerleri ya da yabancılar / inorodtsy) din değiştirmesi (Hristiyan olmaları) 
için 1730’da cami yıkımına varıncaya kadar sert tedbirlere başvurulmuş, 19. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren ise daha sistemli ve güçlü bir misyonerlik faaliyeti başlatıl-
mıştır. Özel okullara alınan başarılı çocuklar ve ileri gelen yazarlar üzerinde Hristi-
yanlaştırma çalışmalarında bazı başarılar elde edilmiş, hatta ismini değiştirenler bile 
olmuştur. Kazakları Ruslaştırma (Hristiyanlaştırma denilse daha doğru olur) politi-
kasında 1867 yılından itibaren ‘yeni nizam’ adı altında bir düzen getirilmeye ve Hris-
tiyanlaştırma yolları geliştirilmeye başlandı. Yönetim altındaki bütün Müslüman 
halkları dillerinden ve dinlerinden ayırabilmek amacıyla asimilasyon faaliyetini siste-
matik yürütmek için 1869’da Moskova’da özel misyonerlik birliği, sonra da Kazan’da 
Duhovniya Akademiya Kazanskaya adıyla misyoner eğitim merkezi kuruldu. Akade-
mide meşhur misyoner İlminski (ö. 1891)’nin yönettiği Protivamusulmanskoe Otde-
leniye (Müslümanlık Karşıtı Bölüm)’de özellikle dil odaklı çalışmalar yürütüldü. Bu 
çerçevede Hristiyanlıkla ilgili dinî kitaplar Rus olmayan halkların diline aktarıldığı 
gibi İslâm hakkında da çok ciddi çalışmalar yapıldı. Türkistan’ın ilk genel valisi Gene-
ral K. P. Kaufman (ö. 1881)’ın tek amacı asimilasyonu gerçekleştirmekti. Bu çalışma-
lar öylesine ilerlemişti ki 1906 yılında Çar Nikolay’ın da katılımı ile Saint Peters-
burg’da yapılan misyonerler toplantısında Türk halklarına (Türk dilinin lehçelerini 
konuşan halklar) Kiril alfabesini kullandırma kararı alındı. Ancak o dönemdeki siyasî 

                                                 
4  Makalenin sınırlarını zorlayacağından başka dinleri ve Çin etkisini dışarıda tutmak zorunda 

kaldık. Çin’deki durum için bkz. Chris Hann, - Mathijs Relkmans, “Realigning Religion and Pow-
er in Central Asia: Islam, Nation-State and (Post)Socialism”, Europe-Asia Studies, Cilt 61, No-
vember 2009, s. 1522-27, 1534-36. 
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karmaşa buna müsait olmadı, sadece basın ve resmî yazışmalarda Kiril alfabesinin 
kullanılması uygun görüldü. Böylece Türk halklarının dil ve alfabe birliği 1920’li yıllara 
kadar devam etti. Uygulamaya geçmeyen bu karar Sovyet döneminde, bir ara Latin 
Alfabesine geçilse de, 1940’dan itibaren tamamen uygulanacaktı. Fakat Çarlık yer isim-
lerinin değiştirilmesi, örf ve adetlerin Rus örf ve adetlerine dönüştürülmesi gibi uygu-
lamalara ağırlık verilmiştir. Bu gayeyle İslâm aleyhinde onlarca kitap yayımlanmıştır.5 

Kısaca Çarlık İmparatorluğu Türkistan’ı sadece istila etmekle kalmıyor, bütün nitelik-
leri ile değişmesini de istiyordu. Tam başarılı olamasa da kendisinden sonra bölgeyi miras 
olarak devralacak olan Bolşevikler, bir anlamda Çarlık Rusyası’nın bir devamı olduğu gibi 
yapacakları için oldukça hazır bir ortam bulmuşlardı. 

 

Resim 1: Türkistan ve Turan’ı gösterir harita. 19. yy. veya daha öncesine ait (Arslan Bab mü-
zesi, Otrar, Kazakistan). 

                                                 
5  Seyfettin Erşahin, Türkistan’da İslâm ve Müslümanlar -Sovyet Dönemi, Ankara 1999, s. 86-89; 

Seyfettin Erşahin, “Rusya’da Müslümanlar: Tatar Kavimlerinin Tarihçesi”, Ankara Ü. İlahiyat 
Fak. Der., XXXV, 1996, s. 569 vd.; Mirzahmetulı, 10 vd.; Khalid, 49-54; Jo-Ann Gross,“‘Resmî’ ve 
‘Resmî Olmayan’ İslâm Tartışması: Sovyet Orta Asyasında Tasavvuf”, çev. Abdurrezzak Tek, 
Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2004, s. 278 vd.; Ekrem Ayan, “Ibıray Altınsarin 
ve Nikolaya İvanoviç İlminski’nin Kazak Eğitim Sistemine Etkleri”, Turkish Studies, Cilt 3, Sayı 
7, Fall 2008, s. 127 vd.; Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi -Başlangıçtan 1917’ye Kadar, 2. baskı, 
Türk Tarih Kurumu yay., Ankara, 1987, s. 284-84, 325-65, 377-78; Kalibek İbirayımcanov 
Turdığazıulı, “XIX. yy’da Kazak Topraklarında Türk Halklarını Ruslaştırma Siyaseti ve Rus 
Okulları”, Türkün Sesi, Bakü, 2008, s. 107 vd. 



20. Asırda Asya’da Din Politikaları: Çarlık Rusya ve Sovyetler Birliği Hâkimiyetinde Belirleyenler ve Belirlenenler 

Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 91 

1. Tecdidden Tahdit ve Tehdide 

19. yüzyılın ortalarından itibaren büyük çoğunluğu Türk halkları olan Asya’daki 
Müslümanlar arasında istiladan kurtulma, toparlanma ve kalkınma için tecdid (ye-
nilenme) hareketi, içten içe olgunlaşmaya başladı. Bölgede yetişmiş bir çok ileri 
gelen âlim ve yazarın başlattığı ve Kazan, Azerbaycan, Kafkaslar ve Türkistan’daki 
Müslümanlar arasında yankı bulan, esas itibariyle dinî düşüncede yenilenme ve 
eğitimde yeni metotların (usul-i cedid) uygulanması girişimi, büyük bir fikir ve ey-
lem hareketine dönüşerek adına Ceditçilik, müntesiplerine de Ceditçiler denildi. 
Bütün bölgeyi etkisi altına alan harekette Kuzey’de Kazan, Güney’de Buhara 
önemli merkezler olarak dikkati çeker. Önderliğini âlim, yazar ve düşünürlerin çek-
tiği akım, emperyalist egemenliğe tepki gösterirken bir yandan da kendi halklarının 
içinde bulunduğu çıkmazlardan kurtuluş çareleri aramaktadır. Müslümanların ka-
bul edilemez perişanlığı, öteki dünya karşısındaki geri kalmışlığı ulema ve düşünür-
ler arasında hâl çareleri aramaya sebep olmuş, eğitim, bilgi ve din anlayışının yeni-
lenmesi, içtihat yapılması, fikir özgürlüğü, bidat ve hurafelerden uzaklaşılması, dinî 
metinlerin ve hukukun yeniden yorumlanması ve Müslümanların konuştuğu dille-
re tercüme edilmesi yüksek sesle söylenmeye başlanmıştı. Siyasî, askerî, ekonomik, 
sağlık ve diğer alanlardaki yapılanmanın değiştirilmesi, toplumsal yaşamda kadın-
erkek ve seçkinler sınıfı ayrımının kaldırılması ise ikinci aşamada gerçekleştirilebi-
lirdi. Bu konular ‘Müslümanlık nedir?’, ‘Dinî otorite kimdedir?’, ‘Dinî otorite nasıl 
kullanılmalıdır?’ gibi temel sorular etrafında cereyan eden daha üst bir tartışmanın 
alt birimleridir. Tartışmanın tarafları giderek Ceditçiler ve Kadimciler (muhafazakâr 
ulema) şeklinde iki grup etrafında toplanmıştı. Muhafazakâr ulema, bütün yenilik 
fikirlerine ve girişimlerine geçit vermemenin mücadelesini veriyordu. Onlar dü-
zenden memnun olmasalar da şer’i anlamda çok fazla şikâyetleri yoktu.6 Ceditçilik, 
Çin hâkimiyeti altındaki Doğu Türkistan Müslümanları arasında da yankılanmış, 
Buhara’da ilim tahsil etmiş olan Abdulkadir Damolla (1881-1924) ve başkaları başı 
çekmiştir. Ancak idarenin baskıları ve Damolla’nın öldürülmesi sonucu çok fazla 
mesafe alınamadan akim kalmıştı.7 

Asya tarzı tecdit, Çarlık Rusyası’nın egemenliği altındaki Müslümanlar arasında 
çıkmıştı. Onlar dinî düşünce ve eğitimde değişim istiyordu, ama kendi içinde, ken-

                                                 
6  Konu hakkında derli toplu bilgi için bkz: İbrahim Maraş, Türk Dünyasında Dinî Yenileşme 

(1850-1917, Ötüken yay., İstanbul, 2002, s. 31 vd.; Ayrıca: Kurat, s. 389-91; Khalid, s. 55-61; 
Emin Özdemir, “Kazak Kültürel Hayatında Tatarların Etkisi ve Kazak Ceditçiliğinin Gelişimi”, 
Bilig, Kış 2009, Sayı 48, s. 158 vd. 

7  Nurahmet Kurban, “Çağdaş Uygur İslâm Düşüncesinin Önderi Abdulkadir Damolla”, Bilig, 
Bahar 2010, Sayı 53, s. 169-171. 
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di iradesiyle, en önemlisi de kendi birikim ve imkânlarıyla Müslümanları dönüş-
türmenin peşindeydi. Bölgesel olsa da ırk temelli, İslâm’dan ve diğer Müslüman-
lardan soyutlanmış bir yenilenmeyi kabul etmiyorlardı. Rusya da Müslümanları 
değiştirmek istiyordu, ama onların amaçları ve yöntemleri tamamen başkaydı. Ce-
ditçilik ve Kadimciliğin düşünce ve sosyal hayattaki tezahürleri geçmiş ile karşılaştı-
rıldığında bölgedeki ikinci uyanış hareketi sayılabilir. Ne yazık ki dönemin şartları, 
serpilmesine müsaade etmedi. Her şeye rağmen Ceditçilik öylesine güçlüydü ki 
etkisi bugün dahi hissedilmektedir. 

Esasında Ceditçilik temelsiz, nevzuhur ve bölgesel bir hareket değildir. Zira 
İslâm dünyasının dört bir tarafında tecdit, ıslah, ihya vb. adlarla benzer girişimler 
çoktan başlamıştı. İstanbul, Kahire, Afganistan, Hindistan gibi merkezlerde Müs-
lüman entelektüeller arasında geleneksel bilginin ve yorumun ciddi bir eleştirisi 
yapılıyor, köklere dönülmesi, İslâm’ın ilk dönemlerindeki temsilcilerinin (selef) saf 
din anlayışına benzer bir anlayışa sahip olunması gerektiği savunuluyordu. Arap 
Yarımadası’nda ise M. b. Abdulvahab (ö. 1791) ve Muhammed İbn Suud (ö. 
1787)’un birlikte yürüttüğü mücadele sonunda doğan ve selefi düşünceyi savunan 
Vehhabi hareketi 19. yüzyılın başından itibaren devlet olma yolunda hızla ilerle-
mekteydi. Bu hareketin din ve dinle ilintisi olan her şeyde aşırı ve sert tutumu, dinî 
dışlayıcılığın örneği kabul edilmiş, başka bölgelerde dışlanmak istenenler ‘Vehhabi’ 
olmakla suçlanmaya başlanmıştır. Böylece Vehhabilik, tasniflerde bazen dışlayıcı 
bazen dışlanan taraf olarak ilk akla gelen isim olmuştur. Nitekim geleneksel anlayış-
lar dışında ortaya çıkan hemen bütün yeni hareketler için İngilizler’in Hindistan’da 
yaptığının benzeri, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği döneminde Ceditçiler’in 
etkisini kırmak ve halkın gözünden düşürmek için suçlama yaftası (Vehhabi, selefi) 
olarak çok rahat kullanılmıştır. Benzer tasnifler günümüzde daha etkin bir şekilde 
devam etmektedir.8 Hâlbuki bölgede hâkim özgürlükçü, hoşgörülü ve esnek din 
anlayışı, aşırı dinî akımların doğmasını büyük oranda törpülemiştir. Özgürlük mü-
cadeleleri ise kesinlikle aşırı dinî hareket olarak görülmemelidir. 

Ceditçilerin fikirleri doğrultusunda ortaya çıkan gelişmeler, imparatorluk mer-
kezinde iyi karşılanmamış, aleyhte baskı ve propaganda bile başlamıştı. Suçlamala-
rın bir sebebi ‘İslâmcılık’, bir sebebi de ‘Türkçülük’ idi. Öte yandan Türkistan’daki 
her hareketin şu ya da bu şekilde Osmanlı ile irtibatı vardı. Osmanlı-Rus ilişkileri 
ise gergin, zaman zaman savaş hâlinde idi.9 Böyle bir ortamda imparatorluğun en-
gellemelerine ve ulemanın muhalefetine rağmen Ceditçiler büyük bir yankı yarattı. 
                                                 
8  Karen Armstrong, Tanrı’nın Tarihi, çev. O. Özel, H. Koyukan, K. Emiroğlu, Ankara, 1998, s. 450-

56; Khalid, s. 60, 185, 190-92. 
9  Kurat, s. 323 vd. 
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Tam ortamın oluşmaya başladığı sıralarda idi ki, Bolşevik İhtilali geldi ve işgalin 
hem biçimi hem de sıfatı değişti, ama amacı değişmedi. Tamamı katılmasa da yeni-
likçi kanat, fikri ve ideolojik yakınlık veya benzerlikten değil ama siyasî projesinin 
gerçekleşme fırsatı doğduğu inancıyla ve ilk zamanlarda verilen büyük vaatlere ka-
narak Bolşeviklerle birlikte hareket etti ve onları destekledi. Onlar fikirleri doğrul-
tusunda Sovyet döneminin ilk yıllarında bazı ilerlemeler kaydetti ama fazla hevesli 
olmaya engel olacak birçok etken vardı. Ayrıca onlar, büyük umut bağladıkları Bol-
şevik hareketin fikir sistemini ve özellikle de amaçlarını tam olarak kavrayamamış-
lardır.10 Onların nisbî başarısına, ‘tufan öncesi yalancı bahar’ dense daha yerinde 
olur. Sonuçta tecdit girişimi, başarıya ulaşamadı, akim kaldı, birçok temsilcisi Tür-
kiye ve başka diyarlara göç etti. Orada kalanlar ise yerli halk gibi tahdit ve tehdidin 
gölgesinde yaşamaya başladı. Tahditi, dünyaya kapatılmış ve sınırlı bir hayat anla-
mında kullanıyorum. Bu sınırlama içerisinde hâkimiyetten gelen korku (tehdit) kol 
geziyordu. Tehdit, insanın bütün özgürlüklerini sınırlayan psikolojik bir baskı ara-
cıdır, dolayısıyla tahdidi sağlayan en güzel yöntemlerden birisidir. Öyle ki, anaların 
özgür doğurdukları, kafalarından bile ‘aykırı’ fikirleri geçirmeye cesaret edemezler. 

2. Bir Aldanmışlığın Kısa Tarihi 

1917’de Bolşevik İhtilali ile gelen istila, Asya’da Müslüman halkları (ki çoğun-
luğu Müslüman Türklerden oluşmaktadır) dinî, kültürel, coğrafî ve siyasî olarak 
yeniden belirledi. Yeni politikalar için zemin zaten hazırdı. Uzun vadede dinin öğ-
renilme, yaşanma ve algılanma biçimine doğrudan müdahale edilerek büyük deği-
şim gerçekleştirildi. Değişimin gerçekleştirildiği yetmiş yıllık dönemde takip edilen 
din politikalarını birkaç safhaya ayırabiliriz: 

1. Din hakkında kararsızlık ve ondan faydalanma dönemi (1917-1926) 
2. Dine saldırı, dinle ve dindarlarla mücadele dönemi (1926-1929) 
3. Saldırı, baskı ve zulmün zirveye çıktığı tam sosyalizm dönemi (1929-1941) 
4. Gevşeme, dinin moral gücünden yararlanma, dini din ile kontrol dönemi 

(1943-1955) 
5. Dine karşı son hamle: Kruşçev’in kampanyası (1959-1962) 
6. Dinin sosyal olgu olarak tanınması, kontrollü izin dönemi (1963-1990) 

Kararsızlık ve dinden faydalanma dönemi, Bolşeviklerin meşruiyet kazanmak ve 
yayılma aracı olarak kullanmak için dinden yararlandıkları dönemdir. 1917 yılı başın-
da Rus Devrimi ile Çarlık yıkılmış ve Bolşevikler, Rus Devleti’ni devralarak iktidara 
gelmişti. Bolşevik iktidarı, öncekinin aksine, vatandaşlar arasında din, dil, sınıf, etnik 

                                                 
10  Erşahin, Türkistan’da İslâm ve Müslümanlar, s. 113-121, 145, 160. 
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farklılıkları resmen kaldırdı, bütün özgürlüklere kapı açtı. Bizzat Lenin (ö. 1924) ve 
Stalin (ö. 1953) Müslümanlara öncekilerden daha özgür yaşayacaklarını taahhüt etti. 
Fakat dine karşı nasıl bir politika izleneceği konusunda bir netlik yoktu. Daha doğru-
su I. Dünya Savaşı’nın ağır yükü, Asya’yı kasıp kavuran kıtlık gibi öncelikle baş edil-
mesi gereken sorunlara ilaveten yeni rejimin meşruiyet kazanması ve kendini ispat 
etmesi gerekiyordu. Yine de ilk yılların bu karmaşası içerisinde dinî düzenlemelere 
yönelik kanunlar çıkarıldı. Dinin özel bir iş olduğu, devletin dinden ayrıldığı gibi bü-
tün Sovyet dönemi politikasını belirleyen temel yasalar bu dönemin ürünüdür. As-
lında bunlar, gelecekte dinin etkisini ortadan kaldırmaya ve en nihayetinde dinin 
kendisini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik temel adımlardı. Diğer yandan Ce-
ditçiler ve Kadimciler dâhil bütün Müslüman kitleler, Çarlık monarşisinin baskı ve 
zulmünden kurtulmanın neşesi içinde özgürlükler vadeden yeni düzeni alkışla karşı-
ladılar. Daha da önemlisi uzun zamandır yapmayı planladıkları, fikrî ve şer’î uygula-
maları artık yerine getirmenin gerektiğini düşündüler. Kültürel ve politik girişimlerde 
bulundular, Müslüman Türkistan Kongresi bile toplandı. Bazı Müslümanlar da doğru-
dan Kominist Parti içinde hizmet etmeye inandı ve üye oldu. Öyle ki, Azerbaycan’da 
Merkezî Müslüman Komitesi (Muskom) bile kuruldu. Bazıları İslâmî fikirler ile sos-
yalist fikirler arasında benzerlikler bulunduğunu ispat etmek üzere yazılar yazdı.11 
Öte yandan farklı görüşler arasındaki sürtüşmeler devam etti. Buhara çevresinde, 
yenilikçi kanat, fikri birikimlerini eyleme geçirmek amacıyla İslâmî Şura’yı, muhafa-
zakâr ulema ise Ulema Cemiyeti’ni kurdu. Her ne kadar geçerli sebepler sayılıp dökül-
se de iç çatışma dış planların uygulanmasını kolaylaştırmıştı. İki kanat da benzer yet-
kilere sahip olmasına rağmen aralarındaki çatışma bir türlü bitmek bilmedi. Elbette 
her iki taraf da temel dinî argümanlarla hareket ediyordu, ama zihniyet yapıları dola-
yısıyla din anlayışları ve tahayyül ettikleri dünya birbirinden farklıydı. Şer’i mahkeme-
lerin kurulması, yeni okulların açılması gibi özel talepler dışında hiçbiri Türkistan’ın 
bağımsızlığı gibi bir fikri dillendirmedi. Türkmenler ve Kazaklar arasında İslâm poli-
tik konularla fazla ilişkilendirilmedi, ulema da zaten zayıf olan konumunu kabile aris-
tokrasisi ve Rus eğitimi almış seçkinler karşısında fazla koruyamadı. Onlar kendi iç 
sorunları ile uğraşırken Ekim 1917’de Bolşevikler iktidarı ellerine alacakları büyük 
adımı St. Petersburg’da atmışlardı. Moskova’dan gelen Bolşevik idareciler geri planda 
kalmak suretiyle Türkistan hükümetini yerel idarecilerin eline bıraktılar. Bu adım, 
yerel halkların Sovyetlerin istediği doğrultuda dönüşmesi ve şekillenmesi amacını 
taşıyordu. Fakat Türkistan’ın nüfusunun %20 azalmasına (7.148.800’den 
5.336.500’e) neden olan kıtlık nedeniyle çıkan karmaşa bitmek bilmiyordu. Köylüler 
kendilerini ve yiyeceklerini korumak amacıyla silahlanınca ya da isyancı gruplarla 

                                                 
11  Erşahin, Türkistan’da İslâm ve Müslümanlar, 119, 136-40, 172, 183. 



20. Asırda Asya’da Din Politikaları: Çarlık Rusya ve Sovyetler Birliği Hâkimiyetinde Belirleyenler ve Belirlenenler 

Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 95 

işbirliği yapınca, Sovyetler aradığını bulmuşçasına onlara haydut muamelesi yapmak-
la kalmamış, yaftalama yolunu seçerek dinî fanatizm ve irtica ile suçlamıştı. Böylece 
Türkistanlıların ve Türkistan dışındaki yerlerdeki Müslümanların (Azerbaycan vs.) 
1917 ila 1934 yılları arasında Bolşeviklere karşı giriştikleri silahlı bağımsızlık mücade-
lesi Moskova tarafından isyan olarak kabul edilmiş, bazı istisnalar dışında, hem bu 
hareketi küçük düşürmek hem de bu mücadelenin mensuplarını ‘haydut’ diye nite-
lendirmek için Basmacılık İsyanı olarak adlandırılmıştır. Dinî unsurlarla bezenmiş 
duygusallığı ağır basan milliyetçi bir zeminde gelişen Basmacılık Hareketi ileriki yıl-
larda da benzer hareketlerin öncülerinden birisi olmuştur.12  

Bolşevikler yerli nüfusu rejime sadık ve katkı yapmaya ikna etmek amacıyla 
önemli bir adım daha attı. Çarlık Rusyası’nın aksine topluma doğrudan müdahale 
ederek kültürü yenilemeye, daha doğrusu yeni bir kültür yaratmaya giriştiler. Hatır-
lanacağı üzere, yenilikçi kanadın bir amacı da bu idi; ancak hedef ve yöntem kesinlik-
le farklıydı. Görünürde yapılanlar yerelleştirmeye yönelikti. Yeni okulların açılması, 
kitap ve gazete basımı, hâkim dilin Rusça; Özbekçe, Türkmence ve Kazakça’nın ise 
Türkistan’ın resmî dil ilan edilmesi, alfabe değişimi (önce Arap sonra Latin alfabesi), 
kamulaştırılan mülklerin cami ya da medrese yapılmasına müsaade, İslâm hukuku-
nun varlığını kabul ederek şeriat mahkemelerinin ve Ufa’daki Müslüman Merkezî Din 
Yönetimi benzeri bir kurumun Türkistan’da kurulmasına izin gibi dinle ilgili uygula-
malar yerelleştirmenin birer aracı olarak görülüyordu. Komünist Parti ise politik za-
yıflık ve sosyal problemler nedeniyle diğer gruplarla işbirliğini geçici bir taviz olarak 
kabul ediyordu. Doğal olarak bu adımlar, Müslümanların çoğu tarafından olumlu 
karşılanıyor, yenilikçiler yapacakları için büyük bir umut besliyor, bazı milliyetçi ay-
dınlar halklarını şekillendirmek için onlara destek veriyordu.13 

Cedîdciler, bütün milletlere kendi kaderlerini tayin etme hakkının 
verileceği vaadiyle ortaya çıkan Bolşevizm'den kendi gayeleri doğrul-
tusunda faydalanma ümidine kapılmışlar, Bolşevizm'in gerçek niteli-
ğinin henüz tam anlaşılmadığı bir dönemde birçok Cedîtçi, Bolşevik 
Partisi'ne girerek Müslüman fraksiyonlar oluşturmuşlar ve parti için-
de kendi idealleri doğrultusunda çalışmalar yapmışlardır. Cedîdcili-
ğin 1917 ihtilâli sonrasındaki kuşağından Kazanlı Mîr Said Sultan 

                                                 
12  Khalid, s. 66-71; Behram Hasanov, Sovyet Kuşağından Sovyet Sonrası Kuşağına Azerbaycan’da 

Din (Doktora Tezi), Marmara Ü. SBE., İstanbul 2007, s. 82-99; İhsan Kalenderoğlu, Sovyetler 
Birliği Döneminde Türkmenistan’da Folklor Politikaları ve Çalışmaları (1917–1954) (Doktora 
tezi), Ankara 2007, s. 103, 171; Kurt, Orta Asya’nın İslâmlaşma Süreci, s. 225; Ahad Andican, 
Cedidizm’den Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi. İstanbul 2003, Emre Yay., s. 149-157. 

13  Khalid, s. 72-76; Kalenderoğlu, s. 292-94. 
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Galiev (ö. 1940), Stalin'in Milliyetler Halk Komiserliği yardımcılığı-
na kadar yükselmiştir. Galiev, Marksizm'in sınıf mücadelesi tezini ye-
niden yorumlayarak ezen milletlerle ezilen milletler arasında müca-
dele tezine dönüştürmüş, Rus sosyalizmine karşı Turancılık ülküsünü 
savunmuş, her Türk boyundan Cedîdciler'i bu amaç uğruna bir araya 
getirmeye çalışmış, böylece Sovyetler'in tek partisi olan Bolşevik Par-
tisi içinde örgütlü bir Müslüman fraksiyon oluşmuştur. Bununla bir-
likte eski Cedîdciler gibi ilk Müslüman komünistler de -Çarlık veya 
Sovyet farkı gözetmeksizin- Rus devletine, Rus halkına ve genel ola-
rak Batılılara karşı derin bir güvensizlik duymuşlardır.14 

İster safdillik denilsin ister gerçeği görmezden gelmek denilsin hakikat şu ki, 
özellikle yenilikçi ulema ve fikir adamları, Sovyet yönetiminin dine ve dindara 
düşman olduğunu bilmesine rağmen, İslâm’a açık bir saldırı yapılacağı korkusunu 
taşımıyordu. Örneğin Ceditçi (sonraları Hüdasızlar hareketi üyesi) Nazir Töreku-
lov (ö. 1937), Komünizmin insanlığın özgürlüğü için çalışan, esasında dine karşı 
olmayan, dine ve inanç özgürlüğüne her zaman saygı duyan bir ideoloji olduğunu 
savunuyordu.15 

3. Homo Sovieticus Yaratma Hayali ve Dine Saldırı 

Karl Marks (ö. 1883) ve F. Engels (ö. 1895)’in Hegel (ö. 1831)’den yardım ala-
rak temelini attığı diyalektik materyalizm, tarihi, insanlığın bir aşamadan diğerine 
geçerek sürekli aşama kaydetmesi olarak yorumlamıştı. Aşamaların sonunda sınıf-
sız topluma ulaşılacaktı. Buna ulaşmanın önünde iki engel vardı. Birisi kapitalizm 
ve onun ürünü olan emperyalizm, diğeri de din idi. V. İlyiç Lenin (ö. 1924) önder-
liğinde Rusya ve Asya topraklarında kurulan yeni imparatorluğun politik görüşleri 
kesinlikle dinsizdir, ama din ile yakından ilgilidir. Yani her ne kadar parti ve devlet 
politikasında dine yer vermemiş ve dinsiz bir düzen hedeflediklerini açıklamışlarsa 
da, ülke sınırları içinde yaşayan Müslümanlar dâhil çeşitli dinlere mensup milyon-
larca vatandaş vardı. Zamanla dinin büyük bir mesele olduğunu gördüler. Öte yan-
dan Lenin’in Sovyet yönetiminin emperyalist olmadığını göstermek için yerli halk-
ların güvenini defalarca kazanmak gerektiğini ısrarla belirtse16 de gönlünü almaya 
çalıştığı kesimlerin dinini yok saymak devam ediyordu. Zira bu ideolojiye göre din, 

                                                 
14  Taha Akyol, “Cedidcilik”, DİA, Cilt VII, s. 210-212. 
15  Adem Asalıoğlu, “Kazak Halkının İlk Diplomatı Nazır Törekulov ve Onun Trajik Sonu”, Türk 

Yurdu, Haziran 2010, cilt 30, Sayı 274, s. 57 vd.; Khalid, s. 84; Erşahin, Türkistan’da İslâm ve 
Müslümanlar, s. 182. 

16  Khalid, s. 79; Kalenderoğlu, s. 169-75; Hasanov, s. 83-84. 
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“insanlığın afyonu (the opiate of the people)” olarak kabul edilmiştir. Din insanın 
özüne yabancılaşmayı temsil ediyordu. Bu nitelemenin tarihsel ve toplumsal ne-
denleri17 ne olursa olsun, onlar inanan insanın öz niteliklerinden birini yadsıyarak 
en baştan bindiği dalı kesme yoluna gitmiştir. 

Egemenlik altındaki halkların millî kültürlerine göre şekillenmesi politikasında 
da din yoktu. Bolşevikler, etnik yapıya göre sınırları çizmenin idareyi kolaylaştıra-
cağını düşünüyordu. Bu nedenle 1924’te bölge şu millî cumhuriyetlere bölündü: 
Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri. Yeni sınırları ile ‘Orta Asya’, haritada yerini almıştı. Artık ne Tür-
kistan vardı, ne de Buhara ve Hive emirlikleri, hatta ‘Türkistan’ ismini kullanmak 
sakıncalıydı. 

Bolşevikler Türklerin ülkesi anlamına gelen Türkistan tabirinin yerli 
halk arasında 1919’da olduğu gibi bölgede muhtariyet düşüncesini 
canlandırma ihtimalinden korktuklarından Türkistan kelimesini kul-
lanmaktan özellikle kaçınmışlardır. Yani Orta Asya kavramı Türkis-
tan kavramına göre SSCB’nin politik amaçlarına daha uygun düş-
müştür.18 

Müslümanlar Özbek, Kazak, Kırgız, Azeri, Türkmen gibi etnik kökenlerine göre 
sınıflanıyordu. Din, daha doğrusu İslâm, tarihinin ve ümmetin bir parçası olmaktan 
çıkarılarak bir milliyetin temsilcisine dönüştürülmüştü. Ceditçiler dâhil dinden 
yana söz söyleyen hiç kimse ortada olmayacaktı. Kısaca rejim kendi insanını (Ho-
mo sovieticus) ve toplumunu yaratma yoluna girmişti. Buna rağmen, şekil ve stan-
dartları ne olursa olsun insan kendini bağlayacağı erişilmez bir gücü, üstün ve ideal 
bir varlığı veya olguyu mutlaka hayatında görmek istediği ortadadır. İnsan psikolo-
jisi ve toplum sosyolojisinin boşluk kabul edemeyeceğini çok iyi bildikleri için di-
nin yerine başka bir şey koymaları gerekiyordu, onun gayretindeydiler. Tanrı dola-
yısıyla din kaldırılınca yerine başka bir obje (lider, ideoloji, kahramanlar vs.) geçi-
rilmektedir. Sosyalist ideoloji bunu yapmıştır.19 

Ayakları iyice yere basan ve hâkimiyeti sağlamlaştıran Bolşevikler ki, bundan 
böyle Sovyetler, Sovyet Sosyalistleri ya da Sovyetler Birliği diye anılacaktır, dinle ve 

                                                 
17  Trevor Ling, Karl Marx and Religion in Europe and India, Great Britain, 1980, s. 1-17; V. İlyiç Len-

in, Sosyalizm ve Din, çev. Ömer Ünalan, Ankara, 1994, s. 9-53; Rem B.Edwards, Reason and Reli-
gion, Harcourt Brace Jovanovich Inc., USA, New York,  1972, s. 5. 

18  Kurt, s. 208 
19  İlginç bir anlatı için bkz.: Gustav Le Bon, Kitleler Psikolojisi, çev.: Selahattin Demirkan, 4. baskı, 

İstanbul, 1979, s. 77-82. 
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dindarlarla mücadelede fazla gecikmediler.20 Bu arada Stalin (ö. 1953)’in 1922’de 
Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri, Lenin’in ölümünden sonra da 
Sovyetler Birliği Devlet Başkanı olması, büyük değişimlerin başlangıcını oluşturur. 
1926’da muhalefetin sığındığı en güçlü kale olarak görülen din ile mücadele başla-
dı. İslâmî değerlerin ve ahlâkın toplumsal alandan çıkarılması mücadelesine girişil-
di. Sovyetler dağılana kadar bir daha da İslâm-Müslüman ilişkisi eski vaziyetine 
dönemedi, İslâm toplum hayatında görünmedi. Din karşıtı hamlede ilk saflarda 
babaları Müslüman olan Nimet Hakim, Mennan Ramiz gibi ateistler, İslâm’ın in-
san için ne kadar tehlikeli ve boş şey olduğunu, insanı nasıl uyuşturduğu ve sömür-
düğünü ispata uğraşıyordu. Müslüman yerleşim yerlerinin her tarafında, Militan 
Dinsizler Birliği toplanma yeri, Tanrısızlar adlı dergi ise yayın organıydı. Öte yan-
dan parti yöneticileri var güçleri ile Müslüman halkın örf, adet, kültür ve her türlü 
dinî kabullerini ortadan kaldırarak Komünist Parti’nin idealleri ve ilkelerini onların 
yerine yerleştirmeye çalıştı. Böyle bir ortamda Ceditçi - Kadimci ayrımına bakma-
dan bütün Müslüman âlimler, düşünürler ve yazarlar, sosyalizmin amacına en bü-
yük engeldi, onların yerine devrim kendi elitlerini yaratmıştı. Çark tersine dönme-
ye başlamış, önceleri kendisinden faydalanılan bu kimseler şimdi en büyük tehlike 
olmuştu. Tehlike olarak görülen herkes, ‘devrim karşıtı isyancı kitle’ içine dâhil 
ediliyordu. Binlerce insan yargılandı, sürgüne gönderildi, ölüme mahkûm edildi. 
Bütün Sovyet vatandaşları devlet okulunda eğitim alması gerektiği için medrese, 
özel okul ve camilerde eğitime müsaade edilemezdi. 1927 yılında medreselerin 
tamamı kapatılarak binalarına el kondu, vakıflar kapatılarak onların yönettiği tüm 
mülkler devlete devredildi. 1928’de ise kalabilen dinî mahkemelerin tamamı kaldı-
rıldı. Bir yandan da gazete ve kitaplarla din aleyhtarı propaganda yapılıyordu. M. A. 
Reisner’in Kur’an’ın Mekke ve Medine burjuvasisinin ideolojisi olduğunu ileri sü-
ren “İdeologia Korana” ve “Koran i Ego Sotsialnaya İdeologia” adlı makaleleri ile 
Kazak yazar İbragimov’un dinle mücadele programını anlatan kitabı manidardır: 
Programa Konspekt Dilaya Anti-Religioznih (Kızılorda 1928). Özbek yazar Reşid 
Han’ın “Kuranın Yazılış Hem Toplanış Tarihidan” adlı makalesi (Hudasızlar dergi-
si, 1928, sayı 2. Makale N. İsenbet’in Tatarca İslâmnıng Dünya Karaşları adlı kita-
bından esinlenmiştir); Kazan Tatarlarından S. Bekbolat’ın İslâm’ın ve onun kutsal 
kitabı Kur’an’ın burjuvazi ürünü ve Arap uydurması olduğunu ispata çalışan 
“İslâm’ın Peyda Bolışı ve Onın Sınıfi Beşeresi” adlı uzun makalesi (Allahsız dergisi 
Kazan 1928, Özbekçesi Hudasızlar dergisi 1929, sayı 2-3) manidardır. Anlaşılan o 
ki, 1928 yılı hem İslâm’ın hem de onun temel kitabı olan Kur’an’ın orijinal olmadı-

                                                 
20  Söz konusu mücadelenin teorik ve pratik açıdan detaylı anlatımı için bkz: Erşahin, Türkistan’da 

İslâm ve Müslümanlar, s. 142-300. 
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ğını ispat etmek suretiyle Müslümanları dinden Kur’an’ı da onların gözünden dü-
şürmek hedeflenmişti. Zira aynı yıl müsteşrik Kaştalöva, SSCB Bilimler Akademi-
si’nde okuduğu Terminologiya Korana v novom osveşenii adlı tebliğinde yeni bilim-
sel gelişmeler doğrultusunda Kur’an’ın vahiy kaynaklı bir kitap olmadığını ve bir 
‘kollektif yaratma faaliyeti’ sonucunda ortaya çıktığını ispatlamanın derdine düş-
müştür.21 Bahse konu çalışmalarda ileri sürülen iddialar daha sonra Azeri yazar M. 
Q. Mehemmedov tarafından Kuranın İdeolojisi Mekke Tacir ve Aristokratlarının 
İdeolojisidir (Bakü 1933) adlı çalışmasında tekrarlanmıştır.22 

Yukarıdaki uygulamaların devamı mahiyetinde 1923 yılında kutsal yerleri ziya-
ret etmek amacıyla S. Arabistan (hac), Irak (Necef, Kerbela) ve İran’a (Kum, Meş-
hed) gitmek resmen yasaklandı. 1929 yılında SSCB hükümetinin çıkardığı bir ya-
sayla da din adamlarının ve dinî cemiyetlerin ibadet binaları dışındaki bütün faali-
yetleri yasaklanarak dinin toplumun bütün alanlarından çıkarılması doğrultusunda 
talimat verilmişti. Camilere gelince 1920’lerin başında birkaç cami kapatılmış ve 
binaları güya sosyal açıdan daha yararlı amaçlar (okul, işçi kulübü, depo, polis atla-
rına ahır vs.) için kullanılmıştı. İbadethaneleri, bu arada camileri kapatarak dinle 
sert bir şekilde mücadele etmenin zararları tespit edilince Mayıs 1924’de Komünist 
Parti Kongresinde bu işlerin durdurulması kararı alındı ise de 1925’de tekrar dinle 
mücadelede sert tedbirlere dönüldü. 1927-29 arasında Komünist Parti gençlik teş-
kilatı Komsomol’un ve Militan Dinsizler Birliği’nin başı çektiği başta Kur’an olmak 
üzere kitapları yakma23, cami kapatma kampanyasında camiler büyük oranda kapa-
tıldı, binaları tahrip edildi. Üç kişilik kendiliğinden yetkili komite, istediği şekilde 
cami kapatmaya karar veriyor ve yıkıyordu.24 Toplam on yedi cumhuriyetin bulun-
duğu bölgede 1917’de yaklaşık 25.000 cami varken (bu sayı Çarlık döneminde 
36.379 idi)25, 1970’lerde ayakta kalanların sayısı 500 idi. Bu sayıya gizli mescitler 
dâhil değildir. Bunların bir kısmının son dönemlerde yapıldığı göz önüne alınırsa 
yıkımın boyutları çok daha net ortaya çıkar. Kiliselerin durumu da bundan farklı 

                                                 
21  Seyfettin Erşahin, “Sovyetler Birliği’nde Kur’an’a Yaklaşımlar”, İslâmî Araştırmalar, Cilt  9, Sayı 1-4, 

1996, s. 234-36; İsmail Shovkhalev, Kur’an-ı Kerim’in Rusça Tercümeleri (Mana doğruluk 
bakımından değerlendirilmesi), (Y. lisans tezi), Ankara 2006, s. 54. 

22  Erşahin, “Sovyetler Birliği’nde Kur’an’a Yaklaşımlar”, s. 237-38; Erşahin, Türkistan’da İslâm ve 
Müslümanlar, s. 272 vd. 

23  Erşahin, Türkistan’da İslâm ve Müslümanlar, s. 248. 
24  Kalenderoğlu, s. 292-97; Khalid, s. 83-87, 95; Hann-Relkmans, s. 1522-25; Erşahin, Türkistan’da 

İslâm ve Müslümanlar, s. 164-65; Hasanov, s. 91-93; Didar Şavenov, Günümüzde Kazakistan’da 
Dini Yaşayış (Güney Kazakistan Örneği) (Yüksek lisans tezi), Ankara 2002, s. 41-65. 

25  Kalenderoğlu, s. 169, 294. 
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olmamıştır.26 1927’de Azerbaycan’da 1700 cami varken aleyhtar kampanya sonun-
da sadece 17’si açık kalabilmiştir. Yine 1920 senesinden önce Azerbaycan’da 786 
mektep ve medrese bulunurken, daha sonraki yıllarda din eğitimi adına hiçbir okul, 
kurs veya medrese kalmamıştır.27 Türkmenistan’da 1911’de 481 olan cami sayısı 
1978’de sadece 5 idi.28 Yıkıma diğer bir örnek de şudur: Kazakistan’ın eski adı Yesi 
yeni adı Türkistan olan şehrindeki (eski büyük Türkistan sembolik olarak sadece 
bu şehirde yaşamaktadır) Ahmet Yesevi Türbesi’nin Cuma Mescidi’nde hâlen 
(Mayıs 2011) asılı bulunan bir haritaya göre 1917’de küçük bir ilçe olan Yesi’de 
irili ufaklı altmış beş mescit vardı (Resim 2). Maalesef bunların hiçbirisi ayakta 
kalmamıştır. 14. yüzyılda Timur (ö. 1405) tarafından yaptırılan Ahmet Yesevi Kül-
liyesi ise tarihî kıymeti nedeniyle yıktırıl(a)mamış, yıkıma terk edilmişti. 

Bu baskılar doğal olarak Bolşevik dönemde dile getirilememiştir. An-
cak, 1991 yılındaki bağımsızlıktan sonra orta kuşak diye tabir edebile-
ceğimiz nesil, din konusundaki baskı ve istismarı çok açık bir şekilde 
dile getirmiştir. Özellikle Stalin döneminin baskı rejiminde, bırakınız 
camilerde ibadet etmeyi, insanlar ölen birisinin cenaze namazına git-
meye bile korkar hâle gelmiştir. Yine insanların birçoğu en yakınındaki 
arkadaşına bile dinî konularda konuşmaktan çekinmektedir.29 

Ne yazık ki Sovyetlerin dine ve maneviyata karşı kontrolsüz vahşetini belgele-
yen birkaç kanıt dışında belge ya hiç yoktur ya da henüz tozların altından çıkma-
mıştır. Dönemin din anlayışı ve din politikasının bir parçası olarak mabetlerin ve 
halkın saygı duyduğu diğer mekânların yıkılması, çok fazla araştırılmamıştır. Bunun 
tarihî, siyasî ve sosyal nedenleri vardır. Hâlâ hayatta olan canlı şahitlerden az da 
olsa din hizmeti gören hocaların tevkif edildiği, cami, medrese ve türbelerin yıkıldı-
ğına dair malumatlar almak mümkündür.30 Örneğin Sovyet işgaline en çok direnen 
ve iç isyanların yaşandığı Sozak’ta (Kazakistan) yaşayan seksen beş yaşındaki Eke-
şov Ahaş, 1898’de yapılan caminin, Karabura Evliya (12. yy.), Abdulaziz Kaşgari 
(Kazanci Evliya) (14. yy.) ve diğer birçok türbe ile mezarlığın yıkıldığını ve kullanı-
lamaz hâle getirildiğini hatırladığını söylemiştir (Nisan 2011). Belirsiz hâle getiri-
len mezarlığın rastgele bir yol olması ve çiğnenmesine karşı, gelen geçeni uyarsa da 
                                                 
26  www.country-data.com/cgi-bin/query/r-12521.html. Yıkımdan önce ve sonra cami sayısı 

hakkında farklı rakamlar da verilmektedir. Bkz.: Erşahin, Türkistan’da İslâm ve Müslümanlar, s. 
245-247, 335. 

27  Hasanov, 91. 
28  Durmuş Tatlılıoğlu, “Türkmenistan’da Sosyo-Ekonomik Yapı ve Dini Hayat”, Cumhuriyet Ü. İlahiyat, 

Fakültesi Dergisi, Sayı 3, s. 214. 
29  Kalenderoğlu, s. 173. 
30  Erşahin, Türkistan’da İslâm ve Müslümanlar, s. 248. 
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nafile. O günlerden kalan acılar, yüzünde ızdırap çizgileri oluşturmuştu. Gözlerin-
deki derin tahassür unutulacak gibi değildi. Buna benzer birçok anlatı dinlemiş bu-
lunmaktayız. 

Kadınlar sosyalist devrimin en önemli unsurlarından biriydi. Oluşturulmak is-
tenen sosyo-kültürel yapıda Müslüman nitelikleriyle kadına, elbette yer yoktu. Ör-
tülerin açılması, tek eşlilik, başlık parasının kaldırılması, kız kaçırmanın yasaklan-
ması, kız çocuklarının okutulması, kadınların da çalışma hayatına atılması gibi bir 
dizi değişikler gerçekleştirildi. Uzun vadede bu girişim toplumsal ve aile düzeninde 
sarsıntılara sebep oldu. 1928’den sonra kadınların sosyalleştirilmesi için baskı, kor-
kutma ve cezalandırmaya da başvurulmaya başlandı. Özellikle çarşaf ve peçe ile 
mücadelede bu yönteme başvuruldu. Halk, dinî ve millî kıyafet ve davranışların 
yasaklanması ya da ortadan kaldırılmasına direndi. Zira bu yasaklamaların sadece 
Müslümanlığı değil Azeri, Özbek vs. olmayı da ortadan kaldıracağına inanılıyor-
du.31 Dinî tarafı bir yana, kadının sosyal hayatta daha fazla yer alması, ataerkil aile 
açısından kabulü zor olsa da, kadına değer ve saygıda kusurlu olan toplumlar için 
oldukça önemli bir adım sayılabilir. Büyük çoğunluğu kırsal kesimde, göçebe yaşa-
yan dönemin Müslüman halkları için bunun ne anlama geldiği uzun uzun izaha 
muhtaçtır. Geçmişten bugüne baktığımız zaman kadınlar üzerindeki politikanın 
büyük oranda işlevsel olduğu ancak dinî ve millî damarları zayıflatsa da tamamen 
yok edemediği görülmektedir. Kadın konusunda Müslüman düşünürler de değişim 
ve yeni anlayışlar geliştirmenin peşindeydi32, ama sosyalist devrim farklı bir çerçe-
vede bir değişimi gerçekleştirerek onların ideallerini engellemiş oldu. 

Ulema da benzer kaderi paylaştı. Sayısız âlim, ‘bâtıl’ inançlara sarıldığı, devrimin 
önünde engel ve emekçi sınıfa baskı uyguladığı suçlaması ile çalışma kamplarına 
gönderildi. Birçoğu öldü veya öldürüldü, sağ kalmayı başarabilenler susmaktan başka 
çare bulamadı.33 Nihayet İslâm’ın var olma ve yaşama kaynakları bir bir kurutulmuş, 
‘aydınlanmaya muhtaç Müslümanlar’ (diğerleri) modern ateist yöntemlerle eğitilmiş, 
böylece sosyalist devrim, bizim tabirimizle tek tip Sovyet insanı (homo sovieticus) ve 
tek tip ideoloji, kendi kavramlaştırmaları ile yeni Sovyet insanı (novyi sovetskii çelovek)34 
veya ‘çağdaş sosyalist vatandaş (modern socialist citizen)’35 şeklinde formüle edilen 
büyük amacını gerçekleştirme yolunda epey mesafe kaydetmişti. Sovyet hükümeti, 

                                                 
31  Khalid, s. 88-89, 94; Hasanov, 102-104. 
32  Emin Özdemir, “20. Yüzyılın Başında Kazak Aydınlanmasında ‘Kadın’ Teması”, Bilig, Yaz 2010, 

Sayı 54, s. 213-26. 
33  Khalid, s. 87. 
34  Gross, s. 281. 
35  Hann-Relkmans, s. 1523. 
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Ruslaştırmaya ilaveten Sovyetleştirme siyaseti36 ile selefi Çarlık politikalarını çok ge-
ride bırakmıştır. Bütün bu fundamentalist tutum ve davranışlarıyla komünist ideoloji, 
dinlerdeki tavizsiz bağlanma ve görevleri yerine getirme şartını bile geride bırakmış-
tır. Bu yüzden McFarland (1998) ve Ballor (2009) gibi yazarlar onu din olarak 
(communism as religion) nitelemiştir.37 O gerçek manada din olmasa da işlevsel olarak 
dinin yerini çoktan almış, seküler-hümanist karakterli ‘yarı din’ olmuştur. 

Sovyetler Birliği tarihini yazacak değiliz. Fakat bizi ilgilendiren önemli gelişmelere 
işaret etmezsek ne dönemin din politikasını doğru anlayabilir ne de bugünkü durum 
hakkında teşhisler koyabiliriz. 1929 yılından sonra komünist ideolojinin kendine 
göre en cesur ama sonucuna maruz kalanlar açısından büyük felaketin yaşandığı bir 
karar alındı. Devlet, artık tam sosyalizmin kurulmasına geçileceğini açıkladı. Bu şu 
demekti: Her şey devletin olacak, her şey devlete aittir, özel mülkiyet yoktur, hatta 
özel düşünce bile yoktur. Kararın dikkat çeken bazı uygulamaları şöyleydi: Tarım için 
bütün topraklar halkın elinden alınarak pamuk tarlalarına dönüştürülmeye başlandı. 
Karşı çıkanlar, emirlere uymak istemeyenler sürgüne gönderildi ya da ölüme 
mahkûm edildi. İnsan kaynağının kurutulması anlamına gelen bu olgunun sonucu 
elbette ‘müreffeh bir sosyalist hayat’ değildi. Özellikle Kazakistan ve Kırgızistan top-
raklarında hayat, göçebelik ve hayvancılık üzerine kuruluydu. Takip edilen siyaset, 
dört yıl içinde Kazakistan özelinde büyük bir felakete ve soykırıma dönüştü. Hayvan-
larını devlete vermek istemeyen halk, onları keserek yemek istedi. Ne kadarını yiyebi-
lirdi ki! Bir kısmını telef etti, bir kısmı da insanları yerleşik hayata zorlayan devlet ma-
rifetiyle katledilince, hayvan sayısı dört yılda 36,3 milyondan 2,2 milyona düştü. Nü-
fus açısından sonuç daha vahimdi. Cezalandırılanlara ilaveten baş gösteren kıtlık so-
nucunda 1,5 milyon insan ölmüştü. Bu hadiseler Müslüman halkın dinî yaşamını da 
doğrudan etkiliyordu. Hâlbuki Asya insanının atı alındı mı her şeyi alındı demektir. 
En eski zamanlardan beri Türklerin sosyal hayatı hayvanlarla iç içe şekillenmiştir. 
Öyle ki başka milletlerde az görülen evcil hayvanlara bağlılık, onlarla iç içe olma son 
derece ileri düzeyde olup dinlerinde bile hayvan figürü yer almıştır.38 Dolayısıyla 
Sovyetlerin tutumu Kazaklar ve Kırgızlar başta olmak üzere Türkistan halkına büyük 
darbe vurmuştur. 

                                                 
36  Ferhat Karabulut, “İktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı Orta Asya: Sovyetlerin Dil ve 

Eğitim Politikaları”, Bilig, Yaz 2009, Sayı 50, s. 65-78. 
37  Sam McFarland, “Communism as Religion”, International Journal for the Psychology of Religion, 

Cilt 8, Sayı 1, 1998,  s. 33-48; Jordan J. Ballor, “Communism as Religion”, 
http://blog.acton.org/archives/12740-communism-as-religio.html (25.05.2011). 

38  Julian Baldick, Hayvan ve Şaman & Orta Asya'nın Antik Dinleri, çev. Nevin Şahin, Hil yay., İs-
tanbul 2000, s. 17-18, 51-109. 
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Sovyet sisteminin tamamlanması için daha ciddi bir atım atılması gerekliydi. 
Bütün engeller kaldırılmış geriye düşünen, yazan, söz söyleyen kimselerin tasfiyesi 
kalmıştı. Daha önce başlamış olan camilerin kapatılması, ulemanın ve gizli-saklı da 
olsa dinî terbiye veren kimselerin sürgüne gönderilmesi ya da ölüme mahkûm 
edilmesi tavizsiz uygulandı. Adeta insan kıyımının yaşandığı otuzlu yıllarda ‘yeni 
düzenin muhalifi’ gözüken âlim, düşünür, yazar, halk önderi kim varsa tavizsiz ve 
acımasız kararların kurbanı oldu. İnsan kıyımında devrim kendine gönül vermiş, 
desteklemiş olan kendi kadrolarını da yok ediyordu.39 

Stalin, güçlendikten sonra özellikle 1930'lu yılların ortalarından iti-
baren Bolşevik Partisi'ndeki Müslüman fraksiyona karşı harekete geçti. 
‘Devlet ve Komünist Partisi kadrolarını halk düşmanlarından ve milli-
yetçilerden temizleme’ sloganıyla Cedîdizm'in Sovyet idarî kademele-
rinde çalışmakta olan bütün temsilcileri hapsedildi ve bunların çoğu 
kurşuna dizildi. Bu şekilde başlayan tasfiye hareketiyle Türk toplumla-
rının aydın tabakasını oluşturan Cedîdci binlerce aydın öldürülmüş, 
Türk toplumları millî kadrolardan mahrum bırakılmıştır. Öldürülenler 
arasında Sultan Galiev, Ekmel İkram, Münevver Kârî, Abdülhamid 
Çolpan, Abdürraûf Fıtrat, Bekir Çobanzade gibi Cedîdciliğin en değer-
li temsilcileri de vardı. Rusya Türkleri'nin tarihine "büyük ziyalılar (ay-
dınlar) kırımı" olarak geçen bu katliamda sadece Azerbaycan'da 20.000 
aydın öldürülmüş veya sürülmüştür. Bu katliam sırasında Stalin, Gaspı-
ralı İsmail Bey'in Bahçesaray'daki mezarını tahrip ettirip üzerinde blok 
apartmanlar yaptırarak Cedîdciliğin bütün izlerini silmek istemiş, 
Cedîdciler'in eserlerinin kütüphanelerde bulundurulması yasaklanmış 
ve Türk okullarında Cedîtçiler'in emperyalist ajanı, burjuva, pan-
türkist sınıf düşmanları olduğu telkin edilmiştir.40 

Burada insan kıyımından bazı örnekleri sıralamak yerinde olacaktır. Yukarıda 
kendisinden bahsettiğimiz Nazır Törekulov, Sovyetlerin basım-yayın işlerinden 
sorumlu kişi olacak kadar yükselmiş, daha sonra da Suudi Arabistan’a elçi olarak 
atanmıştı. Sonunda da Türkçülük, terör örgütüne üye olmak ve devlet başkanı 
aleyhinde çalışmak suçlaması ile 3 Kasım 1937’de Moskova’da kurşuna dizildi. 
Dönemin suç ve ceza anlayışı gereği Nazır’ın akrabaları da sürgüne gönderildi, eşi-
ne, vatanını satan adamın aile azası olarak beş yıl, kardeşine de devlete karşı gelmek 
suçuyla üç yıl hapis cezası verildi. Törekulov’dan sonraki Suudi Arabistan’a giden 

                                                 
39  Gross, s. 281; Khalid, s. 90-91. 
40  Akyol, 212. 
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Kazak ve Müslüman elçi K. Hakimov’un da vatana ihanet suçlamasıyla aynı yıl 
idam edilmesi üzerine, Suudi Arabistan Rusya’dan elçi kabul etmedi, elçilik kapa-
tıldı. Hacca giden insan sayısı daha da azaldı.41 Yirmi yıl sonra, gıyabi yargılama 
sonucu ‘pardon yanlışlıkla idam etmişiz’ denilerek N. Törekulov’a iade-i itibar 
edilmesi, timsahın gözyaşlarını akla getirmektedir. Ayrıca bu olay, ateist ideolojinin 
sadece kendi vatandaşları ile ilişkilerde değil uluslararası arenada özellikle Müslü-
man ülkelerle ilişkilerinin hangi boyutlara ulaştığının güzel bir delilidir. 

Sultan Galiyev Komünizm ve Sosyalizme yürekten inanmış, dinle ciddi müca-
dele stratejileri geliştirmiş bir kişi olmasına rağmen, sonunda ‘gerçek mümin ol-
makla, din ve dindarlara arka çıkmakla, Pantürkizmi ve Panislâmizmi hayata geçir-
meye çalışmakla suçlanarak on yıl çalışma kampında kalmak üzere cezaya çarptı-
rılmış, cezasını çektikten sonra da ortadan kaybolmuştur. Tanrısızlar Birliği’nin 
ateşli üyesi ve aynı adla yayınlanan derginin yayın yönetmeni ve başyazarı olan Öz-
bekistanlı yazar Mennan Ramiz (ö. 1936) de, benzer suçlamaların kurbanı olarak 
öldürülmüştür.42 

Ceditçilerin öncülerinden olan Özbekistanlı Abdurrauf Fıtrat, önceleri Müslü-
man müellif iken Sovyet döneminde (1928) ateist edebiyata yönelmiş, yazılarında 
Hz. Muhammed ve nübüvvete ağır hakaretler etmişse de 1938’de ‘gizli Müslüman’ 
suçlamasıyla öldürülmekten kurtulamamıştır.43 Azerbaycan’da sadece 1937 yılında 
372 din adamı tutuklanmış, bunların 201’i kurşuna dizilmiş, 161’i çeşitli cezalar 
almıştır. Hatta din ile yeteri kadar mücadele etmediği için Panislâmcı suçlaması ile 
birçok yetkili de tasfiye edilmiştir.44 Azerbaycan’ın yetiştirdiği âlimlerden Mir Mu-
hammed Kerim Bakuvî, anti-Sovyet ve dinî faaliyetler yürütmek, evinde ’37 adet 
Antisovyet Kur’an’ bulundurmak suçlamasıyla 15 Mart 1939 tarihinde kurşuna 
dizilmiştir.45 Meşhur Kazak yazarları Saken Seyfullin, Ahmet Baytursınov, Mağcan 
Cumabayev 1937-38’de kurşuna dizildi. Kırgızistan’da, meşhur yazar Cengiz Ayt-
matov (ö. 2008)’un babasının da içinde olduğu 138 ilim ve kültür insanı öldürüle-
rek topluca kuyuya atıldı, hadise yıllar sonra ortaya çıkarılabildi (Resim 3-4). Ka-
zan’ın yetiştirdiği 20. yüzyılın büyük âlimlerinden Musa Carullah Bigiyef (ö. 1949), 

                                                 
41  Asalıoğlu, 61-63. 
42  Erşahin, Türkistan’da İslâm ve Müslümanlar, 153, 159. 
43  Seyfettin Erşahin, “Türkistan’da Hz.Muhammed İmajının Kaynakları”, VIII Kutlu Doğum Sem-

pozyumu (Tebliğleri), Isparta, 2005, s. 137-40. 
44  Hasanov, s. 90-91. 
45  Çalışkan, İsmail, “Türkçe’de İlk Şii Tefsir”, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt V, Sayı 1, 2001, s. 218; 

Memmedali Babaşlı, “Çarlık Rusya’sı Döneminden Günümüze Azerbaycan’da Din-Devlet İlişkileri”, 
Uluslararası Türk Dünyasının İslâmiyete Katkıları Sempozyumu (Tebliğleri), Isparta, 2007, s. 222. 
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muhalif damgası yedikten sonra önce hapse atılmış, daha sonra sürgüne gönderil-
miş, ömrünün son yirmi yılını ülkesinden uzak yaşamış ve vatanı dışında ölmüştür. 

Bahse konu kısa dönem içerisinde, eğitim görmüş, âlim, yazar, düşünür kimsele-
rin şu ya da bu sebeplerle öldürülmesi, sürgün edilmesi ve hapsedilmesinin toplumsal 
planda vahim sonuçları olduğunda şüphe yoktur. Ancak İslâm’ın ve Müslümanların 
geleceğine çok ciddi bir ket vurduğu, ‘tanrısız toplum’ hayalinin, gelecek nesillerin 
kaderini kararttığını belirtmeliyim. Rejim açısından ise tasfiye döneminin ardından 
İslâm, rejimin kaderini etkileyecek gücünü kaybettiği gibi artık siyasî bir tehdit olarak 
algılanmamaya başlanmış ve daha çok komünizme engel olan kültürel bir geri kalmış-
lık olarak görülmüştür. Dolayısıyla vakıa, Asya’da yaşayan Türkler ve Müslümanlar 
için dinî ve millî açıdan ‘tufan’ olarak tanımlamayı hak etmektedir.46 

 

Resim 2: 1920’den önce Yesi’deki 65 mescidin yerlerini gösterir harita (Ahmet Yesevi Türbesi 
Cuma mescidi kısmı, Türkistan, Kazakistan). Sovyet döneminde hiç biri sağlam bırakılmamıştır. 

 

                                                 
46  Kastettiğimiz değişim tarihini ve yöntemlerini çok güzel bir şekilde ortaya koyan Behram 

Hasanov’un Azerbaycan üzerine yaptığı Sovyet Kuşağından Sovyet Sonrası Kuşağına Azerbaycan’da 
Din (İstanbul 2007) adlı doktora tezine dikkat çekmek isterim. 
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Resim 3-4: 138 kişinin toplu öldürüldüğü yer ve öldürülenlerin listesi (Bişkek, Kırgızistan). 

4. Derin Acılardan Doğan Yeni Toplum 

II. Dünya Savaşı, Sovyetlerde birçok alanda politik değişimlere sebep oldu. Da-
ha doğrusu, bu savaş, SSCB dâhil bütün dünyayı alt üst ederken, uzun vadede 
SSCB’nin kendi içinde yeniden doğmasına zemin hazırladı. Meseleyi din ile ilişkisi 
açısından şöyle özetleyebiliriz: Nazi Almanyası’nın 1941 yılının yazında Sovyetlere 
saldırmasının ardından, uzun süredir baskı ve şiddet uygulanan Müslüman vatan-
daşların gönlünü kazanmanın savaşın kaderi üzerinde önemli etkiye sahip olacağı 
yönetim tarafından anlaşılmaya başladı. Ordu içinde çok sayıda Müslüman askerler 
vardı, ayrıca takviye amacıyla Müslüman Türk halklarından asker talebinde bulu-
nulmak zorunda kalınmıştı. Dolayısıyla yönetim Müslümanlar konusunda daha 
dikkatli davranmak zorunda kaldı. Geçici bir süre dine karşı bir gevşeme ve kayıt-
sızlık oldu. En iyimser rakamlarla yirmi dört milyon vatandaşını kaybetmiş bir dev-
letin halkı ile barışmaktan başka yolu yoktu. Daha da ilginci savaşta direnç göster-
mek için dinden yararlanma yoluna gidilmesidir. Bu, bir anlamda başından beri 
dine karşı geliştirilen felsefe ve ideolojinin delinmesi demekti. Rejim tavrını yumu-
şattı: Ateist propaganda geriledi, ibadet yapanlar cezalandırılmadı; kiliselerin, ca-
milerin ve dinî kuruluşların açılmasına, hatta savaşın beşinci yılında (1943) Orta 
Asya Müslümanları ve Kazakistan Müslümanları Dinî İdaresi (SADUM)’nin ku-
rulmasına ve kendi kontrolünde medrese açarak sınırlı sayıda öğrenciye din eğitimi 
vermesine veya yurt dışına öğrenci göndermesine, Sovyetler dışındaki Müslüman-
larla ilişki kurmasına ve nihayet sınırlı miktarda kitap basmasına izin verildi. Buna 
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karşın SADUM’dan savaş seferberliği ve dış politikada destek ve gerektiğinde iç 
politikaya yönelik fetva vermesi istendi. Bu olumlu tutuma karşılık başta dinî lider-
ler olmak üzere halk rejime destek verdi, varlığını zar zor sürdürebilen Dinî İşler 
Merkezi (Ufa’da), Rus Ortodoks Kilisesi ile birleşti. Özbekistan âlimlerinin girişimi 
ile kurulan SADUM, bütün Orta Asya’da yetki sahibi oldu. Ülkenin diğer bölgele-
rindeki Müslümanlar ve başka dinlere mensup olanlar da kendi dinî kuruluşlarını 
tesis etti. Stalin, savaş sonrasında da dine karşı yumuşak tutumunu sürdürdü. Hatta 
bir zamanlar kendisinin yaptığına benzer şekilde din karşıtı faaliyetler yürüten Ar-
navutluk Komünist Partisi lideri Enver Hoca’yı dikkatli olmaya çağırmasına bakılır-
sa, geçmişten epey ders almış gözükmektedir.47 Esasında rejim, bu davranışı ile 
başka bir amacı daha gerçekleştirmiş oluyordu: Yirmi yıllık baskı ve engelleme ile 
dinin yok edilemeyeceğini anlamış, buna karşın dinin gizlice ifa edilmesinin de 
önünü almayı murat etmiştir. Bu bir anlamda dinin ve dindarın, din ile kontrol 
edilmesi demektir. Bir yanda yıllarca güdülen politikaya bakınca rejimin kendisi ile 
tuhaf çelişkisi, bir yanda da ulemanın böyle bir rejime fetva vermek gibi konumu, 
doğrusu, politika-din ilişkisi bakımından tarihî bir örnek olgu olarak değerlendir-
meyi hak etmektedir. Hemen hatırlatalım ki Sovyet Anayasası din-devlet ayrımını 
esas almıştı ve rejim ateizmi destekliyordu. 

İster pragmatik amaçlarla ve art niyetli olsun, ister gerçekçi ve problemleri 
çözme odaklı olsun, dünya savaşı sırasında başlayan ve daha sonra da devam eden 
din yaklaşımı, dine dair gerçek bir politika olarak değerlendirmek mümkündür. 
Öncekiler de bir politikadır, ama tek yanlı ve aleyhteki bir politika. Bu nedenle 
Sovyet politikasının bu tarihten öncesi için ‘resmî İslâm’ tabirinin kullanılmasını48 
uygun bulmuyoruz. 

Görüldüğü üzere, komünistler her zaman suçladıkları dinden ve dindardan ya-
rarlanarak, kendileri ‘pragmatik iki yüzlülük’ örneği sergilemişlerdir. Zira o hem 
savaşa katılanlara manevî destek veriyor, hem de vatandaşın desteğini sağlıyordu. 
Savaşta kayıp vermeyen ev yok gibiydi, toplumsal yapı adeta alt üst olmuştu. Fakat 
savaş bittiğinde Sovyetler Birliği büyük bir zafer kazanmıştı. Öte yandan uzun sü-
ren savaşta rejim, büyük bir sosyal zaferi de kazanmış, halk ile devlet birbirine yak-
laşmış, halk vatansever Sovyet vatandaşlığını daha fazla benimsemişti. Yine bu savaş 
ve zafer, Sovyetler Birliği kimliğinin ve bilincinin en başat sembolü olma niteliğini 
kazandı. Zafer Günü (9 Mayıs), eski Sovyet Cumhuriyetleri’nde hâlâ en büyük 
bayram olarak kutlanmaktadır. 
                                                 
47  Khalid, s. 91-93; Hasanov, s. 110-13; Kalenderoğlu, s. 294; Erşahin, Türkistan’da İslâm ve 
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Böylece rejim birçok amaca birden ulaşmıştı. 1950’den sonra Sovyetler Birliği 
siyasî ve ekonomik bakımdan daha istikrarlı ve huzurlu bir yaşama ulaştı. Dine karşı 
baskının ve II. Dünya Savaşı’nın yarattığı derin travma bir nebze atlatılmıştı. Tabii 
ki bütün bunlar, genel olarak dinin, özel olarak da İslâm’ın ve Müslümanların ta-
mamen hürriyet ortamına kavuştukları, dine saygı gösterilmeye başlandığı yanılgı-
sına düşürmemelidir. Nitekim zor günler geçtikten sonra, bu defa Nikita Kruşçev 
(ö. 1971) döneminde (1955-64) din karşıtı yeni politika başladı. İşe önceki lider 
Georgy Malenkov (ö. 1988)’un zamanında (1953-1955) dine karşı yumuşak tu-
tum eleştirilerek başlandı, ardından dinin üzerine kararlılıkla ve sert tedbirlerle gi-
dilmesi kararı alındı. Sadece siyasî ve polisiye tedbirlerle yetinilmeyip, ateist propa-
gandanın hızlandırılması, dinî kuruluşların ve izinsiz ibadethanelerin kapatılması, 
resmî görevi olmayan din adamlarının tutuklanması ve işkence yapılması, toprakla-
rın işlenmesi bahanesiyle Kazakistan topraklarına binlerce Rus ve Ukraynalının 
yerleştirilmesi vs. Burada ateist propagandanın bizzat İslâm’a yönelik saldırı şeklin-
de tezahür ettiğini görüyoruz. 1948-1975 arasında Rusça dışında Sovyet Müslü-
manlarının dillerinde din aleyhtarı kitap ve kitapçık/broşür sayısı 923’tür.49 Rusça 
kitap ve makaleler ise sayısızdır. Gross’un tespit ettiği gibi tasavvuf aleyhtarlığı, bu 
yayınlar içinde özel bir yere sahiptir.50 Tespitlerimize göre bu dönemde (1950-
1970) yazılan kırkı aşkın Almatı’da basılan Kazakça kitabın konuları komünizmin 
ve ateizmin fazileti; ateizm ve din, bilim ve din, dinin zamanının geçtiği; dinin za-
rarları, afyon olduğu ve insanı özüne yabancılaştırdığı; imanın ne kadar boş bir şey 
olduğu; İslâm’ın Asya’nın gerçek dini olmayıp Araplar, İranlılar ve Osmanlı Türk-
leri tarafından sokulduğu gibi konuları işlemiştir. Kazakça kitaplar içinde Kur’an 
aleyhtarı özel kitaplar da vardır. Rus oryantalist L. İ. Klimoviç’in (1907-1989) Rus-
ça yazdığı bir kitap (Koran i yivo dogmatı, Almatı 1958) çok faydalı bulunmuş ola-
cak ki hemen Kazakça’ya çevrilmiştir (Kuran Jane Onın Vağızdarı, Almatı 1959). 
Klimoviç’in daha sonra yazdığı Kuran Turalı Kitap (Rusçası Kniga o Korana, Mos-
kova 1986) da yazıldığı dönemin hâkim zihniyetini ve ateistik kominist ideolojiyi 
temsil eden derin araştırma ürünüdür. Bir diğer kitap da Kur’an’a bilimsel analiz 
yaptığını iddia eden ve tabi ki onu bilim karşısında boşa çıkaran Velihanov Ğ. 
M.’nin kitabıdır: Kurana Ğılımi Taldav (Almatı 1962). Tokjigitov Mukatay Jakıpu-
lı’nın Kur’an Turalı Akikattar (Kazakistan basımevi, Almatı 1968) adlı kitabı da 
benzer zihniyetin ürünü olup, Kur’an’ın ‘nasıl uydurma bir kitap’ olduğunu ispata 

                                                 
49  Seyfettin Erşahin, “The Official Interpretation of Islam under the Soviet Regime -A Base for 
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çalışır. Bunu yaparken de Tanrı’nın hakikatinin olmadığı, Kur’an’da anlatılanların 
Tanrı sözü değil insan sözü olduğu ve bunların bilime aykırı şeylerle doldurulduğu 
vs. savlarla uğraşır.51 İstihzalı bir eda ile ayetlerdeki yanlışları ortaya koymaya çalı-
şırken kendisinin daha gülünç duruma düştüğünün farkında değildir. 

“Sovyetler, Marksist teoriden hareketle sınıfsız toplum kurmayı 
amaçlamaktaydılar. Oysa onların iddiasına göre Kur’an sınıflı toplum 
düzeni olan feodalizm ve kapitalizmin ideoloji kitabı idi. Bu bakım-
dan Kur’an SSCB’de siyasî, sosyal ve ekonomik düzeni tehdit eden, 
emekçilerin çıkarlarına ters düşen bir ideolojinin temsilciliğini yap-
maktaydı. Bundan dolayı onun ortadan kaldırılması gerekmekteydi. 
Sovyetlerde İslâm’a ve Kur’an’a karşıtı sayısız yazı ve makalede çok 
daha kaba, sert, saldırgan ve hatta saçma ve ahmakça bir dil ve üslup 
kullanıldı. Bu durum Sovyetlerin kuruluşundan sonra yaklaşık 1980’li 
yıllara kadar devam etti.”52 

Nitekim 1976 tarihli Kazak Sovet Ençiklopediyası’nın Kur’an maddesi de aynı zih-
niyeti yansıtır.53 Sovyetler birliği döneminde yayınlanan ilk Kur’an meali de bu dö-
neme denk gelir. Meşhur müsteşrik İ. Y. Kraçkovski (ö. 1951), Stalin döneminde 
yazdığı tercümeyi otuz beş yıl saklamış ve ölümünden on iki yıl sonra, 1963’de yayın-
lanmıştır.54 Üstelik propagandist anlatımlara özünde Müslüman olan yazar, şair ve 
aydınlar da alet edilmiştir, yazılan edebi ve folklorik eserlerde alaycı ve aşağılayıcı 
üslup devam ettirilmiştir.55 

Döneme ilişkin çalışmalarda dine baskının, devrime ve sosyalizme gerçekten 
inanmış olan Kruşçev’in planı olduğu belirtilir. Onun hayal ettiği ‘tam sosyalizm’ ya 
da komünist toplumdan din tart edilmeliydi. Ona göre Tanrı yoktu, bilim ve doğa-
üstü varlıklara inanç çelişmekteydi. Nitekim böyle bir toplum için geliştirdiği plan-
lar, onun görevden alınmasına da sebep olmuştur.56 Yeri gelmişken, bütün tahrip, 
baskı, anti propaganda ve karalamalara rağmen İslâm’ın hâlâ toplum hayatında 
varlığını koruduğunu, birçok aydının halkının asli paradigmasına sahip çıktığını 
belirtmek gerekir. Bir farkla ki, din daha çok kişilerin özeli, aile içinde belki gizli 
yaşanıyordu. Dahası din, Sovyetlere dâhil bütün Müslüman halkların ortak aidiyeti 

                                                 
51  Mukatay Jakıpulı Tokjigitov, Kuran Turalı Akikattar, Kazakistan basımevi, Almatı, 1968, s. 37-125. 
52  Shovkhalev, s. 53. 
53  “Kuran”, Kazak Sovet Ençiklopediyası, Almatı 1976, VII, s. 44-45. 
54  Shovkhalev, s. 55-56.  
55  Kalenderoğlu, s. 174-75, 298 vd. 
56  Anderson, John, Religion, State and Politics in the Soviet Union and Successor States, Cam-
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değil, millî kimliklere ait bir olgu olarak sınırlanmıştı. Milliyetin bireyin kimliğini 
belirleyen asli nitelik hâline getirilmesi ile din ve diğerleri geri plana itilmiş oldu.57 

Leonid Brejnev (1964-82)’in (başında olduğu komite) döneminde, takip edi-
len siyasî ve sosyal politikalar, Sovyet halklarının millî kültürlerini geliştirmesi yö-
nünde büyük katkılar yaptı, etnik yapılar arasında uyum arttı, daha önce başlatılmış 
olan şehirleşme ve sanayileşme hızlandı, okuma-yazma yaygınlaştırıldı, eğitimli 
nüfus fazlalaştı. Merkezî yönetim, Cumhuriyetlere daha fazla hareket alanı sağladı, 
millî kültürlerini araştırma ve milletlerin kendi tarihlerini yazmalarına da müsaade 
edildi. Dış politikada ise özellikle Müslüman ülkelerle ilişkilerde yeni adımlar atıldı. 
Bu manada bir köprü olan Taşkent, Müslüman öğrencilerin geldiği merkezlerden 
birisi oldu.58 

5. Sona Doğru 

Sovyetler Birliği tarihinin son on yılı, İslâm ve Müslümanlar açısından önceki 
dönemlerden tamamen farklıdır. İki önemli olay, bütün gidişatı alt üst etmiştir: 
Afganistan savaşı (Aralık 1979-1989) ve M. Gorbaçov’un iktidara gelmesi (Mart 
1985-Aralık 1991). Afganistan savaşı, İslâm dünyasında çağdaş cihad bilincini ve 
‘Moskofu Müslüman toprağından def etme’ gibi saf bir amacı doğururken, Soğuk 
Savaş yıllarında SSCB’yi alt etmek isteyenlere de aradıkları fırsatı verdi. Bu işte din 
unsurunun önemini tespit eden ABD ve müttefikleri, İslâm’a sarıldı. Böylece, İslâm 
ve Müslümanlar, tarafların kavgasında bir araç konumuna gelmişti. Dolayısıyla o 
günden sonra İslâm üzerinden yürütülen faaliyeti bir din politikası değil politik sa-
vaşın aracı olarak tanımlamanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. 

Gorbaçov devri, çalkantılarla geçti. Perestroika ve glastnost adı altında reformlar-
la aşmayı denediği problemlerin başında, savaşın ve yolsuzlukların getirdiği eko-
nomik kriz vardı. İslâm da gerçek bir fenomen olarak Sovyetler Birliği’nde iyice 
görünmeye başladı. Gün geçtikçe, ibadet edenlerin sayısının çoğalması, dinin emir-
lerine uymanın önemsenmesi, müsaade verilince birçok insanın hacca gitmesi, eski 
camilerin onarılması veya yenilerinin inşa edilmesi, gizli ibadetin ve ibadethanele-
rin açığa çıkması, bazı türbelerin ziyarete açılması, açıkça din eğitimi verilmeye 
başlanması gibi somut göstergelerin ispat ettiği üzere dine ilgi artıyordu. Buna kar-
şın ateist propaganda devam etti, dinî sebeplerle cezalandırmalar devam etse de bu 
alandaki sınırlamaların bir kısmı kaldırılmak zorunda kalındı. Kur’an basımı ve itha-
li yasak olduğundan büyük bir boşluk ve hasret vardı. Suudi Arabistan, yüz bin adet 
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Kur’an gönderdi ve gelecek hacıların giderlerini karşıladı. Dinî kitapların yayını 
başladı. Nihayet serbestlik, hem Müslüman davetçilerin hem de misyonerlerin böl-
geye akın etmesine imkân tanıdı.59 

1991’de cumhuriyetler (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Taci-
kistan, Türkmenistan) tek tek bağımsızlıklarını ilan etti ve Sovyetler Birliği dağıldı. 
Bu süreçte din ön planda değildi, milliyetçilik belirleyici unsurdu. Ancak cumhuriyet-
lerin nüfusları Müslümandı ve normalde Müslümanlık bu süreçte bir sorun yaratma-
dı. Fakat politik savaşın aracı olmanın yansımaları hemen görüldü. O zamana kadar 
sessiz sedasız(laştırılmış), bazı Müslümanlar, birden ‘kökten dincilik’, yaftası ile karşı 
karşıya kaldı. Müslümanların dışındaki kesimler, bölgede dine/İslâm’a ilişkin ve 
onunla ilişkili bütün politikaları bu bağlamda ele almaya özen gösterdi. İslâm bir daha 
mücadele edilmesi gereken bir güç, bir olgu olmuştu. Soğuk savaşın bütün tarafları 
adeta, tek taraf olmuştu. Abartılı bir ortamda gerçeği tespit etmek, Sovyetler Birliği 
dönemindeki belirsizlikten daha karmaşık ve belirsiz hâldeydi. Vaziyet hemen hemen 
aynıyla devam etmektedir. 

6. İslâm’ın Varoluş Mücadelesi ve Aldığı Darbe 

Sovyetler Birliği dağıldığında İslâm hâlâ yaşanıyordu. İnsanlar dinleri ile bağlarını 
koparmamışlardı, çok zayıf olsa, hatta birçoğu sadece Müslüman olduğunu bilmekle 
yetinse de Müslümanın varlığı devam ediyordu. Peki, bütün engellemelere, yıkımlara 
ve dinin varoluş bağlarının koparılmasına rağmen, İslâm varlığını nasıl devam ettirdi? 
Kitabi ve sistematik ilmi bilgi neredeyse yok olmuş, olanlar da sınırlı ve sıkı kontrol 
altında kalmıştı. Dinin en küçük ritüelini uygulamak bile büyük risk demekti. Bu nok-
tada ‘acaba İslâm ile neden bu kadar çok ciddi bir mücadele vermişti?’ sorusunun ce-
vabını ayrıca düşünmek lazımdır. Kanaatimizce en kestirme cevap, İslâm’ın ‘bölgenin 
toplumsal ve ekonomik yapısını şekillendirdiğinden, sınıflar arası mücadeleyi kabul 
etmediğinden Sovyet rejiminin alternatifi’60 ve her daim Sovyet sistemini çökertebile-
cek potansiyel bir güç olmasıdır. Dönemin bu zorunlu şartları içinde, dinin yaşaması 
ve gelecek kuşaklara taşınmasında ulema, aksakallar, kadınlar, tasavvuf ve halk edebi-
yatını görüyoruz. Kendini bir şekilde koruyabilmiş âlimler ve mollalara değindik, aşa-
ğıda tekrar ele alacağız. Yaşlı erkekler (aksakallar) ve kadınlar ise görünmez koruyucu-
lardır. Tersinden bir okuma ile yaşlı kimseler, aile, çeşitli dinî törenler ve mekânlar 
‘dinin sığınma alanları’61 olmuştur. Erkekler çalışma hayatı boyunca ibadetler dâhil 
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dinî pratiklere fazla yaklaşamıyordu. Yaşlandıkça aileyi bir arada tutan asli unsur ola-
rak, ibadetleri de yapıyordu. Küçüklükte evde gördükleri, öğrendikleri ve ezberledikle-
ri ile yetinmek zorundaydı. Yaşlı bir Türkmen’in anlattığına göre, o zaman insanlar 
kurban geleneğini evlatlarına öğretebilmek için kurbanlarını bayramından bir iki gün 
önce veya sonra kesmişler ya da tavuktan kurban kesmişlerdir.62 Yaşlı insanların bize 
anlattıklarına göre işgal yıllarının ilk zamanlarında din ile ilgili her şeyin yasaklanacağı-
nı öğrenen bazı duyarlı kimseler, sırf Kur’an’dan uzak kalmamak için gizlice ve hızlı bir 
şekilde hafızlık yapmışlar ya da Kur’an okumayı ve dinî bilgileri öğrenmişlerdir. Aksa-
kalların bildiklerini başkalarına gizlice öğretme gayreti, SSCB’nin son yıllarına kadar 
devam etmiştir. Bazılarını bizzat görme imkânı bulduğumuz çok sayıdaki el yazma 
belgeden, insanların bildiklerini muhafaza etmek ve sonrakilere aktarmak için yazıya 
döktükleri anlaşılıyor. Kadınlar ise daha gizli saklı bir şekilde çocuklarına ve özellikle 
kızlara bildiklerini aktarıyordu. Eskiden beri bilgi aktarımını devam ettire gelen kadın-
lar (Özbekistan’da otin, xalfa), bildikleri kadarıyla Kur’an okuyor, dualar ediyorlardı. 
Cenaze, evlenme gibi törenlerde ve tabii ki özel alanlarda dua okumak, en önemli gö-
revdi. Ayakta kalabilen türbeler veya kutsal kabul edilen yerler, ziyaret ediliyordu. Bah-
se konu pratiklerin büyük kısmı, gözden ve dolayısıyla kontrolden uzak kırsal bölge-
lerdeydi.63 Üçüncü bir etken de yine gizli saklı bir şekilde etkisini devam ettiren tasav-
vuftur. Türkistan’da özellikle Yesevi ve Nakşibendîlik ile tezahür eden tasavvufun güç-
lü bir geçmişi vardır. Bu dönemde zayıflamış, yer yer yok olmuşsa da varlığını devam 
ettirmeyi başarmış, az da olsa insanların manevi bağlarını güçlendirmiştir. Doğal ola-
rak Sovyet rejimi tasavvufu sadece dinî organizasyon değil aynı zamanda rejim karşıtı 
direnişin en güçlü odaklarından birisi olarak görmüştür.64 

Sovyetler Birliği döneminde Asya’da en başarılı işlerden birisi, şehirleşme idi. 
Ancak şehirde din gözükmüyordu. İslâm kırsala çekilmiştir ve tabiî ki apolitiktir. 
Dolayısıyla İslâm, sistem açısından bir tehlike oluşturmamaktadır. Bir diğer nokta 
ise kitabî bilgiden yoksun, hele de aksakallar ve kadınların elinde dinin, basit tören-
sel pratiklerden, dualardan, hurafe ve bidatlerle süslenmiş bir mahiyete bürünme-
sidir. Sözlü aktarımda ancak bu kadar olabilir. Öte yandan bütün bölgede özellikle 
Kazakistan ve Kırgızistan’da dinî bilgi ve öğüt-nasihat, sözlü aktarımın en güçlü 
aracı olan şairlerin ve halk âşıklarının (akın) şiirleri (jırav, aytıs, ölen, terme) ile ger-
çekleşmiştir. Cemaate çok önem veren İslâm’ın, cemaatsiz, bireysel bir dindarlıkla 
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temsil edilmek durumunda kalması da üçüncü husustur. Günümüzde son iki husus 
hâlâ daha belirginliğini muhafaza ederken, İslâmî bilgi ve pratikler şehirden kırsala 
doğru yayılmaktadır. Müslümanlığın böylesi bir varoluş direnişi, sosyolojik, psiko-
lojik ve teolojik açıdan ayrıntılı araştırmayı beklemektedir. Soru şudur: Sovyetler 
Birliği ve Çin’de dini sadece bir bağlılık düzeyinde korumanın kelâmî anlamı nedir? 
Uzaktan bakıp, ‘Neden bu zillete razı olundu da din uğrunda daha fazlası yapılma-
dı?’ tarzındaki eleştirilerle hüküm vermek kolaydır, fakat vakıanın içinden konuş-
mak hiç de öyle değildir. 

Vaziyeti en karmaşık olan İslâm/din eğitimi ve ulemadır. Esas itibariyle rejimin 
portföyünde İslâm’ın öğretilmesi ve eğitimine dair herhangi bir cümle yoktur. Elli 
yıllık bir tecrübe ardından bir ihtiyaç olduğu için değil ama şartlar gereği ilgi du-
yulmak zorunda kalınmıştır. Bu bağlamda SADUM, 1948 Buhara’daki meşhur 
Mir-i Arab medresesini devraldı ve dinî eğitim verilmeye başlandı. Onun bir üst 
eğitim kurumu olarak 1971’de Taşkent’te İmam Buhari İslâm Enstitüsü’nü kurma 
izni verildi. Tabii ki, öğrenci sayısı son derece kısıtlı ve verilecek İslâmî dersler azdı; 
öğrenciler, hocalar ve verilen eğitim de çeşitli mercilerce sıkı kontrol altındaydı. 
SADUM çevresinde toplanan ulema şimdilerde ‘resmî ulema’ olarak isimlendiril-
mektedir.65 Bu kurumun zor şartlarda olabildiğince yüksek din eğitimi yapmaya 
ilaveten Sovyetler Birliği dışındaki Müslümanlarla ilişki kurma izni vardı. Az sayıda 
hacı gönderme, izin verilen Arapça ders kitapları getirme, ileri düzeyde din eğitimi 
için bazı öğrencileri Müslüman ülkelere (Mısır, Fas, Yemen, Libya, Suriye) gön-
derme ve bazı ilim adamlarının çeşitli ülkelere ziyaret yapmasını sağlama gibi işler 
de yürütüyordu. Bütün bunlar, dışarıya, Sovyetler Birliği’nde din özgürlüğünün 
olduğu propagandasına da yarıyordu. Bunlar bir yana resmî ulemadan bazıları 
ideoloji nezdinde dine meşru zemin aramaya uğraşıyordu. Bu çerçevede son derece 
zorlama yorumlarla İslâm’ın Marksizm ve sosyalizm ile zıt olmadığını, Hz. Mu-
hammed’in ilk sosyalist olduğunu vs. ispat etmeye çalışanlar vardı. Daha resmî 
planda rejim ihtiyaç duyduğunda SADUM’dan fetva istiyordu. Dürüst çalışmanın 
İslâmî erdem olduğu, İslâm’ın bilime aykırı olmadığı, ibadetin (özellikle namaz 
kılmanın) çalışmayı engellediği, beden gücü ile iş yapanlar için oruç tutmanın 
mecburi olmadığı,  Sovyet şartlarında kurban ve zekat vermenin gerekmediği, dü-
ğünlere para harcamamak gerektiği gibi fetvalar bunlardan bazılarıdır. Türbe ziya-
retlerinin, ölülerden şefaat istemenin, parancı (peçe) giymenin İslâmî olmadığı gibi 
kimi fetvalarda haklı ve gerçekçi olmalarına rağmen resmî olmayan ulemayı, adetle-

                                                 
65  Erşahin, “The Official Interpretation…”, s. 7. 
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ri dinin bir parçası gibi gören halkın nezdinde itibar kaybına itmiştir.66 Hanefi mez-
hebinin yaygın olduğu bu bölgede saf din anlayışına uygun bir kaynak olan İbn 
Teymiyye (ö. 1327)’nin görüşlerine dayanmaları da başka bir etkendir. Ancak on-
ların İbn Teymiyye’nin din anlayışını bütünüyle almak değil, fetvalarına ve kendi 
konumlarındaki din anlayışlarına yarayacak deliller bulmada yardım aldıklarını 
düşünüyorum. Günümüze yansımasına gelince, bugün yapılan dinî tartışma ve 
problemleri gözlediğimizde, fetvalarda tezahür eden anlayışın, oldukça etkili oldu-
ğunu görüyoruz. Rejimin fetva isteği ise, bu satırların yazarı gibi birçok kişi tarafın-
dan ateist-sosyalist bir düzen için yaman çelişkiler olarak algılanırken, Sovyet ikti-
darının dine karşı sert bir tutumu, düzen açısından yararlı gördüğü anlaşılmaktadır. 
Buna rağmen rejim nezdinde SADUM ve onun dışındaki ulemanın hiçbir zaman 
meşruiyeti olmadı, zaten dinî gelişme ve olayların takibi, denetlemesi ise daha ‘gü-
venilir’ kurumlar aracılığı ile yapılıyordu. Dolayısıyla topluma resmî olmayan din 
anlayışı egemen olmuştur. Bunu sağlayan ve dolayısıyla dinin yaşamasını sağlayan 
mekanizmaların sonuncusu gayri resmî ulema (mahalle mollaları vs.)dır. Zira gayri 
resmî eğitim, gizli olarak hep var oldu. Kendini bir şekilde koruyabilmiş ya da böyle 
birinden gizli eğitim almış kişiler, bu tür eğitimi sürdürdüler. Bu arada 1930’lu yıl-
lardaki gibi acımasız olmasa da ceza mekanizması her zaman işlemiştir.67 Sonuçta 
din, ister resmî, ister gayri resmî yolla olsun iyi niyetli kimselerin gayreti ile öğre-
tilmeye devam etti. 

Sovyetler Birliği döneminde baskı ve zulüm sebebiyle 1917-50 arasındaki din 
politikası her ne kadar daha çok ilgi çekse de geleceği şekillendirmesi bakımından 
1950 sonrası en az o kadar dikkate almaya değer. Bu yöndeki ilk etkin adımlar Sta-
lin’in son dönemlerinde atılmış, Kruşçev döneminde farklı bir mahiyet kazanmış 
fakat ana mihverinden çıkmamıştır. Brejnev zamanı ve sonrasında ise aynı mihver-
de ama daha dengeli, istikrarlı ve sürekli bir yapılanma olmuştur. Öte yandan Sov-
yetler Birliği çatısı altındaki halklar hem ateist-komünist ideoloji ruhu hem de etnik 
yapıya dayalı millî kültür ile şekillendirilmeye çalışılmıştır. Millî kültürlerin gelişti-
rilmesi sonunda, dinin millî kimliğin bir parçası olarak görülmesine, böylece Müs-
lüman olan diğer Sovyet halkları arasındaki ortak dinî bağın zayıflamasına neden 
olmuş, etnik sürtüşme ve çatışmalardaki engelleyici gücünü de ortadan kaldırmış-
tır. Müslüman halkların ümmetin bir parçası olmaktan çıkarılarak bir milliyetin tem-

                                                 
66  Dönemin resmî ulemasının din yorumunu Baş Müftü Ziyauddin Babahan (ö. 1982) örneğinde 

bir inceleme ve verilen çeşitli fetvalar için bkz: Erşahin, “The Official Interpretation…”, s. 12-21; 
Erşahin, Türkistan’da İslâm ve Müslümanlar, s. 397-415. 

67  Hasanov, s. 114-17; Khalid, s. 124-27; Gross, s. 282-83, 285; Erşahin, “The Official Interpreta-
tion…”, s. 9 vd. 
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silcisine dönüştürülmesinden kastımız işte budur. Bu niteliklerinin ön plana çıkarıla-
rak halkların ayrıştırılması, uzun vadede Sovyet rejimi hanesine Ruslaştırmanın 
başka bir versiyonu olarak yazılmış, bazı Batılı yazarlar Sovyetler rejimini ‘millet 
katilleri’ olarak niteleyecek kadar ileri gitmiştir. Zira söz konusu kültürler her ne 
kadar millî gözükse de içerikleri sosyalist idi. Geçmişin kalıntısı, ‘içi boş’ adet ve 
uygulamalar çoktan kaldırılmıştı, bu yüzden bir kısım İslâmî gelenekler halkın için-
de dinî değil millî olarak yer değiştirdi.68 Çok geniş bir incelemenin sonunda varı-
lan şu yargıyı aktarmakla yetiniyoruz: 

Sovyetler bütün hedeflerine ulaşamadılar fakat Orta Asya’yı tamamen 
değiştirdiler. (…)Rus devrimi, İslâm’ın Orta Asya’daki yerini tama-
men yeniden tanımlamış, (…)Orta Asya’yı tamamen dönüştürmüştür. 
Sovyet etkisi çok büyüktür. Sovyet sonrası Orta Asya’daki İslâm’ı an-
lamak istiyorsak, bu dönemi göz önünde bulundurmak şarttır.69 

Çalışmamızın sınırları içerisinde SSCB’de dine vurulan darbe ve değiştirmele-
rin olumsuz sonuçlarına bir göz atalım: Yetmiş yılı aşkın bir dönemde şehirleşme 
gibi medenî adımlar, eğitimin yaygınlaştırılması gibi aydınlanma faaliyetleri, iş ola-
naklarının mevcudiyeti, düzenli tarım ve üretim gibi ekonomik kalkınma hamleleri, 
bozkırların demir yolları ile donatılması vs. Sovyet sisteminin kazanımları arasında 
sayılabilir. Bunlar hiçbir zaman inkâr edilemez, fakat geleceğe perspektif sunması 
bakımından din politikaları ve dine düşmanlık hakkında da açık konuşmak zorun-
dayız. Bu bağlamda söyleyebileceklerimizi söyledik. Fakat hepsi bu kadar değildir. 
Din ve dindar için yıkıcı olarak nitelediğimiz sonuçlardan70 ilki, İslâmî bilginin üre-
tilme ve yayılma yollarının yok edilmesidir. Bu cümleden olarak şunlar sayılabilir: 
Ulemanın takibe alınması, sorgulanması, işkence edilmesi, hapsedilmesi, sürgün 
edilmesi, bir kısmının komşu ülkelere kaçması, en kötüsü de öldürülmesi; medrese-
lerin yok edilmesi, dinî kitapların toplatılarak imha edilmesi, yenilerinin basılma-
ması, camilerin kapatılarak çok azı hariç hepsinin tahrip edilmesi; İslâm medeniye-
tinin ilmî ve manevî üretim kaynaklarından bir kısmını oluşturan Buhara, Semer-
kant, Hive, Yesi (bugünkü Türkistan), Karnak, Kazan gibi merkezlerin susturulma-
sı; Ahmet Yesevî, Semerkandî, Buharî gibi Müslüman topluma ruh veren manevi-
yat önderlerinin gözden ırak tutulması… 

İkincisi, İslâm’ın geçmişle bağları kesilmiş, Müslüman dünyadan soyutlanmış-
tır. Böylece hem çağdaş dünyadaki gelişmelerden geri bırakılmış hem de farklı dinî 

                                                 
68  Khalid, 97, 108-10, 113-14, 129; Karabulut, 65-78. 
69  Khalid, 16, 66. 
70  Ayrıca bkz: Khalid, 95-97. 
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yorum ve anlayışların tezahürüne fırsat verilmemiştir. Halbuki İslâm düşüncesinin 
ve dini yaşamının dinamizmi, farklı yorumlarda ve anlayışlardadır. Bu arada başta 
İslâm dünyası olmak üzere hür dünyanın da demir perde içindeki dindaş ya da soy-
daşlarına destek, yardım, kurtarma anlamında ciddi bir yardım girişiminde bulun-
madığı, SSCB ile ilişkileri kısır siyasî hesaplar çerçevesinde yürüttükleri tarihî bir 
gerçek olarak kayıtlara girmiştir. 

Üçüncüsü, İslâm’ın gelenek ve görenekle eş anlamlı hâle getirilmesidir. Bilgi kay-
nakları kesildiği için eskiden kalabilen bilgiler, gizlice ve aile çevresinde sözlü aktarıla-
bilmiştir. İslâm buralarda zamanla asli kaynaklardakinden kopuk, hurafelerin ve efsane-
lerin yoğun olduğu bir din hâline gelmiştir. Böyle zamanlarda din ancak bazı kültürel 
öğelerle yaşayabilir. Dolayısıyla din anlayışı, gitgide yerel anlayışlar çerçevesinde şekil-
lenmiştir. Bu durumun olumsuz bir yansıması, Müslüman halkaların ortak tarihî ve dinî 
vasıflarını yitirme tehlikesidir. 

Bir başka husus, İslâm’ın kamusal alandan ve söylemden çıkarılmasıdır. Rejimin 
din hakkındaki düşüncesine ve onun yerine tanrısızlığı yerleştirme gayretlerine 
değinmiştik. Dolayısıyla Sovyet toplumlarında evin dışında hiçbir dinî görünüme 
ve harekete izin yoktu. Hiç kimse davranışlarını dinle temellendiremezdi. Zaten 
kamusal alanda ibadet yapmanın ya da dinî bir davranış sergilemenin imkânı yoktu, 
kimse de cesaret edemezdi. Sonuçta gizli ve özel mekânların dışında ibadet edenler 
yok denecek kadar azaldı. Dinî yasaklara uyma konusunda da ciddi dönüşümler 
yaşandı. Örneğin, alkol tüketimi toplumda ciddi şekilde yaygınlaştı, sınırlı oranda 
olsa da domuz eti tüketilmeye başlandı.71 Çünkü yerleştirilmek istenen zihniyet, 
ateist ve sosyalist idi ve bu sadece bireyin vicdanında değil, hayatın bütün aşama ve 
alanlarında görülmeliydi. Sonuçta din, kişilerin vicdanlarına sıkıştırılmış, gizli yaşa-
nabildiği kadarıyla vardı. Böyle bir ortamın insanları, içten Müslüman görüntüde 
başka bir şey olmak gibi çift tabiata (din dilinde münafıklığın tersine işlemesi) veya 
kendini gizleme (ketman)72 itmiş olma gerçeğini göz ardı etmiyoruz. 

Beşincisi, bütün bunlar yetmiyormuş gibi göçler, yer değiştirmeler, yeni yerleşimci-
ler73; dünya savaşları, sürgünler, hapisler vs. sebebiyle meydana gelen ölümler, büyük 
oranda nüfus azalmasına sebep olduğu gibi insanları yaşamaya alıştıkları vatanlarından 
başka yerlere gitmek zorunda bırakmıştır. Bu, Asya’daki yerleşim biçimini, dolayısıyla 
yaşam tarzını da değiştirme girişiminin vahim sonuçlarından birisidir. İslâm, her ne 
kadar şahsı esas alırsa da büyük oranda toplumsal bir olaydır, cemaate çok önem verir. 
                                                 
71  Hasanov, s. 108-109. 
72  Erşahin, Türkistan’da İslâm ve Müslümanlar, s. 421, 433. 
73  Bu konudaki bir inceleme için bkz: Duygu Ünsal, Migration Trends and Policies in Post-Soviet 

Russia, (Master Tezi), Ankara, 2008, s. 16-46. 
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Yukarıda değindiğimiz gibi, dağıtılmış ve birbirine yabancı insanlarla iç içe yaşamak 
zorunda kalmış Müslümanın, dinî vazifeleri icra etmesi son derece zordur. Olsa olsa 
bazı basit adetler, ibadetler ve dualar kalır. Esasen böyle bir durumda insan, hayatta 
kalma mücadelesine öncelik verdiği için din açısından çok fazla bir beklenti olmayacağı 
açıktır. Nüfus hareketlerinin bir diğer sonucu, yerel nüfusların milliyetler karması top-
lumu hâline getirilmesidir. Sovyetlerin geride bıraktığı toplumlarda bu olgu yapaydır ve 
hiçbir toplumun kendi isteği ile yani doğal seyrinde meydana gelmemiştir. Sınırlar da 
önceki rejimin gözettiği amaçlar doğrultusunda çizildiği için henüz toplumsal denge ve 
uyum tam olarak sağlanabilmiş değildir. Kanaatimize göre bugünkü problemlerin bü-
yük çoğunluğu, bu tarihsel olgudan kaynaklanmaktadır. Haziran 2010’da önlenemeyen 
Oş ve Celalabad olayları (Kırgızistan), canlı örneklerden birisidir. Çatışmalar sürerken, 
dünya kamuoyunda, bu olayların müsebbiplerinden birinin aşırı radikal İslâmcı akımlar 
olduğu yazılmaya başlandı. Dahası bölgenin geleceğinde en büyük tehlikelerden birinin 
bu tür akımlar olacağı vurgulandı. Buna şöyle itiraz edilebilir: Kırgızistan’daki gözlemci-
ler ve en yukarıdakine kadar Kırgız yöneticiler bu olayların gerçek sebepleri arasında 
kesinlikle bu tür bir sebep göstermemiştir. Milliyetçilik sorunu, toplumsal gerilimler, 
ticari ilişkiler, iktidar kavgası, uyuşturucu kaçakçılığı, mafya türü yapılanmalar arasında-
ki hesaplaşmalar vs. sebepler söylendi, ama dinî nedenler neredeyse hiç dile getirilmedi. 
Tam tersi dinin yatıştırıcı gücü her zaman vurgulandı. Kırgızistan’da bizzat katıldığımız 
önemli toplantılarda da bunu gözledik. 

Altıncısı Rusçanın resmî dil yapılması ve alfabenin değiştirilmesi, dinî düşünce-
nin Rusça mantığına göre işlemesini sağlamış, kendi dilinde ortak dinî kavram sis-
temini çökertmiştir. Esasen Sovyet iktidarı, ortak dil ve folklor politikasını tasallutu 
altındaki halkların millî ve öz kültür farklarının aradan kaldırılması aracı olarak 
görmüştür.74 Hâlâ daha bölge halkları ana dillerinde dinî kavramlarla konuşama-
maktadır. Verdiğimiz derslerde en çok zorlandığımız konu, kavramlardaki anlaş-
mazlık olmuştur. 

Son ve dikkat çekici husus ise, kanaatimizce Çarlık dönemi dâhil İslâm’ın hiçbir 
zaman doğrudan olayların sebebi olmamasıdır. Böyle bir faktör olmasına müsaade 
edilmeden İslâm’ın üstüne gelinmiştir, yani hep edilgen kalmış ve belirlenen taraf 
olmuştur. Bu nedenle de İslâm’ın gerçek konumu hakkında sağlıklı tespitler yap-
manın zor olduğunu belirtmeliyiz. 

                                                 
74  Karabulut, s. 65 vd.; Kalenderoğlu, s. 112 vd.; Nezir Temur, “Folklor-İdeoloji Bağlamında 

Sovyetler Birliği Dönemi Folklor Politikaları ve Bu Politikaların Kırgız Folkloruna Etkileri”, Bilig, 
Bahar 2010, Sayı 53, s. 220 vd.  
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7.  Dağılmadan Sonra Rekabet Meydanına Dönen 
  Müslüman Topraklar 

Bağımsızlıktan sonra İslâm meselesine hükümetler, halklar, Müslüman ülkeler, 
bağımsız Müslüman örgütler/cemaatler, başka dış güçler (Rusya ve Batılı ülkeler) 
gibi birçok etken müdahil olmaya başladı. Öte yandan ister ihmal edilen ister erte-
lenen isterse üzeri örtülen denilsin, bağımsızlıktan kısa süre sonra problemler su 
yüzüne çıkmaya başladı. Bizi yakından ilgilendiren iki problem, dil ve din cehaleti-
dir. Dilin sadece bir iletişim aracı olmadığı, o dili konuşanların aynı zamanda bir 
din dili oluşturdukları bir vakıadır. Kendi dillerini bilmemenin din açısından ne 
kadar ciddi bir eksiklik olduğu zamanla daha iyi anlaşılmıştır. Dolayısıyla ateizm-
den İslâm medeniyetinin kaynaklarına dönüş süreci sancılı başladı. Yeni ülkelerin 
ilk belirlemesi gereken şey, devlet sisteminin ne olacağıydı. Azerbaycan, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan sistem olarak ulus-devlet 
modelini, din politikasında ise laikliği benimsedi. Bu konuda her hangi bir sürpriz 
yaşanmadı. Devletin ulusal kimliği ve diktatör karakteri, din politikalarında da çok 
açıkça görülür, din ile ilgili her konuda millî vurgu kesinlikle ihmal edilmez. Kültü-
rel mirasa, gelenek ve göreneğe (destur, salt destur) verilen değer ve önem daha 
fazla ön plana çıkarılmakta, desturla karma bir dinî zihniyet ve yaşam tarzı oluştu-
rulmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında ülkeler anayasadan ayrı olarak din hakkın-
da kanun çıkardı. Halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan bu ülkeler, doğal ola-
rak İslâm’a daha yakın ve olumlu bakmakla birlikte, din ile ilgili bir takım sorunlar 
yüzünden dini kontrol altına almaya çalıştılar. Camilerin kontrolü, din hizmetleri-
nin düzenlenmesi, imamların tayin ve görevden alınması, medreselerin denetimi 
vb. dinî işlerin idaresi için Sovyet dönemindeki SADUM’a benzer Kazakistan Müs-
lümanları Dinî İdaresi, Özbekistan Müslüman İdaresi gibi yarı resmî kurumlar oluş-
turuldu. Devletin din işlerini doğrudan yüklenmediği bu politika, yapısal ve yakla-
şım olarak Sovyet dönemine benzese de zamanla farklılaşmalar ve sistem içinde 
yenilikler yapılmaktadır. Her ne kadar devlet-din arasındaki ilişki, diğer İslâm ülke-
lerine oranla oldukça mesafeli görünse de bazıları daha tutarlı ve kalıcı din politika-
ları geliştirme yoluna girmişlerdir. 

Adı geçen cumhuriyetlerdeki din ile bağlantılı bazı gelişme, politika ve problemlere 
kısaca değinelim. Eski Sovyet ülkeleri genel olarak birbirine benzese de zamanla bazı 
farklılıklar ortaya çıkmış, dinî yapılanmada iki farklı tutum ortaya çıkmıştır. Özbekistan 
ve Türkmenistan, nev-i şahsına münhasır bir din anlayışı geliştirmiştir. Özbekistan’da 
dinî ekstremizme karşı aşırı tedbir adına, bazen halkın tamamını içine alacak kadar çok 
daha kapsamlı kısıtlamalara dönüşebilmekte, nahoş hadiselerin yaşanmasına kadar 
varabilmektedir. Öyle ki, dine karşı bu sert tutumun Sovyetler Birliği’ndeki tutumdan 
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daha katı olduğu dile getirilmekte, ‘İslâm korkusu’na karşılık ortaya konan tutum ko-
münizm olmasa da, otoriter sekülerizm olarak görülmektedir.75 Yine bu ülke örneğinde 
görüldüğü gibi, ‘radikal’ olarak tanımlanan hareketlere karşı bazen devletler daha radi-
kal tepkiler vermektedir. Örneğin 2011 yılında Özbekistan ve Tacikistan’ın 18 yaşın 
altındaki çocukların camiye gitmelerini, mektep talebelerinin Ramazan’da teravih na-
mazına katılmalarını yasakladığı basında yer almıştır.76  Türkmenistan’da geliştirilen din 
anlayışı da ilginç bir modern-ektremist örnektir. Bağımsızlık sonrası Devlet Başkanı 
Saparmurat Niyazov (ö. 2006), İslâm’ı reddetmemekle beraber dinî ibadet ve eğitime 
aşırı kısıtlamalar getirmiş, kendinin telif ettiği “Ruhname” ‘kutsal’, kendisi de peygamber 
ilan edilerek77 Kur’an-Ruhname karışımı bir ‘din’ inşa etmiştir. Her şeyi merkezîleştirme 
ve kontrol etme adına, sadece merkez camilerin inşası ve orada ibadet edilmesi gibi 
garip uygulamalar da yine bu ülkededir. Aslında amaç belki yeni bir din inşası değildi, 
Türkmenler için bir kimlik oluşturma girişimiydi. Ancak varılan sonuç bir kimlik inşası 
kadar bir din inşası da olmuştur.78 İslâm tarihinde nadir gözüken eklektik din yaratma 
girişimleri, bu kadar güçlü ve devlet bazında enderdir. Dolayısıyla mezhepler ve hizipler 
tarihi bakımından İslâm tarihinde, ciddi bir dinî sapma olarak karşımıza çıkar. Özbekis-
tan ve Türkmenistan’ın tek tip insan ya da kimlik girişimleri, Sovyet döneminin bir yan-
sıması olarak okunabilir. Bu iki ülke dışındakiler nispeten özgürlükçü ve en azından 
geleneksel dinî canlanmaya ses çıkarmaz.  

Çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü toplumsal yapı Asya’nın yeni kaderidir ve bu 
Sovyetler Birliği’nin mirasıdır. Dolayısıyla Sovyet sonrası devletlerin hiçbirisi kendi 
tercihi ile böyle bir toplum yapısını oluşturmadığı gibi, bu olgu, Sovyet öncesi tarih-
sel bir miras da değildir. Onlar kucaklarında hazır buldukları toplum yapısı ile gele-
ceği kurmak zorundadırlar. Bizim görebildiğimiz kadarıyla bu toplumsal yapı, gele-
cek açısından dinden daha ciddi sorunlara gebedir. Bu nedenle dikkat, tedbir ve 
geçiş politikalarının esnekliği daha fazla gereklidir. Örneğin çağdaş dünyada dinin 
sosyal fonksiyonu ve uluslararası ilişkilerdeki artı değerinin farkına varmış olan Ka-
zakistan, çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü toplumsal yapısını avantaja çevirmeye 

                                                 
75  Russel Zanca,“Fearing Islam in Uzbekistan: Islamic Tendencies, Extremist Violence and Author-

itarian Secularism”, M. D. Steinberg and C. Wanner (Eds.), Religion, Morality and Community 
in Post-Soviet Societies, Wodrow Wilson Center Press, Washington, 2008, s. 247 vd.; Khalid, s. 
181 vd., 192-93. 

76  http://wwrn.org/articles/35599/?place=caucasus (20.06.2011); 
www.onİslâm.net/english/news/asia-pacific/452698-tajik-children-banned-from-mosques.html 
(18.06.2011); www.dusuncegundem.com/content/view/561/29/ (05.08.2011). 

77  Khalid, s. 200-203. 
78  Ayrıntılı bir tahlil için bkz: Adem Sağır, Türkmen Kimliği ve Ruhname (Yüksek Lisans tezi), 

Sakarya, 2006, s. 53 vd. 
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çalışıyor. 2007 yılından başlayarak iki yılda bir Semavi ve Geleneksel Dinler Liderleri 
Formu düzenlemektedir. 2010 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü, 2011 
yılında ise İslâm Konferansı Teşkilatı gibi uluslararası büyük organizasyonlara baş-
kanlık yaparak saygınlığını artırmaya çalışmaktadır. Sonuç olarak azınlıktaki din, 
inanç ve akımlara ise daha hoşgörülü yaklaşılmaktadır.  

Müslüman halkın İslâm -ki burada Maturidi-Hanefi çizgisi kastedilmektedir- ile 
ilişkilerine baktığımızda, bağımsızlıktan hemen sonraki yıllarda, geçmişin dramatik 
hadiselerini hatırlamak bile istemeyen insanlar her hâl ve şartta Müslümanlıklarını, 
dine samimi bağlılıklarını açıkça gösterdiğini görürüz. Diğer İslâm ülkelerindeki 
dinin toplumsal yaşamdaki yansımalarını bu bölgede aramak beyhude bir uğraştır, 
daha doğrusu bunun için çok erkendir. Zira dinin sağlıklı öğrenimi ve dinî aktivite-
ler, yeni yeni canlanmaktadır. Hacca giden insan sayısı artmakta, camilerin hem 
sayısı çoğalmakta (örneğin Almatı’da eskiden 1 cami varken şimdi 33 tane vardır; 
Azerbaycan’da 17 cami varken bağımsızlığın ilk yedi yılında 1300’e ulaşmıştır) hem 
de içleri dolmakta, dinin yasaklarına daha fazla uymaya özen gösterilmektedir. 
Hemen bir noktayı belirtmeden geçemeyeceğiz. Bölgede dindarlık, daha çok kültü-
rel İslâm öğeleriyle tezahür etmektedir. Ülkelerin dini, millî kültür ile takdim etme-
ye çalıştıklarını belirtmiştik. Buna ilaveten din anlayışı, bidat, hurafe ve efsanelerle 
yoğrulmuş durumdadır. Köklü din eğitiminin ve dini anlatmanın olmadığı ortam 
göz önüne alındığında bu durum şimdilik normal karşılanmalıdır. 

Kanaatimizce halkın din ile ilgili en ciddi problemi, din eğitimi ve din hizmetle-
rindeki yetersizliktir. Bağımsızlığın ilk yıllarında din eğitimi konusunda çekimser ka-
lınırken şimdilerde orta veya lisede din dersi konulmasına (Kırgızistan ve Kazakis-
tan’da Edep Sabağı, Dintanu gibi), ayrıca üniversitelerde din eğitimi veren bölümlerin 
açılmasına izin verilmektedir. Din eğitiminin eksikliğinin ilk hissedildiği alan din 
hizmetlerindeki eleman (din dersi öğretmenleri, imamlar vs.) yetersizliğidir. Bağım-
sızlıktan sonra, Özbekistan hariç, ulemadan ve din eğitimi kurumlarından yoksun 
olan yeni ülkelerin hemen hepsinde bu hizmetler Müslüman ülkelerden gelen des-
tekle karşılandı. İlerleyen yıllarda bu bir rekabete, nihayet karşılıklı ideolojik ve dinî 
tutuma yönelik ithamlara ve sorgulamalara sebep oldu. Ülkeler kendilerinin yetiştir-
diği elemanlarla din eğitimi ve din hizmetinde kendine yetmeyi istese de henüz o 
seviyeye gelinememiştir. Öte yandan dinî cehalet ve yeterli hizmet sınıfının olmaması 
Müslüman gruplara alan açtı. Fakat kısa zamanda halk ile yeni gruplar arasında sessiz 
bir çatışma ortaya çıktı. Zira bazı yeni akımlar, bu coğrafyada oluşmuş olan yüzyılla-
rın anlayışını hiçe saymakta ya da küçümsemekte ve geleneksel yaşam biçimlerini ağır 
eleştirmektedirler. Onlar halkların örf-adetlerini (destur), örneğin günlük hayatın bir 
parçası olan geleneksel müzik ve folklor oyunlarını reddetmektedir. Bazıları da bölge 
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halklarının inanç ve amellerine şüphe ile bakmaktadırlar. Bu tür sığ ve keskin yakla-
şımlar, temel esaslarla çelişmeyen örfü kabul eden İslâmî anlayışla kesinlikle uyuş-
mamaktadır. Müslüman halkların millî kültürleri yüzyıllardan beri İslâm ile yoğrul-
muştur. Bu ikisini birbirinden koparmak imkânsızdır. Böyle bir düşünceye kapılmak 
1930’lu yıllara geri dönmek anlamına gelir. İslâmî endişe ile birini diğerinden kopar-
mayı istemekse, toplumun bir ayağını kesmek demektir. Bahse konu ülkelerde her iki 
yaklaşıma meyleden kesimler vardır. Nihayet bu tür hareketlerin ilk saldırı noktala-
rından birisi, mezhebe bağlılığı reddetmektir. Tarihte sık sık tekrar eden bu davranış 
biçimi, bu topraklarda aynen tekrar edilmektedir. 

Dinî yayınlar konusunda da en serbest ülkeler, Kazakistan, Kırgızistan, Azer-
baycan’dır. Ancak dil problemi henüz aşılmış değildir, hâlâ daha Rusça eserler ağır-
lıktadır. Din kültürünün zayıf olduğu, çoğu yerde yok denecek seviyeye indiği bir 
gerçektir. Bu eksikliği gidermeye yönelik yeni yayınlar ciddi bilgi ve metodoloji 
sorunlarına sahip olsa da gelecek bakımından ümit vericidir. Kur’an ve tefsir saha-
sında yaptığımız araştırma79, bize bu ümidi vermiştir. 

Bazı bölgelerde tasavvufun etkisi de daha çok hissedilmektedir. Nakşîlik ve Yese-
vilik en çok bilinen iki tarikattır. Her ne kadar Ahmet Yesevi gibi bazı tarihsel şahsi-
yetler, dinî olmaktan çok millî önder kisvesine büründürülmek istense de tasavvuf 
yönü her zaman ön plandadır. Kazakistan’da Yesevilik ya da Yesevi Yolu ile kavramlaş-
tırılan, dinî-millî bir anlayışın geliştirilmeye çalışıldığı gözlenmektedir. Buna göre 
Yesevilik salt bir tarikat olmanın ve Ahmet Yesevi’nin ilmi ve sufi kişiliğinin ötesine 
geçmeye, dinî bir yaşam biçimini aşmaya uğraşıyor. Bir yandan Kazak tarih ve kültü-
rünün bir öğesi olarak görülüp din anlayışını buna göre şekillendirmek isterken bir 
yandan da Kazak toplumunun hayat anlayışı ve devletin hatta siyasî ideolojinin bir 
parçası olmayı istiyor. Bu girişimin başarılı olması Ahmet Yesevi’nin Kazak kültür ve 
tarihi çerçevesine indirgenmesine dolayısıyla gelecekte sınırlı bir dünyaya hitap et-
mesine yol açacaktır. Hâlbuki o geçmişten bugüne sadece Müslüman Türk dünyası-
na değil bütün İslâm dünyasına hitap eden ruh veren büyük şahsiyetlerden birisi ol-
muştur. Yeri gelmişken ifade edelim ki, Sovyetler döneminde bölgede yaşayan Müs-
lümanların, Müslümanlıklarını en azından bilinçlerinin bir köşesinde kalmasını ve 
her sabah köhneleştirilmek istenen türbesini göz ucuyla görse de kendisinin kim ol-
duğunu hatırlatan en güçlü sembollerden birisi olmuştur. Dolayısıyla o, belli bir top-
luma indirgenemez, belli sınırlar içine hapsedilemez. 

                                                 
79  İsmail Çalışkan, “Kazakistan’ın Dini-Sosyal Yapısı ve Kur’an-Tefsir Çalışmaları”, Türk Yurdu, 

Haziran 2010, Cilt 30, Sayı 274. 



Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN 

 Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 122

Tasavvufa yoğun iltifat, modern zamanlarda bireyin manevî susuzluğunu gide-
recek rehberin, yol gösterici manevî önderlerin gerekliliğini bir kez daha ispatlamış-
tır. Bu sadece bir tasavvuf büyüğü değil yol gösterecek her kimse olabilir. Bireylerin 
ve toplumların sosyal ve psikolojik sorunlarını her zaman seküler yollarla aşamaya-
caklarını kavrayabilen ülkeler, bu konuyu daha ciddi tartışmaktadır. Bu arada hal-
kın samimiyet ve cehaletinin yer yer özellikle tasavvuf aracılığı ile istismara alet 
edildiği görülmektedir. Örneğin mehdilik iddiası ile ortaya çıkan bir tarikat şeyhi, 
toplumdaki faaliyetleri ile ne kadar etkili olduğu, bir o kadar da bol istismarlı yanlış 
tasarruflarda bulunduğu ortaya çıkmıştır.80 

Kadınlar, bölgede örf-adetlerin (destur) ve erkek erkinin baskısı altındadır ve 
üzerlerinde çağdaş dünya normlarının ve İslâmî normların etkisi zayıftır. Bunun ya-
nında kadınların dinî talepleri, gözle görülür biçimde artmaktadır. Giyim-kuşamdan 
eğitim hakkına, çalışma koşullarının iyileştirilmesinden aile düzenine kadar dinî bi-
linç artmaktadır. Öte yandan çağdaş kapitalist zihniyet de kadın konusunda bütün 
imkânları ile ortaya çıkmıştır. Artık güzellik yarışmaları rahatlıkla düzenlenebilmek-
tedir. Sovyet döneminde kaldırılması için mücadele edilen peçe artık görülmüyor, 
ama örtünme (hicab) gençler arasında gittikçe itibar görüyor. 

Bütün bu anlatılanlara rağmen insanların büyük çoğunluğunun zihniyet yapısı, 
yirmi yıl öncesine kadar hâkim olan zihniyet şablonundan sıyrılamamıştır. Buna göre 
dinî düşünce ve yaşantı, oldukça zayıf olup samimi iman ve kimi ahlâkî prensiplerin 
yüceltilmesi şeklindedir. Özellikle ileri yaşlardaki kişiler arasında daha çok yaygın 
olan bu zihniyet nedeniyle bu halkların çoğunluğunun dinî anlayış ve yaşayış karakte-
rini “seküler-dindarlık” olarak adlandırmak uygun olacaktır. Bu anlayış, şarap içip 
arkasından Tanrı’nın bu ‘nimeti’ne dua ederek teşekkür etmek şeklindeki yaygın uy-
gulama ile basitçe anlatılabilir. Çelişkili tutuma bir örnek de birden fazla evlilik yapan 
erkeklerin ikinci eşleri ile resmî nikah yapamadıkları için dinî nikah yaparak dine uy-
gun hareket etmeye özen göstermeleri, son derece basit nedenlerle eşlerini terk etme-
leri, boşanma durumunda ise İslâmî hiçbir kurala uymamalarıdır.81 Elbette herkesi bu 
şekilde tasnif ve tavsif etmek, yanlış olur. Bölgede dine bağlılık ve dinin talimlerini 
yerine getirmede her halk bir tarağın dişleri gibi değildir. Özbekistan ve Tacikis-
tan’daki dindarlık düzeyinin yüksek, dinî hayatın daha canlı, din eğitiminin ve dinî 
yayınların oldukça fazla, ulemanın toplum üzerindeki etkisinin daha belirgin olduğu-
nu vurgulamak gerekir. Buna karşın Kırgız ve Kazak halklarının din anlayışında des-
                                                 
80  Khabar Telearnası, 21.04.2011, saat 22.10. 
81  Ayrıca bkz: Şefaettin Severcan, “Günümüz Orta Asya Türk Dünyası ve İslâm (Kazakistan - 

Kırgızistan - Özbekistan)”, Uluslararası Türk Dünyasının İslâmiyet’e Katkıları Sempozyumu 
(Tebliğleri), Isparta 2007, s. 27-28. 
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tur (geleneksel kültür) baskındır. Bu iki halk sadece duygusal anlamda değil yaşam 
biçiminde de birbirini yakın görmektedir. Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenis-
tan’da evliya kültü ve atalar ruhuna saygı, kutsal mekân algısı yüksektir. Kazakistan’da 
büyük şehirlerde Cuma namazı kılınırken dışarıda bekleyip namaz sonrası Kur’an 
okutma odasında geçmişlerine bağışlamak için okuttuğu Kur’an tilavetini derin bir 
huşu ile dinleyen erkek ve kadınlardan oluşan sayısız insana şahit olmak mümkündür. 
Bahaeddin Nakşibendî, İmam Maturidi, İmam Buhari, Ahmet Yesevi türbeleri her 
gün yüzlerce insanın uğrak yeridir. 

Sovyetlerin dağılması üzerine, dünya biraz şaşkındı. Daha kötüsü ise İslâm dün-
yasının hazırlıksız olmasıydı. Sadece Kur’an-ı Kerim veya basit dinî bilgiler kitapları 
dağıtmaktan, öncü tebliğciler ve öğretmenler göndermekten başka uygulayacakları 
acil plan(lar)ı yoktu. Bu yoksunluğun hâlâ devam ettiğini düşünüyorum. İslâm 
dünyası bölge ile ilgili çok şeyi, kadim ve çağdaş tarihi biliyor. Ne yazık ki, gerek 
Sovyet dönemi gerekse bağımsızlık sonrası din, dindarlık ve dinî gelişmeler hak-
kında söylenenlerin büyük kısmı âfâkîdir. Bunu bölgede yaşayıp bizzat gözlemler 
yaptıktan sonra daha iyi anlamış bulunuyoruz.  

Müslüman ülkelerin (Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır vs.) bölgeye yönelik di-
ğer bir etkinliği, sosyal ve dinî hizmetlere yardım etmek amacıyla düzenledikleri çeşit-
li aktivitelerdir. Türkiye kaynaklı çeşitli kesimlerin faaliyetleri, dindarlık ve İslâm ah-
lakını esas alan eğitim faaliyetlerine odaklanmış, belli bir oranda güven de kazanmış-
tır. Son otuz yılda İslâmî gelişmelerde adı sık sık gündeme gelen İran’ın etkisi belli 
belirsiz olup, özellikle Azerbaycan, daha zayıf oranda Tacikistan’la sınırlı kalmaktadır. 
Bu alanda daha anlayışla hareket edilmesi gerekirken, zaman zaman mezhebi, grup ve 
cemaat çekişmeleri, hizmetten çok nefreti yaymaktadır. Kazakistan’da Mescitlerin 
kapılarında “Bu camide İmam Azam Ebu Hanife Mezhebine Uygun Namaz Kılınmak-
tadır” şeklindeki yazılar bölgedeki mezhebi ihtilafın ilk işaretlerinden birisi olarak 
kabul edilebilir. Bu uyarı özellikle çağdaş İslâmî akımlara karşı bir tepkidir. İlmi or-
tamlarda, yazılı ve görüntülü basında din meselesi açıldığında konu dönüp dolaşıp 
mutlaka bunlara getirilir. Bu din anlayışı ve dinî yaşamın nezaketi konusunda önemli 
bir ipucu da yeni yazılan Kazakça bir tefsirin yaklaşım tarzına ilişkin her cildin ilk say-
fasındaki şu dikkat çekici nottur: “Bu kitap ata babalarımızın öteden beri benimseyip 
sürdürdüğü Ebu Hanife mezhebinin akide ve fıkıh esaslarına göre hazırlanmıştır”82. 
Özbekistan’da basılan birçok eserde de buna benzer uyarılar görülebilir. 

                                                 
82  Cumanoğlu Orazbay Zaripbay, Kuran Karim Jane Onın Mağınalarının Kazakşa Avdarması men 
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Eski Sovyet ülkelerinde gündemden düşmeyen konulardan birisi, çağdaş İslâmî 
akımlar ve gruplar meselesidir. Özbekistan İslâm Hareketi, Hizbu’t-tahrir, Vehha-
bilik, Tebliğ Cemaati, el-Kaide gibi isimleri aşırılıkla anılan grupların sık sık telaffuz 
edilmesine bakılırsa, İslâmî akımlar ile hükümetlerin karşı karşıya geldiği asıl mese-
le, siyasîdir. Zira söz konusu akımların siyasî bir güç oluşturma veya siyasî amaç 
peşinde oldukları kabul edilir ki bunun belli bir haklılık payı olduğu müsellemdir. 
Fakat dinden kaynaklanan rejim tehlikesinin olmadığı kanaatindeyiz. Doğal olarak 
bu ülkelerin hepsi, dinin bir politik taraf olmasına karşı çok tedirgin ve dikkatlidir-
ler. Rusya dahil eski Sovyet ülkelerinin tamamında ‘selefîlik’ adı altında toplayabi-
leceğimiz çağdaş İslâmî akımlar, hem tehlike olarak görülür hem de nefret edilir. 
Bu noktaya otuz yıllık bir zaman diliminden sonra gelinmiştir. Yeri gelmişken 
İslâmî cemaat, akım ve birlikler hakkında çok ciddi enformasyon eksikliğine, kasıtlı 
saptırmalara, doğru ile yanlışın haklı ile haksızın birbirine karıştırılmasına dikkat 
çekiyorum. Bölgede bulunduğum üç yıla yakın sürede, takdim edilen selefi akımlar 
tehlikesi konusunda şu soruyu hep sordum: “Gerçekten böyle bir tehlike var mıdır, 
varsa somut kanıtları nelerdir, bölge devletlerinde bu tür akımların sayısal oranı 
nedir?” Henüz bunun bir cevabını bulabilmiş değilim. Zira ‘selefi’ tavsifinin niçin 
ve hangi kriterlerle yapıldığı net değildir. Hazır ve kolaycı bir şablon olarak uysa da 
uymasa da anlayışıyla her yere uygulanır. 

Siyasî, sosyal ve iktisadî alanlarda talep ve yaptırım ihtiva eden bütün 
dinî söylemler “vahhabîlik” bu söylemleri ifade edenler ise “vahhabi” 
olarak kabul ediliyor ve bunlar toplumda pek kabul görmüyorlar. 
Bölge devletleri “vahhabîler”e karşı, onları dışlayıcı, oldukça duyarlı 
politikalar üretiyorlar. Bunlara karşılık “hizbü’ttahrir”  başta olmak 
üzere bir takım radikal örgütler adetâ alenî sayılabilecek bir şekilde 
faaliyetlerini sürdürmekteler.83 

Öte yandan muhalif ya da ‘İslâmî tehlike’nin rejimin meşruiyetinin gerekçele-
rinden birisi hâline getirilmesi, bazı bölge ülkelerinde fazlasıyla hissedilmektedir. 

Genel olarak baktığımızda şu anda Müslüman gruplar ve akımlar arasındaki çe-
kişme ki büyük kısmının basit, gereksiz, faydasız ve sembolik olduğunu biliyorum, 
ilk aşama olup büyük bir kargaşaya sebep olacak düzeyde değildir. Bizzat gözlem-
lediğimiz üzere çeşitli gruplara mensup olduğunu ima eden gençler arasında selefi-
lik gibi dinî suçlama ve yargılamalar vardır. Hatta evlenmek üzere veya evli olup sırf 
bu yüzden yollarını ayıranlara bile rastlamak mümkündür. Bugün bireysel planda 
ya da yer yer küçük gruplara yönelik dincilik, selefîlik gibi suçlamaların, yarın top-

                                                 
83  Severcan, s. 28. 
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lum katmanlarını oluşturan kabile ve uruklara sıçrayabileceğini ciddiye almak gere-
kir. Şüphesiz yeni fikirlerin ve akımların toplumda yer bulması zaman alır. Doğal 
olarak rejimler bunları sisteme karşı tehlike olarak lanse eder. Bir kısmının da em-
peryalist güçlerin ileri kolu olduğunu ilan eder. İkinci aşama öncekine göre daha 
derin ve şiddetli geçecektir. Bu aşamada söz konusu hareketler, toplumda yer 
edinmiş ve söz sahibi olmuş güçler olarak İslâm’ın umumî sistemi üzerinden tar-
tışmaya girecektir. Dolayısıyla şimdiden mezhep ve grup ayrışmasının altını çizmek 
istiyoruz. 

Radikal dinî hareketlerin orijini konusunda genel olarak şunu söyleyebiliriz: 
Özbekistan ve Tacikistan dışındaki ülkelerdeki söz konusu hareketler, daha çok 
dışarıdan gelme iken, bu iki ülkede daha çok yerlidir. Yukarıda İslâmî canlanmadan 
bahsederken 1970’li yıllardan itibaren İslâmî eğitimin resmî standartların dışına 
çıkmaya başladığına işaret etmiştik. İşte o günlerden başlayarak muhalif din anla-
yışları oluşmaya başlamıştır. İslâmcı ve milliyetçi muhalif fikirleri yüz yıl önceki 
Cedit hareketine kadar götürmek dahi mümkündür, fakat mahiyet farkı vardır. Yi-
ne bu iki ülkede, kamusal alanda dine yer verilmesi hatta İslâmî rejim kurulması 
talepleri açıkça dile getirilmiştir. Özgürlük mücadelesine girişen örgütler bile çık-
mıştır.84 Orijin meselesinde İslâm dünyasında 20. yüzyıldaki dinî-siyasî fikir ve ha-
reketleri gözden kaçırmamak gerekir. Meselâ Pakistan’ın 1947’de İslâm devleti 
kurma çalışmalarını söz konusu etmeden bu mesele hakkında doğru hüküm veri-
lemez. Yine Afganistan savaşının rolü her defasında vurgulanır.85 Bize göre Afganis-
tan savaşı, daha önce dile getirilmiş fikirlerin pratiğe aktarılması için hareket nokta-
larından birisi olmuş, bir yandan da kimi odakların İslâm’a ve Müslümanlara yöne-
lik politik planlarına altın bir fırsat vermiştir. Filistin, Keşmir, Bosna-Hersek, Çeçe-
nistan, Moro gibi benzer süreçleri de eklemek lazımdır. 

Radikal Müslüman hareketler konusunda şimdilik yargımız şudur: Bunlar hak-
kında henüz elde ciddi dokümanlar mevcut değildir. Enformatik kirlilik yanında 
resmî açıklamalar da yetersizdir. Dolayısıyla güvenilir ve kapsamlı çalışmalar ortaya 
çıkana kadar görüşlerimiz değişkenliğini koruyacaktır. Ne yazıktır ki, bütün İslâm 
ülkelerinde olduğu gibi bölgedeki İslâmî gelişmeleri, İslâmî hareketleri ve İslâmî 
muhalefeti konuşmak, son on beş yılda dünya gündemine empoze edilen ‘İslâm ve 
terör’, daha kışkırtıcı kavramla ‘İslâmî terör’ iddiaları yüzünden sağlıklı yapılama-
maktadır. Rusya dâhil bölge ülkeleri, böyle bir tehlikeyi çok sık konuşur olmuşlar-
dır. Biraz da yapay bir gündem hâline gelen bu tartışmalar, söz konusu ülkelerin 
                                                 
84  Türk, s. 205 vd.; Khalid, s. 155 vd., 168-72; Turgut Demirtepe, “Özbekistan İslâmî Hareketi İçin 

Yolun Sonu (mu?)”, s. 1-3, www.usak.org.tr/makale.asp?id=1095 (13.10.2009).  
85  Khalid, s. 158-59. 
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kendi vatandaşlarının dinî ihtiyaçlarını karşılamasına ve sağlıklı din politikaları ge-
liştirmesine sadece baskı yapmıyor aynı zamanda büyük engel çıkarıyor. 

İslâm, Orta Asya’nın kaderidir, bu kader silinemez ve değiştirilemez. Dolayısıyla 
bölgede din faktörü söz konusu olduğunda, bu gerçek isabetli okunmalıdır. Göz-
lemlerimiz sonunda bu konuya dair şu tespitimi not etmek istiyorum: Yaklaşık bir 
asırlık bu tecrübeden İslâm dünyası hiçbir şekilde ders almış görünümü vermemek-
tedir. Müslüman ülkeler kendi din anlayışlarını ‘tebliğ etme’ yerine, buradaki din 
kardeşlerinin yanında olduğunu göstererek, gerçekçi projeler üzerinden hareket 
ederek faydalı olabilirler. Müslümanların birbirleriyle uyumsuz ve çatışmacı yakla-
şımı tercih etmeleri ve bu bölgede de bu tutumu sergilemeleri anlamsızdır. Hâlbuki 
geçmişin problemlerini ve tartışmalarını bugüne taşıyarak çözüm arayışına girmek, 
bir çıkış yolu değildir. Üstelik bölgede çok karmaşık ve çok yönlü dinî manipülas-
yon ve yönlendirmeler, istismarlar almış başını gitmektedir. Tüm dinler ve dinî 
grupların alabildiğine propagandası da cabası. Kısacası hem yapısal ve hem fikrî 
bakımdan karmaşık bir ortam söz konusudur. Çıkış yolu, millî ve kültürel konuları 
kendi bağlamlarında değerlendirmeye bırakarak, İslâm düşüncesi bakımından çağ-
daş bir bakış açısının yaratılması ve İslâm’ı temsil edecek bir anlayışın egemen kı-
lınmasıdır. Elbette farklı bakış açılarına yer verilmeli, onlar arasında fikrî tartışma ve 
hele de eleştiri olmalı, ama kesinlikle kâfirlik, zındıklık gibi hüküm ve ithamlardan 
kaçınılmalıdır. Genç nesillerin geleceğin dünyasını kurabilecek ve İslâm düşünce-
sini özümsemiş bir ruha kavuşabilecek yaklaşıma olan ihtiyacı ortadadır. Aksi tak-
dirde aradan geçen yirmi yıl sonra, ‘dışarıdan gelen, niye geliyor ve bize ne gözle 
bakıyor’ şeklindeki antipatinin önü alınamaz. 

Rusya ve Batılı ülkelerin bölge ile ilişkileri siyasî ve ekonomik çerçevededir, ama 
bu, din konusunda hiç etkili olmadıkları anlamına gelmez. Rusya’nın açık bir etkisi 
görünmezse de eski Sovyet ülkelerini kitap yayınında adeta beslemektedir. Dinî eser-
lerin büyük kısmı bölgenin en yaygın dili olan Rusça basılmakta ve bütün Asya cum-
huriyetlerine dağıtılmaktadır. Ayrıca bölge ülkelerindeki Hristiyanlar, Rus Kilisesi’ne 
(Provaslavya) bağlı ve oradan destek görmektedirler. Rusya ile Hristiyanlıkta ortak 
çıkar bağlamında kesinlikle rakip olan Batılı güçlerin bölge ile eğitim, ekonomik ve 
siyasî bağları oldukça kuvvetlidir. Daha çok Kore kaynaklı gözüken ve bütün hızıyla 
devam eden misyonerlik faaliyeti de Hristiyan dünyanın hesabına yazılmalıdır. Sonuç 
olarak günümüzde İslâm’la ve Müslümanla ilişkilerin hem mahiyeti ve yöntemi de-
ğişmiş hem de Müslümanlara etki konusunda rekabet eden odaklar çoğalmıştır. Göz-
ler hemen batıya, en batıya yöneliyor. Doğrusu, batı bu konuda başrolü oynuyor, ama 
sadece coğrafî batı değil, onunla birlikte hareket eden batı mantalitesi de mücadeleye 
ortak olmaktadır. Küresel güçlerin İslâm’ı istismar, Müslümanları provoke ve kamu-
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oylarını manipüle ederek terör silahını kullanmaya devam etmeleri ise en ürkütücü 
politik araç olmaya devam ediyor.86 

Sonuç 

Batı kaynaklı bazı felsefî akımlar, dinlerin geleceğe yönelik önermelerini ve kı-
yamet fikrini kabul etmemelerine rağmen, uzun zamandan beri, tarihin bir yerde 
mükemmele erişeceği, hangi düşünceyi seslendiriyorsa o düşünce sisteminin mü-
kemmelliği temsil edeceğini savunmaktadırlar. Aydınlanma ile hareket noktasını 
alan bu tür söylemlerden birisi olan diyalektik materyalizm, 20. yüzyılın başında, 
tarihi, insanlığın bir aşamadan diğerine geçerek sınıfsız topluma, yani mutluluk 
çağına ulaşacağını iddia etmişti. Tesadüfe bakın ki, aynı yüzyılın sonunda diyalektik 
materyalizmin daha modernize edilmiş söylem biçimi olan medeniyetler çatışması 
tezi ortaya atıldı. Kehaneti kabul etmeyen ama kehanette bulunmaktan da kaçın-
mayan bu iki iddiadan birincisi çok kısa zamanda din karşısında beyaz bayrak çek-
mek zorunda kaldı: İslâm var komünizm yok. Hâsılı 20. yüzyıl bir anlamda din ile 
dinsizlik savaşında, dinin zaferiyle neticelenen büyük kavganın yüzyılı olmuştur. Bu 
ifadelerimizin duygusal olmadığının delili, bu yazıda anlatmaya çalıştığımız gerçek-
lerdir. Biz burada 20. yüzyılda Asya’da dinin kendi sorunlarını değil karşılaştığı so-
runları, sadece Rus tarafının tutumları bağlamında ele aldık. Müslüman halkların 
ileri gelenleri, yazarları, sanat adamları ve parti liderlerinin Sovyet din politikaları-
nın oluşturulması ve uygulanmasındaki rolleri ortaya konabilirse, yapılanların ne 
kadarıyla ve kimin eseri olduğu daha açık görülebilir. 

Bu araştırmamız sırasında, Asya’nın yakın tarihinin, sosyo-kültürel yapısı ve dinî 
gelişmelerin çok derin araştırmalara konu edilmesi gerektiğini bir kez daha gör-
düm. Şu ana kadar yapılan çalışmalar, özellikle Müslüman araştırmacılar, çok ciddi 
meseleleri ele almış olsalar da büyük çoğunluğu yüzeyseldir. Özgün bakış açısı ile 
hem bölge ülkelerinin geleceğine hem de Müslüman dünyaya perspektifler suna-
bilmek için Müslüman araştırmacıların daha yakın ilgilenmesi gerekmektedir. Zira 
bir yüzyıl boyu yaşanan durum, dinler tarihi bakımından önemli bir belge olduğu 
                                                 
86  Genellikle bölgedeki şahsi gözlemlerimize dayandığımız bu bölümde ek kaynaklar için bkz: Pay, s. 

234-49; International Crisis Grup, “Central Asia: Islam and State”, Asia Rapor no 59, Brussels 10 Jul 
2003; Khalid, s. 131-205; Hann-Relkmans, s. 1527-38; Hasanov, s. 1, 194-240; Utku Özer, Dy-
namıcs of Post-Soviet Nation-Building: Experiences of Kazakhstan, Uzbekistan and Azerbaijan 
(Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2006, s. 58 vd.; Demirtepe 2009; Tatlılıoğlu, s. 213-23; Abdullah 
Kahraman, “Azerbaycan’da Dini Hayat”, Uluslararası Türk Dünyasının İslâmiyete Katkıları Sem-
pozyumu (Tebliğleri), Isparta 2007, s. 209-15; Babaşlı, s. 220-24; Vejdi Bilgin, “Türkmenistan’ın 
Dinî Hayatında Geleneksel Kültürün Hâkimiyeti”, Uluslararası Türk Dünyasının İslâmiyete Kat-
kıları Sempozyumu (Tebliğleri), Isparta 2007, s. 252 vd; Şavenov 2002, s. 66 vd. 
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kadar Müslüman dünya için de tarihsel, kültürel, sosyolojik ve psikolojik bir tecrü-
bedir. Aynı zamanda bu durum insanî bakımdan bölgenin en hüzünlü yılları olmuş-
tur. Sanırım yirminci yüzyılda yaşayan bu ibretlik hadiseden bütün dinlerin, inanç 
sahiplerinin ve hatta siyasal hareketlerin alacağı dersler vardır. 

Bir karşılaştırma yapacak olursak diyebiliriz ki, Çarlık Rusyası Türkistan ve Tu-
ran’da daha uzun süre kaldı ama Komünistler daha etkili oldu. Birincisi güçle ha-
kimiyet peşinde, ikinciler ideoloji ile hakimiyet peşinde idi. Sovyetler Birliği döne-
minde dine yapılan bütün müdahaleler, dine yön ve şekil vermek amacıyla değil, 
ateist toplumun oluşturulmasına yönelikti. Dine düşmanlık onun doğasında vardı, 
dinin ya ortadan kaldırılmasına ya da en azamî hâliyle kontrol altında tutulmasına 
çalışılmıştır. Sonuçta sözlü aktarımla gelen din, zayıf, dindarlık da ona göre basit 
kaldı. Aynı zaman aralığında diğer İslâm ülkelerinde İslâmî bilgi, sistematik eğitim-
le çok büyük mesafeler kaydetmiş, eleştirel yollarla geleneksel bilgi ve kabuller cid-
di bir şekilde gözden geçirilmiş, sahih ve yaşanabilir Müslümanlık ortamı oluştu-
rulmaya, çağdaş şartlarda dinin var olma imkânları bilimsel yöntemlerle ortaya ko-
yulmaya özen gösterilmiştir. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinin günümüzdeki hâli ile 
diğer Müslüman ülkeleri bu çerçevede karşılaştırdığımızda, hem aradaki fark görü-
lecek hem de önceki yüzyılda bu bölgedeki Müslümanların nasıl bir cendereden 
geçtiği ortaya çıkacaktır. Şimdi Asya bozkırlarında günde beş vakit bir ezan sesi 
duyulur. O, İslâm’ın bu topraklarda yankılanan en kadim sesidir, yine o Müslüman-
ların dinlerini yaşama biçimlerine bir işarettir. 

Sovyet dönemi devlet açısından bitmeyen devrimler, baskılar, sürgünler, zorla 
iskânlar ve isyanlar tarihidir. Halk açısından ise sahip olunan maddî ve manevî de-
ğerleri kaybetme, onları başkaları ile değiştirme, idamlar, göçler ve kandırılmışlık 
psikolojisi vardır. Bir kısım insanlar gerçekten ateist komünist olsa da bir kısmı gö-
rünüşte komünist ya da sosyalist oldu. O dönemi yaşayan birçok kişi, “Sovyet dö-
neminde ateist olduk, bağımsızlıktan sonra tekrar tarihimize, kültürümüze ve di-
nimize döndük” der. 

Bölgedeki dinî problemlerin bir kısmı normal gelişmelere bağlı iken önemli bir 
kısmı, Sovyet döneminin mirasıdır. Söz konusu dönemin başında Çarlık Rusya-
sı’nın kalıntıları, sonunda da Afganistan savaşı vesilesi ile serpilen tohumlar yeşer-
miştir. Daha geniş perspektifle baktığımızda, meselenin aydınlanma ve modernite 
ile dünyada başlayan ‘vahşi’ mücadelenin bir parçası olduğunu görürüz. Bu yüzden 
işin sömürü boyutunu da göz ardı etmemek lâzımdır. Sovyetlerin bu konudaki si-
yasetini, sömürüye/emperyalizme söverek sömürmek şeklinde özetleyebiliriz. Onlar 
bu saklı prensibi çok verimli bir hasada dönüştürmeyi başardı. Daha büyük planda 
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Asya’daki ve Afrika’daki Müslüman toprakların tasallut altına alınması planının bir 
parçası olarak görmek mümkündür. 

Asya Müslümanları, 20. yüzyılda Çin ve Rus egemenliği gölgesinde, dünyanın di-
ğer yerlerindekinden çok farklı, belki İslâm tarihinde benzer olmayan bir tecrübe 
yaşadılar. Bu dönemi çok iyi bilmeden, doğrudan tarafların tecrübeleri anlaşılmadan, 
Asya’da bugünkü İslâm’ı ve Müslümanları anlamak mümkün değildir, yakın zaman 
İslâm tarihi ve düşüncesi de yazılamaz. Ne var ki, bunca yaşanmışlığa, tecrübeye, acı-
lara ve zulümlere karşın Müslümanların ibret almadığını, mücadele edecek hedefin 
ne olduğunu bilmiyormuş gibi birbiri ile didişmesini ve birbirinin rakibi olarak mü-
cadelesini anlamak mümkün değildir. İslâm dünyasının, ‘ılımlı’, ‘sert’, ‘selefî’, ‘kök-
tenci’ vs. spekülatif sıfatları terk ederek, kendi irade ve imkanlarıyla yerel ve evrensel 
kalkınma planları sayesinde ‘kendi’ olabilecektir. Tekrar tekrar başa dönmenin bir 
faydası olmadığı açıktır. Müslümanlar arasında düşünce ve mezhep farklılıklarının 
varlığını, bir bakıma bunların büyük bir medeniyet inşasının hızlandırıcı faktörleri 
olduğu bilinmektedir. Bunun için zihniyet ve ortamın yaratılması elzemdir. Yirmi yıl 
öncesine kadar İslâm’ın ve Müslümanların, dinî, tarihî, kültürel ve sosyal kimlikleri ile 
var olma mücadelesi vardı. Bugün de hem devlet olarak ayakta kalma hem de kendi 
içinde sükûnet, birlik ve beraberlik mücadelesi vermektedir. Eskiden iki taraf vardı, 
şimdi ise çok cepheli bir savaşım. Diğerleri bir yana dinin istismara en açık bir alet ve 
amaçlara götüren bir araç olduğunu bilen güç odakları bölgeyi rahat bırakmayacağa 
benziyor. Buna zaman zaman Müslümanların çanak tuttuğu da ayrı bir gerçektir. 
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Giriş 

Orta Asya coğrafyası sadece büyük bir toprak parçası değil1, aynı zamanda insa-
noğlunun yaşadığı en eski merkezlerin bulunduğu ve medeniyetlerin ortaya çıktığı 
bölgelerden birisidir. Çünkü insanlığın en görkemli sanat eserleri ile donatılan, 
adlarından tarihî ve coğrafî eserlerde bahsedilen o meşhur şehirler bu coğrafyada 
kurulmuştur. Sosyal, siyasal ve kültürel özellikleriyle bölgeye olan ilgi geçmişte ol-
duğu gibi günümüzde de devam etmektedir. Bölgede var olan yeraltı ve yerüstü 
zenginlikleri bu ilgiyi sürekli kılmaktadır. Bu özellikleriyle bölge, hem İslâm’ın ge-
lişmesinde hem de nüfusunun çoğunun Müslüman olması itibariyle din merkezli 
rölünü ön plana çıkarmakta ve tarihi süreçte bilhassa İslâm diniyle ilgili neler oldu-
ğu ve neler yapıldığıyla ilgili bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla bu coğraf-
yanın Müslüman olmasıyla ilgili önemli bilgilere sahip olunmakla birlikte bölgenin 
İslâmlaşması ve İslâm’ın yayılmasında etkili olan unsurlar arasında yer alan din bil-
ginleri ve bu bilginlerin faaliyetleri hakkında istenilen ölçüde sistematik bilgilere 
sahip değiliz. Biz de bu yazımızda kısa da olsa bu konuda bilgi vermeye çalışacağız. 
Esas konuya geçmeden önce bölgenin İslâm’a girişiyle ilgili kısaca bilgi vermekte 
fayda vardır. 

1. Bölgenin İslâm’a Girişi 

Bölgenin İslâm’la tanışması Hz. Ömer döneminde fetih hareketleri için yola çı-
kan İslâm ordularının Horasan bölgesine yönelmeleriyle başlamış ve böylece ilk 
İslâm’la ilk tanışma meydana gelmiştir. Daha sonra Hz. Osman döneminde de de-
vam eden fetih hareketleri, özellikle Muâviye döneminde bu coğrafya içerisinde yer 
alan bütün Horasan ve Mâverâünnehir’in İslâm hâkimiyetine girmesiyle sonuç-
lanmıştır. İslâm’ı bu coğrafyaya götürmek için, fetihler münasebetiyle veya daha 
sonra değişik zamanlarda Horasan ve Mâverâünnehir bölgesinin çeşitli şehirlerine 
birçok sahabî gitmiştir. Hatta orada yerleşenlar, vefat edenler de vardır. Hicret sıra-
sında Müslüman olan, Hudeybiye sulhundan itibaren bütün önemli hadiselere 
katılan, Hz. Peygamber’in zekât tahsildarlığını yapan ve Rasûlullah’ın yakınları ara-
sında yer almış olan Bureyde b. el-Husayb el-Eslemî (ö.63/683) Hz. Osman dö-
neminde yapılan Horasan fethine katılarak Merv’e yerleştiği ve orada vefat ettiği 
                                                 
1  Modern dönemde Türkistan yerine Orta Asya kullanılmasının siyasi tarafı olduğu belirtilir. Yuri 

Bregel’e göre bölgeye Türkistan değil de Orta Asya denmesinin sebebi şudur: Türkistan terimi 
doğru bir terim olmakla beraber İran kaynaklı olması ve bölgenin etnik unsurunun ve İran kültü-
rünün rolünü görmezden gelmesi nedeniyle daha tarafsız olan Orta Asya terimi tercih edilebilir. 
Bkz: Fatih M. Şeker, İslâmlaşma Sürecinde Türklerin İslâm Tasavvuru, Ankara, 2010, s. 89. 
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bilinmektedir.2 Sahabeden Hakem b. Amr el-Ğifârî’nin de Merv’e yerleştiği ve ora-
da hicri 45-50 yılları arasında (665-670) vefat ettiği kaynaklarda belirtilir3 Bölgede, 
İslâm medeniyetinin parlak devirlerinde meşhur ve bir müddet Timurlenk’in baş-
kentliğini de yapmış olan meşhur Semerkant4  şehrine de, ashaptan gidenler olmuş-
tur. Sahabilerden Hz. Peygamber’in (s.a.) mesajını buraya ulaştıran Kusem b. 
Abbâs’tır (ö.57/677). Kusem, Hz. Peygamber’in amcazadesi ve Hz. Hüseyin’in 
sütkardeşi olup çocuk sahabilerdendir. Hayatının gençlik döneminde Hz. Ali dev-
rinin Medine valiliğini yapmıştır. Halife şehid edildikten sonra devrin kargaşalıkla-
rından uzak kalmak düşüncesiyle olsa gerek kalkıp Semerkant’a gitmiş oraya yer-
leşmiştir. O bölgede uzun müddet Peygamber mesajını yaymış 57/677 senesinde 
Semerkant’ta vefat etmiştir.5 Yine sahabeden Ebu Berze’nin 64/683 Semerkant’ta 
vefat ettiği rivayet edilir.6 Görüldüğü üzere çeşitli vesilelerle bu coğrafyaya giden 
sahabe vesilesiyle bölge İslâm’la tanışmış, daha sonraki süreçte Müslüman olan 
yönetici, düşünür ve bilginler hatta milletler dinin yayılması için çalışmışlardır.  

Dünyanın en eski ve devamlı kavimlerinden biri ve yaklaşık olarak dört bin yıl-
lık bir geçmişe sahip olan Türklerin bu coğrafyanın değişik bölgelerinde yaşadıkları 
bilinmektedir.7 Türkler bünyelerine ve inanç ve telakkilerine uygun buldukları 
İslâmiyeti kısa sürede benimsemişler ve daha sonraları İslâmiyetin bayraktarı ola-
rak anılmışlardır. Bu noktada Türkler bilimin gelişmesine bilhassa da İslâmî ilimle-
rin gelişmesine çok emek ve gayret sarf etmişlerdir. Daha İslâmî Türk devletlerinin 
teşekkülünden önce bilhassa Mâverâünnehir’de tanınmış Türk bilginleri yetişmeğe 
başlamış, Karahanlılar zamanında bilhassa Buhârâ ve Semerkand şehirleri başlıca 
ilim merkezleri hâline gelmiş idi.8 Böylece ilmî faaliyetlerin gelişimine paralel ola-
                                                 
2  Bkz: İbn Sa’d, et-Tabakatu’l-Kubrâ, VII, 8; İbn Hacer, el-İsabe fi Temyizi’s sahabe, I, 286 
3  Ali Yardım, Hadis I, s. 148. 
4  Ş. Sami, Kamusu’l-A’lam, İstanbul, 1306., IV, 2626. 
5  İbn Hacer, el-İsabe fi Temyizi’s sahabe, III, s. 226-227. 
6  İbn Sa’d, Tabakatu’l-Kubra, Cilt V, s. 9. 
7  Anayurtlarının Orta-Asya coğrafyası olduğu kabul edilir. Anayurttan başlayan göç hareketleriyle 

dünyanın çeşitli bölgelerine yerleşmişler, her zaman dinamik ve aktif durumda olmuşlar ve bu 
yönleriyle de dünya tarihinde mühim rol oynamışlardır. Bu bağlamda Türk milleti, İslâmiyeti ka-
bulünden önce uzak doğudan Avrupa ortalarına kadar bütün bozkırlar bölgesinde bin yılı aşan bir 
süre hüküm sürmüş ve birçok siyasî, içtimaî ve kavmî izler bırakmış, İslâmiyeti kabulünden sonra 
da çeşitli müslüman ülkelerde büyük imparatorluklar veya devletler, atabeylikler, ve beylikler ku-
rarak İslâm dünyasının mukadderatına hâkim olmuş ve Osmanlılarla birlikte mütalaa edildiği 
takdirde, Orta-Asya, Yakın-Şark ve Şarkî Avrupa’nın son bin yıllık tarihine istikamet vermişlerdir. 
Bkz: İbrahim Kafesoğlu, “Türkler”, İA, XII/2, s. 261. 

8  Bilgi için Bkz: Yusuf Ziya Kavakçı, XI ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde Mâvâra’ al-Nahr İslâm 
Hukukçuları, Ankara, 1976; Kemal Sandıkçı’nın İlk Üç Asırda İslâm Coğrafyasında Hadis, Ankara 
1991; Hasan Kurt, Orta Asyanın İslâmlaşma Süreci (Buhara Örneği), Ankara 1998. Karahanlılar 
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rak hemen hemen her şehirde bilginler yetişmiş ve neticesinde diğer İslâm coğraf-
yalarında olduğu gibi, bu coğrafyada bulunan bazı şehirler önemli ilim merkezleri, 
meşhur âlimlerin büyük çoğunluğunun nispet edildiği şehirler hâline gelmiştir. 
Bunların en önemlileri Buhara, Semerkant, Tirmiz, Şâş, Nesâ, Serahs. Nesef, Büst, 
Herat, Belh, İsferayin, Tus, Merv ve Nisaburdur. Bunlara daha sonra Anadoluyu da 
ilave etmek gerekir. İlginç olan husus, örneğin hadis ilminin anayurdu Hicaz olma-
sına rağmen, bu konuda en ciddi ve en önemli eserlerin Horasan-Mâverâunnehir 
bölgesinde verilmiş olmasıdır.9  

Tarihi verilere ve kaynaklara baktığımızda bölgenin İslâmlaşmasında ve 
İslâm’ın yayılmasında düşünce ve eserleriyle rolü olan ve İslâm dünyasında fıkıh, 
hadis, kelâm, tefsîr, tasavvuf ve benzeri sahalarda meşhur olan pek çok bilginin bu 
coğrafyada yetiştiğini görürüz. Hatta bazı meşhur âlim ve düşünürlerin bu coğraf-
yalı olması dikkat çekicidir ve ayrı bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Şimdi bu 
din bilginlerini yaşadıkları bölgeler itibariyle kısaca tanımaya çalışalım. 

Yukarıda da işaret edildiği üzere bu coğrafyayı Horasan ve Mâverâünnehir böl-
gesi diye iki bölge şeklinde ele alıp ve bu bölgelerde bulunan şehirlerde yetişen bil-
ginleri ve şahsiyetleri kronolojik sırayla nisbet edildikleri yere göre vereceğiz.  

2. Orta Asya/Türkistan Coğrafyasında Yetişen Din Bilginleri  

A) Horasan Bölgesi 

Horasan, İran’ın doğusundan başlayarak Ceyhun nehrine uzanan bölgenin adı-
dır. Batıda sınırı İran’ın doğu sınırını teşkil eden Cürcân ile başlar, güneyde İran ve 
Horasan Çölü, kuzeyde Harzem, doğuda Sind ve Sicistan, kuzey doğuda ise 
Mâverâünnehr’e kadar uzanır. Bu bölgede, diğer pek çok şehrin yanısıra Merv, He-
rat, Belh, Rey, Cüzcan, Nişabur, Nesâ, Dameğan, Faryab, Talikan ve Cürcan gibi 

                                                                                                                   
sonrası şehri idare edip hüküm sürenler zengin, âlim ve Hanefî mezhebine mensup bir aile olduğundan 
maiyetlerinde 600.000 fakîh olduğu belirtilmektedir. Bkz: Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk 
Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı yay., 5. Baskı, Ankara 1984, s. 64-65.  

9  Meselâ, Kütüb-i Sitte olarak tanıdığımız meşhur altı ana hadis kitabının müellifi de bu bölgenin 
insanlarıdır. Bu altı müellifin üçü Mâverâunnehir bölgesine mensuptur; Buharî, Buharalı, Tirmizî 
Tirmizli, Nesâî de Nesâlıdır. Diğer ikisi de Horasan’lıdır. Müslim Nisaburlu, Ebu Davud Sicistanlıdır. 
Altıncı müellif İbn Mâce de İran Kazvin’lidir.(Bkz: Ali Yardım, Hadis I, s. 148; Kemal Sandıkçı, 
Türklerin Hadis İlmine Katkısı, V, 703) Bunun dışında bu bölgelerde yaşamış pek çok hadisçi vardır. 
Mesela Sünen sahibi müelliflerder Dârimî Semerkantlı, Saîd b. Mansûr Merv’li, Sahih adlı eser tasnif 
edenlerden İbn Huzeyme Nisaburlu, İbn Hibban –eski Afganistan’da bulunan Büst şehrinden olup 
Semerkand’da kadılık yapmıştır. Mervezî nisbesiyle anılan pek çok muhaddis vardır ki, Merv’li 
demektir. Kemal Sandıkçı, İlk Üç Asırda İslâm Coğrafyasında Hadis, Ankara, 1991, s. 265. 
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İslâm kültürünün meşhur merkezleri bulunmaktadır.10 Şimdi bu bölgede yetişen 
âlimleri nispet edildikleri şehirlere göre tanımaya çalışalım: 

a) Horasan:  

1- Hâtim el-Esam (ö. 237/851) Ebû Abdurrahman Hâtim b. Unvân el-Esam 
Horasan şeyhlerinin ulularından olup Hâtim b. Yûsuf el-Esam adıyla da tanınmak-
tadır. Şakîk-i Belhî’nin müridi, Ahmed b. Hadraveyh el-Belhî’nin üstadı idi. Edini-
len bilgiye göre o sağır değildi. Ancak bir defasında sağırmış gibi hareket ettiği için 
ona bu lakap (Esam) verildi.11 Hâtim el-Esam’ın hayatı bölgedeki Kutadgu Bilig’in 
dört kahramanından biri olan Odgurmış’la birebir örtüşür. Odgurmış’a hükümdar 
halkın arasına dahil etmek için aracılar gönderirken, aynı şekilde 30 seneden beri 
itizali (ayrı yaşamayı) ihtiyar eden Hâtim el-Esam’a da devrin sultanı Harun Reşid 
aracılar gönderir. Gelenlere Hâtim’in uzleti niçin tercih ettiğine dair verdiği cevap-
lar Odgurmış’ın hükümdara vermiş olduğu cevaplarla biribir örtüşür. Buna göre 
hayat, Allah için yapması gerekenlere başta siyasiler vasıtasıyla olmak üzere engeller 
çıkarmaktadır.12 Horasandaki tevekkül ağırlıklı tasavvuf anlayışı ve düşüncesini 
Maveraünnehir bölgesine getiren kişilerin başında gelir.  

2- Ebu Bekr El-Esrem: (ö.261/875) Ahmed b. Muhammed b. Hani’ et-Tai el-
Horasanî el-İskâfi el-Bağdadî. Devrinin hadis hafızlarındandı. İhtilafu’l-Ulemâ’yı 
bilirdi. İlel ve Nesh ilminde de mahirdi. Kuvvetli bir hafızaya sahipti. Kitâbu’s-
Sünen adlı eseri bulunmaktadır.13 

b) Belh: Mâverâünnehir’in kuzeyinde bölgeden geçen önemli ticaret yolu üze-
rinde kurulmuş ve Ahmed b. Kays tarafından fethedilmiş bir şehirdir. Horasan’ın 
önemli merkezlerinden biridir. 14 

1- İbrâhim b. Edhem (ö. 161/777): Bir melikin oğlu olan Ebû İshak İbrâhim b. 
Edhem b. Mansûr, Belh bölgesindendir. Zâhid olarak bilinir. Avlanmak üzere çıktı-
ğı bir gün ininden çıkardığı bir tilki veya tavşanı izlerken gaipten, “Ey İbrâhim! Sen 
bu iş için mi yaratıldın? Bu işi yapmakla mı emrolundun?” diye bir ses işitti. Daha 
sonra atının eyerinin ön kaşından, “Allah’a yemin olsun ki sen ne bunun için yara-
tıldın ne de bununla emrolundun!” diye ikinci bir ses duydu. Bunun üzerine atın-

                                                 
10  Yakût el-Hamevî, Ebû Abdillah Yakût b. Abdillah er-Rûmî, Mu’cemu’l-Buldân, Leibzig, 1870, 

Cilt II, s. 409 vd, Huard, Cl., “Horasan”, İA, Cilt V, s. 560; Kemal Sandıkçı, İlk Üç Asırda İslâm 
Coğrafyasında Hadis, Ankara, 1991; s. 383; Sönmez Kutlu, Türklerin İslâmlaşma Sürecinde 
Mürcie ve Tesirleri, Ankara, 2000, s. 149. 

11  Kuşeyrî, Kuşeyrî Risâlesi, (Haz. Mehmet Günyüzlü), İst. 2004, s. 34. 
12  Fatih M. Şeker, İslâmlaşma Sürecinde Türklerin İslâm Tasavvuru, Ankara 2010, s.326. 
13  Kemal Sandıkçı, İlk Üç Asırda İslâm Coğrafyasında Hadis, s. 265 
14  Yakût, Mu’cemu’l-Buldân, Cilt I, s. 713; R. Hartman, “Belh”, İA, Cilt II, s. 485 
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dan indi. Babasının çobanlarından birine rastladı. Onun yün cübbesini giyindi. Atı-
nı ve yanında bulunanları çobana verdikten sonra sahraya düşüp Mekke’ye geldi. 
Mekke’de Süfyân es-Sevrî ve Fudayl b. İyâz’ın sohbetinde bulundu. Daha sonra 
Şam’a gitti ve orada vefat etti.15  

Bölgenin İslâmlaşması sürecinde İbrâhim b. Edhem, öncü bir kişiliğe sahiptir. 
Çünkü fikirleriyle bölgeye etki eden Fudayl b. İyâz, Şakîk-i Belhî ve Semerkand 
zâhidlerinden Sâlih b. Ca’fer İbrâhim b. Edhem’in arkadaşlarındandır. Etkisi Pir-i 
Türkistan lakabıyla bilinen Hoca Ahmed Yesevî’de de görülür, Yesevî birçok hik-
metinde İbrâhim b. Edhem’den ve düşüncelerinden bahseder.16 

2- Şakîk-i Belhî (ö. 194/809) Ebû Ali Şakîk b. İbrâhim el-Belh Horasan şeyhle-
rindendir. Tevekkül hususunda söz sahibi idi. Hâtim el-Esamm’ın şeyhidir. İbra-
him b. Edhem’in en faziletli müridi olarak bilinir. Şakîk-i Belhî, ilim, amel, ihlas, 
fütüvvet, tevekkül, zühd ve vera arasındaki irtibata ve bütünlüğe vurgu yapan sözle-
riyle bölgenin İslâmlaşmasında fevkalâde ehemmiyetli bir fonksiyon icra eden 
önemli bir sufi olarak kabul edilir.17 Tesiri Hoca Ahmed Yesevî’de de görülür.18 

3- Ebû Mutî Hakem b. Abdullah b. Mesleme el-Belhî. (ö.199/814) Ebû Hani-
fe’nîn yakın arkadaşı ve talebesi ve el-Fıkhu’l-Ebsat adlı eserinin râvîsi. Belh’te onaltı 
yıl kadılık yaptı ve orada vefat etti. Bazı görüşleri sebebiyle Cehmiyye ve Mürcielik-
le19 itham edilmiş olup hadis münekkidlerince tenkid edilmiş ve rivayet bakımın-
dan zayıf kabul edilmiştir.20 

4- Ebû İshak İbrâhim b. Süleyman b. Zeyyât (ö.II. Asrın II. Yarısı). Belh’in ileri ge-
lenlerinden olup ve Mürciî olarak bilinmektedir. Hadis konusunda tenkid edilmiştir.21 

5- Saîd b Mansûr b. Şu’be el-Mervezî el-Belhî et-Talkanî Ebu Osman. 
(ö.227/842). Muhaddis ve müfessir olarak bilinir. İmam Mâlik’in Muvatta’ adlı 
eserini rivayet etmiştir. es-Sünen adlı eseri meşhurdur. Mekke’de vefat etmiştir.22 
                                                 
15  Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, s. 22. 
16  Bkz: Ahmed Yesevî, Divân-ı Hikmet, s. 92, 147, 150  (Hikmet 13, 48, 49).  
17  Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, s. 30-31; Fatih M. Şeker, A.g.e., s. 324-325. 
18  Bkz: Ethem Cebecioğlu, “Hoca Ahmed Yesevî”, Ahmed-i Yesevî, Seha Neşriyat, İstanbul, 1996, s. 218. 
19  Belh’de Mürcii mektebine mensup alimlerle ilgili olarak Bkz: Sönmez Kutlu, Türklerin İs-

lâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, s. 212-224. 
20  Bkz: Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, Kahire, 1347, Cilt VIII, s. 223-225; Zehebî, Mîzânu'l-

İ'tidal fî Nakdi'r-Ricâl,  Beyrut-Tsz, Cilt I, s. 574; Fuat Sezgin, GAS, Cilt I, s. 414; Sönmez Kutlu, 
A.g.e., s. 216-218. 

21  Zehebî, Mîzân, Cilt I, s. 37; İbn Hibbân, Kitâbu’l-Mecrûhin, Cilt I, s. 195. 
22  Kehhâle, Ömer Rıza, Mu’cemu’l-muellifîn, Dımaşk, 1957, IV, 232; Fuat Sezgin, GAS, Cilt I, s. 104; 

Dehlevî, Abdulaziz b. Şah Veliyyullah, Bustanu’l-Muhaddisîn, Ankara, 1986, s. 96-97; Ali Akyüz, Said b. 
Mansûr Musannefi’nin Yeniden İnşaası, İstanbul, 1997. 
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Suyûtî Tabakâtu’l-huffâz adlı eserinde ve İbn Hayr Fihrist’inde Zuhd adlı eserinin 
olduğunu zikretse de23 kitabın isminden başka bir bilgiye sahip değiliz.24 

6- Kuteybe b. Said b. Cemîl b. Tarîf es-Sekafî el-Bağlânî el-Belhî (ö.240/855). 
Horasan’ın yetiştirdiği en büyük âlimlerindendir. Muhaddis ve fakih olarak tanınır. 
Memleketinde hadis ilminin yayılmasında büyük hizmeti geçmiştir. Bir müddet 
Bağdat’ta kadılık yapmıştır. el-Avâlî fi’l-hadîs, Kitâbu’t-Tabakât ve Kitâbu’t-Tarîh 
adlı eserleri vardır. Belh’in Beğlân kasabasında vefat etmiştir.25  

7- Muhammed b. Ömer el-Verrâk (ö.280/893). Belh şehrinde ikamet eden 
Ebû Bekir Muhammed b. Ömer el-Verrâk et-Tirmizî, Ahmed b. Hadraveyh ve baş-
ka meşâyihin sohbetinde bulunmuş ve riyâzetle ilgili eserler kaleme almıştır.26 

Maveraünnehir’de son derece etkili olan Ebû Bekir el-Verrâk‘ın şu sözü bölge-
deki İslâmî ilimlerin bütünlüğü noktasında çok önem ifade etmiştir: 

“Zühd olmadan kelamla yetinen kimse zındıklaşır. Kelam ve fıkıh olmadan zühdle 
iktifa eden bid’at icab eder. Zühd ve vera‘ olmadan fıkhı kafi gören kimse ise fıska sa-
par. Kim de bütün bunları telif ederse kurtulur.” 27 

8- Ebû Abdillah Muhammed b. Akîl b. el-Ezherî b. Akîl el-Belhî (ö.316/928). 
Zehebî Şemâilu’z-Zuhd adlı eserinin bulunduğunu kaydetmektedir.28 

9- Hâkimu’ş-Şehîd, Ebu’l-Fadl Muhammed b. Muhammed b. Ahmed b. Abdul-
lah el-Mervezî el-Belhî (ö.334/945). Tanınmış Hanefi âlimi olarak bilinir. Buhara 
kadılığı ve Horasan Sâmânî Emîrî’ne vezirlik de yapan el-Hâkimu’ş-Şehîd, 334/945 
yılında Merv’de şehid oldu. Hâkim en-Nisâbûrî ve Horasan ulemasından birçok 
kimse ondan hadis dinlenmişlerdir. el-Kâfî, el-Muhtasar, el-Müntekâ adlı eserleri 
vardır.29 

10- Ebû Cafer Muhammed b. Abdullah b. Muhammed el-Belhî el-Hinduvânî. 
(ö.362/973). Belh’li büyük Hanefi âlimidir. Belh’te Hindistan’dan getirilen köle ve 
cariyelerin indirildikleri Bâbu Hinduvân adlı mahalleye nisbetle Hinduvânî diye 
anılmaktadır. İlminden dolayı da kendisine Küçük Ebû Hanife denmiştir. 62 yaşla-
rında Buhara’da vefat etmiştir.30 

                                                 
23  Suyûtî, Tabakâtu’l-huffâz, s. 182; Âmir Ahmed Haydar, ez-Zuhdu’l-kebîr’e Yazdığı Giriş Yazısı, s. 47. 
24  Ali Akyüz, Saîd b. Mansûr’un Musannef’inin Yeniden İnşâsı, s. 53. 
25  Hatîb, A.g.e., Cilt XII, s. 464; Kehhâle, A.g.e., Cilt VIII, s. 128. 
26  Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, s. 46. 
27  Ebû Nuaym, Hilyetu'l-Evliyâ ve Tabakatu'l-Asfiyâ, Dâru'r-Reyhân li't-Turâs, Kahire Tsz., X, s. 236. 
28  Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-nubelâ, Cilt VI, s. 22. 
29  Bağdadlı İsmail Paşa, Hediyyetu’l-ârifîn, İstanbul, 1951-55, Cilt II, s. 37. 
30 Bağdadlı İsmail Paşa, A.g.e., Cilt II, 47; Kehhâle, Ömer Rıza, Mu’cemu’l-muellifîn, Cilt X, s. 244. 
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11- el-Burhânu’l-Belhî, Ebu’l-Hasan Ali b. Hasan b. Muhammed el-Belhî 
(ö.548/1153). Büyük Hanefi âlimi olarak bilinir. Belh tarafında Tahâristân köyle-
rinden Sikender’de doğdu. Şam’da vefat etti.31 

c) Merv: Merv vadisinde kurulmuş olan bu şehir. Horasanın önemli merkezle-
rinden biridir.32 

1- Ebû İsme Nûh b. Ebî Meryem el-Mervezî (ö.173/789). Çok yönlü bir âlim-
dir. Ebû Hanîfe’nin talebesi olup ve onun fıkhını toplayan kimse olması sebebiyle 
“el-Câmî” lakabıyla meşhur oldu. Merv’de kadılık yaptı. Hadis uydurmakla itham 
edilmiştir.33 

2- Abdullah b. el-Mübârek b. Vâdıh el-Hanzalî et-Temîmî el-Mervezî 
(ö.181/797). Horasan’ın Merv bölgesindendir. Onun kimliğiyle ilgili bilgi verecek 
olursak o, muhaddis müfessir, fakih, edîb ve zâhid kimliğiyle bilinmektedir. Babası 
ve annesi Türktür. İlimlerin her çeşidinde asrının bilgini kabul edilir. Ayrıca zengin 
hadis ve fıkıh kültürüne sahiptir. Bizanslılarla yapılan bir savaş dönüşü Fırat üze-
rindeki “Musul’a bağlı Hît kasabasında hicri 181 yılında hastalanıp vefat etti. Zühde 
dair olan Kitâbu’z-Zuhd ve’r-Rekâik adlı eseri sahasında meşhurdur. Hadisle ilgili 
diğer eseri Kitâbu’s-Sünen fi’l-Fıkh’dır. 34 Orta-Asta Türkistan coğrafyasının Hora-
san bölgesinin ilk eser yazan müelliflerinden, düşünceleriyle bölgenin Müslüman-
laşmasına etkisi olan kişilerden ve Horasan erenlerinin öncüsü olarak kabul edilir.  

3- Fudayl b. İyâz (ö. 187/803): Ebû Ali Fudayl b. İyâz Horasan’ın Merv bölge-
sindendir. Semerkant’ta doğduğu ve Ebîverd’de yetiştiği söylenir. 187 yılının Mu-
harrem ayında (Ocak 803) Mekke’de vefat etmiştir. 35 

Fudayl b. İyâz’ın zühd anlayışı ve zâhid insan tarifi Yusuf Has Hacîb’in Kutadgu 
Bilig’de yer verdiği dört kahramanından biri olan Odgurmış’a tekabül etmektedir. 
Çünkü burada Odgurmış, hem “zâhid” hem de “kanaat” kelimesiyle karşılanır. Peki 
Fudayl b. İyâz’a göre zühd nedir? Bu bağlamda zühdle ilgili en kuşatıcı tanımı, züh-
dü kanaat, kanaati hakiki zenginlik olarak gören Fudayl b. İyâz tarafından yapıldı-
ğını görmekteyiz. Fudayl b. İ’yâz şöyle demektedir:  

                                                 
31  Zehebî, Siyeru A’lami’n-Nubelâ, Cilt XX, s. 276. 
32  Bkz: A. Yakubouskıy, “Merv”, İA, Cilt VII, s. 773. 
33  Zehebî, Mîzân, Cilt IV, s. 279-280; İbn Hacer, Tehzîbu’t-tehzîb, Beyrut 1994, Cilt X, s. 488. Geniş 

bilgi için Bkz: Abdullah Aydınlı, Doğuş Devrinde Tasavvuf ve Hadis, İstanbul, 1986, s. 174-177. 
34  Ziriklî, el-A’lâm, Cilt IV, s. 256; Kehhâle, A.g.e., Cilt VI, s. 106; Sezgin, GAS, Cilt I, 95, Dehlevî, 

Bustanu’l-Muhaddisîn, s. 111-117; Kemal Sandıkçı, A.g.e., s. 414-416; Raşit Küçük, “Abdullah b. 
Mübârek”, DİA, Cilt I, s. 123-124. 

35  Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, s. 24.. 
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“Zühdün aslı Allah’tan razı olmaktır. Kanaatkâr kişi zâhiddir. Zâhidse zengindir. 
Her kim yakîni elde ederse bütün işlerinde Allah’a güvenir. O’nun yazdığı kadere razı 
olur, ümitle korku hâlinde mahlûkattan alâkasını keser. Bu durum onun gayr-i meşru 
bir yolla dünyayı talep etmesini engeller. İşte böyle yapan bir kimse dünyalık hiçbir şeye 
sahip bulunmasa bile zâhid ve insanların en zenginidir.” 36 

Bunun yanında Fudayl b. İyâz, dünyayı hor ve hakir gören bir anlayışa sahiptir. 
O dünyayı murdar bir leş olarak görmekte ve çevresindekilere ölümü, kabir hâlleri-
ni ve ahiret azabını göz önünde bulundurmalarını tavsiye etmektedir. Yine o, dün-
yaya değer verildiği sürece imanın ve ibadetin tadına varmak imkansızdır. Zahidlik 
dünyada iken ahirete ne kadar rağbet edildiği ile doğrudan orantılıdır. Fudayl’ın şu 
sözleri Kutadgu Bilig’dekiyle  aynıyla mutabıktır. Dünya bir tımarhane ve bir hasta-
nedir. Oradaki insanlar da deli hükmündedir. Tımarhanede deliler için bağ ve bukağı 
vardır. Nefsimizin arzusu bağımız, günahlarımız bukağımızdır.  

Bu şekilde hayatı hor ve hakir görme en etkili şekilde Kutadgu Bilig’in dört kah-
ramanından biri olan Odgurmuş’da kendini gösterir ve tecessüm eder. 37 

4- İbn Râheveyh (Râhûye) Ebû Yakûb İshâk b. İbrahim b. Mahled el-Hanzelî 
el-Mervezî. (ö.238/853) Meşhur muhaddis, müfessir ve fakih. 161/778 (veya 
166/782-83) Buhârî’ye Sahîh’i tasnif etmesini de o tavsiye etmiştir. 238/853 (veya 
237/230) yılında Nisâbur’da vefat eden İbn Râheveyh’in yazmaları bulunan el-
Müsned’i yanında kaynaklarda zikredilen Kitâbu’s-Sünen fı’l-fıkh ve Kitâbu’t-Tefsîr 
adlı eserleri vardır.38 İnsanlara hep ezberden hadis rivayet ederdi. Her sahada sahip 
olduğu geniş ilmi, kendisine şarkta ve garpta büyük şöhret sağlamış ve onun hadis 
ilminin şahınşahı seviyesine çıkarmıştır.39 

5- Sureyc b. Yunuf b. İbrahim el-Mervezi, Ebu’l-Hâris (ö.235/849). Büyük ma-
haddislerdendir. Hadisle ilgili eserinin adı, Kitabu’s-Sünen’dir,40 

6- Ebû Bekir Ahmed b. Muhammed Salih b. Haccâc Mervezî (ö.275/888). 
Zühdle ilgili Kitabu’l-vera adlı eseri bulunmaktadır. Eser Semir b. Emin Züheyrî 
tarafından tahkik edilerek basılmıştır. 41 

                                                 
36  Ahmed Ferid, el-Bahru’r-raik fi’z-zühd ve’r-rakâik, el-Mektebetu’l-tevfîkiyye, Ysz. Tsz., s. 193. 
37  Bkz: Fatih M. Şeker, İslâmlaşma Sürecinde Türklerin İslâm Tasavvuru, s. 323, 326. 
38  Zehebî, Siyeru A’lami’n-Nubelâ, XI, 358-383; Ziriklî, el-A’lâm, Cilt I, 284; Sezgin, GAS, Cilt I, s. 109-110. 
39  Kemal Sandıkçı, A.g.e., s. 390-391. 
40  Kemal Sandıkçı, A.g.e., s. 417. 
41  Ebû Bekr Ahmed b. Muhammed Salih b. Haccâc Mervezî Kitabu’l-vera, thk. Semir b. Emin 

Züheyrî, Riyad 1997,  s. 208.  
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7- Ahmed b. Muhammed b. el-Haccâc el-Mervezî el-Bağdâdî, Ebu Bekr 
(ö.275/888). Ahmed b.Hanbel’in talebesi olup fakih ve Hanbelî fukahasındandır. 
Kitabu’s-Sünen bi Şevâhidi’l-Hadis adlı eseri bulunmaktadır 42 

8- Ebû Bekir Ahmed b. Alî b. Saîd b. İbrâhim el-Kureşî el-Emevî el-Mervezî 
(ö.292/906).43 Eserinin adı Kitâbu’l-vera‘dır.44 

9- Muhammed b. Nasr el-Mervezî (ö.294/908). Kitâbu’l-verâ adlı eseri oldu-
ğunu Kâtib Çelebi kaydetmektedir.45 

10- es-Sâğânî, Ebu’l-Fedâil Radiyuddîn Hüseyin b. Muhammed b. el-Hasan b. 
Haydar es- el-Kureşî el-Umerî el-Adevî el-Hindî (ö.650/1252). Muhaddis ve ta-
nınmış Hanefî âlimidir. Mevr köylerinden Sâğân asıllı olup Sefer 577 (Haziren-
Temmuz 1181)’de Lahor’da doğdu. Gazne’de büyüdü. Bağdat’a geldi. Bağdat’ta 
vefat etti, vasiyyeti üzerine Mekke’de defnedildi. Meşâriku’l-envâr, er-Risâle fi’l-
mevzûa adlı eserleri meşhurdur.46 

11- Cafer b. Muhammed b. el-Hasan b. el-Müstefâd et-Türki el-Firyabi, Ebu 
Bekr (ö.301/913) Aslen Türk’tür. Büyük muhaddis, hafız, fakih ve kadı idi. Her 
sahada ilim sahibi, allâme ve huccetti. Eserinin adı Kitabu’s-Sünen’dir.47  

d) Herat: Afganistanın kuzey batısında bulunan bir şehirdir.48 

1- Osman b. Saîd b. Hâlid b. Saîd et-Temîmî ed-Dârimî es-Sicistânî 
(ö.282/893). Selefiyyenin önde gelen temsilcilerinden hadis, fıkıh ve kelam âlimi. 
Devrinin Herat muhaddisidir.49 Kitâbu’r-redd ale’l-Cehmiyye ve er-Redd alâ Bişr el-
Müreysî adlı eseri meşhurdur. Kudus’te vefat etti.50  

2- Şeyhulİslâm el-Ensârî el-Herevî, Ebû İsmâil Abdullah b. Muhammed b. Alî 
(ö.481/1089). Muhaddis, mufessir, usülcü ve kelamcı kimliğiyle tanınır. İbn Mett 

                                                 
42  Kemal Sandıkçı, A.g.e., s. 270. 
43  Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-nubelâ, Cilt XIII, s. 527-28; Fuat Sezgin, GAS, Cilt I, s. 162. 
44  Ebû Bekir Ahmed b. Alî b. Saîd b. İbrâhim el-Kureşî el-Emevî el-Mervezî, Kitâbu’l-vera, thk. Semir b. 

Emin Zahirî, Riyad 1997, s. 208.  
45  Katib Çelebi (Hacı Halife), Keşfu’z-zunûn, Cilt I-II, İstanbul 1941, Cilt II, s. 1469. 
46  Zehebî, Siyeru A’lami’n-Nubelâ, Cilt XXX, s. 282-84. Geniş bilgi için Bkz: Halid Zaferullah Daudi, 

Şah Veliyyullah’tan Günümüze Pakistan ve Hindistanda Hadis Çalışmaları, İstanbul, 1995, s. 54-60. 
47  Kemal Sandıkçı, A.g.e., s. 292. 
48  Zeki Velidi Togan, “Herat”, İA, Cilt V-I, s. 429. 
49  İlk üç asırda Herat’ta yetişen muhaddislerle ilgili olarak Bkz: Kemal Sandıkçı, A.g.e., s. 427-28. 
50  Zehebî, Siyeru A’lami’n-Nubelâ, Cilt XIII, s. 319-326; Kehhâle, A.g.e., VI, s. 254; Sezgin, GAS, 

Cilt I, s. 600-601; Abdullah Aydınlı, “Dârimî, Osman b. Saîd”, DİA, Cilt VIII, s. 495-96. 
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el-Herevî diye de meşhurdur. Kandehar’da doğmuş, Herat’ta vefat etmeştir. Zem-
mu’l-Kelâm adlı eseri meşhurdur.51 

3- Beğâvî, Ebû Muhammed Hüseyin b. Mesud b. Muhammed el-Ferrâ el-
Beğavî. (ö.516/1122) Tanınmış şâfiî fıkıh âlimi, muhaddis ve müfessir. “Muhyi’s-
sünne”, “Ruknu’d-dîn” lakaplarıyla anılan Beğavî, Herat yakınlarında Bağ veya Bağ-
şûr’ludur. “el-Ferrâ” (kürkçü) lakabıda da babasının mesleğinden dolayıdır. Birçok 
konuda eser verdi. 516/1122 veya 510/1117 yılında Merverruz’da vefat etti. 
Mesâbihu’s-sunne, Kitâbu Şerhi’s-sünne, el-Cem’ beyne’s-Sahîhayn, Tercümetu’l-
ahkâm, et-Tehzîb, el-Kifâye, Meâlimu’t-Tenzîl, Fetâvâ adlı eserleri bulunmaktadır.52 

4- Ali el-Kârî, Ali b. Sultan Muhammed el-Kârî el-Herevî (ö.1014/1606). Ta-
nınmış Hanefî fakihi, muhaddis, müfessir ve kıraat âlimi olarak bilinir. Herat’ta 
doğdu, ilk tahsilini orada yaptıktan sonra Mekke’ye gitti ve oraya yerleşti. Başta 
fıkıh ve hadis olmak üzere kıraat, tefsir, akâid ve kelâm, tasavvuf, tarih, hat, dil ve 
edebiyat konularında derin bilgi sahibi, içtihad seviyesinde bir kimsedir. Bazıları 
matbu olmak üzere hemen hemen hepsinin yazmaları mevcut 180 civarında kitap 
ve risale telif etti. Mekke’de vefat etti.53 

e) Rey: Kumus ve Cibal arasındaki Deylem bölgesinde kurulmuş büyük bir yer-
leşim merkezidir ve Tahran’ın 8 km. güneydoğusundadır.54 

1- Ebû Zur’a Ubeydullah b. Abdulkerîm b. Yezîd er-Râzî (ö.264/878).55 Kaynaklarda 
Kitâbu’z-Zuhd adlı eserinin olduğu zikredilmektedir.56 Yazmaları bulunmaktadır.57 

2- Ebû Hâtim Muhammed b. İdris b. Münzir el-Hanzalî er-Râzî (ö.277/890).58 
Eserinin adı Kitâbu’z-Zuhd’dür. Yazma nüshaları mevcuttur. Bu eserden seçilerek 
                                                 
51  Ziriklî, A.g.e., IV, 267; Kehhâle, A.g.e., Cilt VI, s. 133. 
52  Bağdadlı İsmail Paşa, A.g.e., I, s. 312; C. Brockelman, “Beğâvî”, İA, II, s. 449; Dehlevî, A.g.e., s. 

104; Mevlüt Güngör, “Beğâvî, Ferrâ”, DİA, V, s. 340-41; Ali Eroğlu, el-Beğâvî ve Tefsirdeki Me-
todu, Erzurum, 1987 (Basılmamış doktora tezi).  

53  Ziriklî, el-A’lâm, Cilt V, s. 166; Kehhâle, A.g.e., Cilt V, s. 97; Ahmet Özel, “Ali el-Kârî”, DİA, Cilt 
II, s. 403-405. 

54  V. Minorsky, “Rey”, İA, Cilt IX, s. 720. 
55  Hatîb, Târîhu Bağdâd, Cilt X, s. 326-337; Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-nubelâ, Cilt XIII, s. 65-85; 

Tezkiretu’l-huffâz, Cilt II, s. 557-559; İbnu’l-Imâd, Abdulhayy b. Ahmed, Şezerâtu’z-Zeheb fî Ahbâri 
men Zeheb, Beyrut 1986, Cilt II, s. 148-149; İbn Hacer, Tehzîbu’t-tehzîb, Cilt VII, s. 30-34; Fuat 
Sezgin, GAS, Cilt I, s. 145; M. Yaşar Kandemir, “Ebû Zur’a er-Râzî”, DİA, Cilt X, s. 274-75. 

56  Talat Koçyigit, Hadis Tarihi, s. 263; M. Yaşar Kandemir, “Ebû Zur’a er-Râzî”, DİA, Cilt X, s. 275. 
57  Bkz: Kettânî, Hadis Literatürü, s. 70 (51. dipnot). 
58  İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-ta’dîl, Cilt I, 349-372; Hatîb, Târîhu Bağdâd, Cilt II, s. 73-77; Zehebî, 

Siyeru A’lâmi’n-nubelâ, Cilt XIII, 247-263; Tezkiretu’l-huffâz, Cilt II, s. 567-569; İbnu’l-İmâd, 
Şezârâtu’z-zeheb, Cilt II, 171; İbn Hacer, Tehzîbu’t-tehzîb, Cilt IX, s. 31-34; Fuat Sezgin, GAS, 
Cilt I, s. 153; İbrahim Canan, “Ebû Hâtim er-Râzî”, DİA, Cilt X, s. 150-151. 
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meydana getirilen h. 6. asıra ait bir nüsha Zâhiriyye Kütüphanesi’nde Mecmua nr. 
28/10 (138a-146b) kayıtlıdır.59 

3- Abdurrahman b. Ebî Hâtim b. İdris et-Temîmî el-Hanzalî er-Râzî 
(ö.327/939)60 Dâvûdî ve Suyûtî Tabakâtu’l-mufessirîn adlı eserlerinde Kitâbu’z-
Zuhd adlı eseri olduğunu zikretmektedir.61 

4- İbn Fâris, Ebu’l-Huseyin Ahmed b. Fâris b. Zekeriya b. Muhammed el-
Hemedânî el-Kazvînî er-Râzî (ö.395/1005). Meşhur Arap dil âlimidir. Doğum yeri 
ve tarihi bilinmemektedir. Hemedân’da yaşadı ve orada vefat etti. İbn Fâris, gra-
mer, şiir, fıkıh ve tefsire olan vukufu yanında lügat alanındaki çalışmalarıyla meşhur 
olmuştur. Başlangıçta Şâfıî iken daha sonra Mâlikî mezhebine geçmiştir. 
Mekâyîsu’l-luğa, el-Mücmel fı’l-luğa, es-Sâhibî fî fıkhi’l-luğa adlı eserleri meşhurdur. 

f) Cüzcân: Horasan’ın Belh şehrine bağlı beldelerinden birisidir.62 

1- Ahmed b. el-Cerrah el-Cüzcânî (II. Asrın başları). Cüzcân’da İrca fikrinin 
savunucuları ve Rey ehlinin önde gelenleri arasında sayılan biridir.63 

2- Seyyid Şerif el-Cürcânî Ali b. Muhammed b. Ali (ö.816/1413). Tanınmış ıs-
tılah ve Hanefî fıkıh âlimi. 24 Şaban 740 (24 Şubat 1340) tarihinde Esterâbâd ya-
kınlarında Tâcû’da doğdu. Timur Şiraz’ı alınca onun meclisinde Teftâzânî ile tar-
tışmaları olmuştur. Timur’un emriyle Semerkand’a gitti ve Timur’un ölümü üzeri-
ne tekrar Şiraz’a döndü. 6 Rebiulâhir 816 (6 Temmuz 1413) tarihinde orada vefat 
etti. Seyyid Şerif’in bütün eserleri makbul ve mütedavil olup onun zekâ ve dirayeti-
ni göstermektedir. İslâmî ıstılahlara dair et-Ta’rîfât adlı eseri ile Şerhu’s-Sirâciyye(el-
Ferâizu’ş-Şerîfiyye) adlı eserleri bulunmaktadır.64 

g) Nisabur: Abarşahr diye bilinen eyaletin merkezi ve Horasan’ın en güzel şe-
hirlerinden birisidir.65 

1- İbrahim b. Tahman b. Şu’be el-Harevi el-Bâşâni en-Nisâbûri, Ebû Said 
(ö.163/780) Özellikle hadiste geniş bir ilme sahipti. Cehmiyyeye şiddetle karşı idi. 
Kitabu’s-Sünne fi’l-Fıkh adlı eseri bulunmaktadır.66 

                                                 
59  Bkz: Fuat Sezgin, GAS, Cilt I, s. 153; Âmir Ahmed Haydar, ez-Zuhdu’l-kebîr’e yazdığı giriş yazısı, 

s. 52; İbrahim Canan, “Ebû Hâtim er-Râzî”, DİA, Cilt X, s. 150-151. 
60  Bkz: Abdurrahman b. Yahyâ el-Muallimî el-Yemânî, Kitâbu’l-Cerh ve’t-ta’dîl’e yazdığı takdim 

yazısı, s. b-y; Fuat Sezgin, GAS, Cilt I, s. 178-79. 
61  Dâvûdî, Tabakâtu’l-mufessirîn, Beyrut Tsz., Cilt I, s. 280. 
62  Yakût, A.g.e., Cilt II, s. 149. 
63  Geniş bilgi çin Bkz: Sönmez Kutlu, Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, s. 241. 
64  Kasım Kufralı, “Cürcânî”, İA, 246; Sadreddin Gümüş, Seyyid Şerîf Cürcânî, İstanbul, 1984, s. 83-171. 
65  Geniş bilgi için Bkz: E. Honigmana, “Nişapur”, İA, Cilt IX, s. 302. 
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2- Ebû Abdillah Ahmed b. Harb en-Nîsâbûrî (ö.234/848). İbnu’l-İmâd eser sa-
hibi bir zat olduğunu belirtiyor.67 Kitâbu’z-Zuhd adlı eseri olduğunu ise Kâtib Çe-
lebi kaydetmektedir.68 

3- Müslim, Ebu’l-Huseym Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî 
(ö.261/875). Meşhur muhaddis ve Kütüb-i sitte müellifi. 202/817 (veya 206) yı-
lında Nisâbûr’da doğdu. İbn Kuteybe, İbn Râheveyh ve Ahmed b. Hanbel’den ha-
dis dinledi. Kendisinden de Tirmizî, İbn Huzeyme ve İbn Ebî Hatim gibi âlimler 
rivayette bulundular. 261/875 yılında Nisabur’a bağlı Nasrâbâd’da vefat etti. Kü-
tüb-i Sitte içerisinde yer alan es-Sahîh adlı eseri meşhurdur.69 

4- İbn Huzeyme, Ebû Bekr Muhammed b. İshâk b. Huzeyme es-Sülemî en-
Nîsâbûrî (ö. 311/924) Hadis, kelâm ve fıkıh âlîmi. Kaynaklarda pek çok eserinin 
olduğu zikredilir. En meşhur eseri es-Sahîh’dir. 70 

5- Ebû Ahmed Muhammed b. Ahmed b. Şuayb eş-Şuaybinî en-Nîsâbûrî 
(ö.357/967). Hâkim en-Nîsâbûrî’nin hocalarındandır. Kitâbu’z-Zuhd adlı eseri 
olduğuna Kâtib Çelebi işaret etmektedir.71 

6- el-Hâkımu’n-Nîsâbûrî, Ebû Abdillah Muhammed b. Abdillah b. Muhammed 
b. Hamdeveyh (Hamdûye) ed-Dabbî en-Nîsâbûrî (ö.405/1014). Meşhur muhad-
dis. 3 Rebiulevvel 321 (3 Mart 933) tarihinde Nisabur’da doğdu. Bir süre kadılık 
yaptığından dolayı “el-Hâkim” diye anıldı. Başlıca hocaları arasında İbn Hibbân, 
Muhammed es-Saffâr, Muhammed b. Ali el-Müzekkir, Muhammed b. Yakub el-
Asam, Abdullah b. Durusteveyh ve Dârekutnî gibi âlimler bulunmaktadır. Kendi-
sinden de Dârekutnî, İbn Ebi’l-Fevâris, Ebû Zer el-Herevî ve Ebubekr el-Beyhakî 
gibi âlimler rivayette bulundu. 405/1014 yılında Nisabur’da vefat etti. 

Târihu Nîsâbûr, el-Müstedrek, Ma’rifetu ulûmi’l-hadîs, el-Medhal fi usûli’l-hadîs 
önemli eserleri arasında zikredilir.72 

7- el-Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. Huseyn b. Ali b. Abdillah b. Mûsâ el-
Husrevcirdî (ö.458/1066). Muhaddis ve fakih. Nisabur’un nahiyelerinden Bey-
hak’a bağlı Husrevcird köyünde doğdu. Kaynaklar bine yakın eserinin olduğunu 
                                                                                                                   
66  Kemal Sandıkçı, A.g.e., s. 387, 388. 
67  İbnu’l-İmâd, A.g.e., Cilt II, s. 80. 
68  Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, Cilt II, s. 1422. 
69  Ziriklî, A.g.e., Cilt VIII, s. 194; Dehlevî, A.g.e., s. 190-192; A. J. Wensınck, “Muslim”, İA, Cilt VIII, 

s. 821-822. 
70  Bkz: Enbiya Yıldırım, İbn Huzeyme ve Sahîh’i, Bursa 1989 (Basılmamış yüksek lisans tezi). 
71  Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, Cilt II, 1422.   
72  Zehebî, , Siyeru A’lami’n-Nubelâ, Cilt XVII, s. 162-177; Ziriklî, A.g.e., Cilt VII, s. 101; Kennâle, 

A.g.e., Cilt X, 238; Dehlevî, A.g.e., s. 86-90. 
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kaydetmektedir. Bazıları şunlardır: es-Sunenu’l-Kubrâ, Kitâbu’l-esmâ ve’s-sıfat, 
Ma’rifetu’s-sünen ve’l-âsâr, Ahkâmu’l-Kur’an.73 

8- Kuşeyrî, Ebu’l-Kasım Abdülkerim b. Hevâzin b. Abdülmelik el-Kuşeyrî en-
Nîsâbûrî (ö.465/1072). Büyük tasavvuf âlimi. Ustuva’da doğdu. Tahsil için Nisabur’a 
gitti. Orada Ebû Ali ed-Dekkâk’ın meclisinde bulundu ve ona intisab ederek tarikate 
girdi. Hocası onda gördüğü istidat üzerine kendisiyle özellikle meşgul oldu ve kızıyla 
evlendirdi. Hocasının ölümü üzerine onun yerini alan Kuşeyrî, tasavvufta Nisabur ve 
Horasan havalisinin en büyük üstadı oldu. Nisabur’da vefat etti. Şafiî mezhebine mün-
tesib bulunan Kuşeyrî, nisbesini Horasan’a yerleşen Kuşeyr kabilesinden almıştır. Bir-
çok eseri olan müellifin er-Risâletu’l-Kuşeyriyye adlı eseri meşhurdur.74 

9- Nâsihî, Ebû Muhammed Abdullah b. Hüseyin en-Nâsıhî en-Nisâbûrî 
(ö.447/1055). Büyük Hanefî âlimi. Sultan Mahmud b. Sebüktegin’in Buhara’da 
kâdilkudâtlığını yaptı. Ders ve fetva verdi. Buhara’da vefat etti. “Nâsıhî” dedelerin-
den “Nasıh” adlı birine nisbet olup oğulları Muhammed ve Yahya da kadılık yapmış 
büyük âlimlerdendi. 

h) Serahs: Meşhed ile Merv arasında kurulmuş Horasan’ın en eski şehirlerinde 
birisidir.75 

1- Serahsî, Ebû Bekr Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed, Şemsu’l-Eimme es-
Serahsî. (483/1090). Büyük Hanefi müctehididir. Muhtemelen 400/1009 yılların-
da doğdu. Buhara’da tahsil gördü. Özcend’de 15-16 yıl kadar hapiste kaldı76 
483/1090-91 yılında vefat etti. Vefat tarihi 490, 500 yıllarına doğru şeklinde de 
geçer. Hanefî fıkıh kitaplarında “Şemsu’l-Eimme” dendiğinde o, ‘el-Mebsût” denin-
ce de onun eseri kasdedilir.77 

2- Burhânu’l-İslâm es-Serahsî, Radiyuddîn Muhammed b. Muhammed b. Mu-
hammed, Burhânu’l-İslâm (ö.544/1149). Tanınmış Hanefî âlimi. Haleb’de Nûriy-
ye ve Haleviyye medreselerinde ders verdi. Daha sonra bu görevden alınan Radi-
yuddîn es-Serahsî, Dımaşk’ta Hâtûniyye medresesinde müderrislik yaptı ve orada 
vefat etti.78 

                                                 
73  Ziriklî, A.g.e., Cilt I, s. 113; Kehhâle, A.g.e., Cilt I, s. 203; Dehlevî, A.g.e., s. 101-104. 
74  Bağdadlı İsmail Paşa, Hediyyetu’l-ârifîn, Cilt I, 607; Ahmed Ateş, “Kuşeyrî”, İA, Cilt VI, s. 1035-

1038; Dehlevî, A.g.e., s. 141-143. 
75  J. Ruska, “Serahs”, İA, Cilt X, s. 502 
76  Sebebi için Bkz: M. Hamidullah, “Serâhsî”, İA, Cilt X, s. 502-507 
77  Ziriklî, A.g.e., VI, s. 208; M. Hamidullah, “Serâhsî”, İA, Cilt X, 502-507; es-Serâhsî Armağanı, 

Ankara Ün. İlahiyat Fakültesi yayınları, Ankara, 1965. 
78  Ziriklî, A.g.e., Cilt VII, s. 249. 
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i) Nesâ: Horasan’a bağlı bir şehirdir. 

1- Abdulvehhab b. Abdulhakem b. Nâfi en-Nesâi, Ebu’l-Hasan el-Varrâk 
(ö.251/865) Muhaddis, hafız, abid ve zâhiddir. Kitabu’s-Sünne adlı eseri vardır.79 

2- İbn Zencûye, Humeyd b. Mahled b. Kuteybe b. Abdillah el-Ezdî en-Nesâî 
(ö.251/865). Muhaddis ve fakih. Nesâ’da sünneti ilk defa ortaya koyup neşreden 
muhaddistir. Kitâbu’l-Emvâl, Kitâbu’t-terğîb ve’t-Terhîb, Fedêu’l-a’mâl, el-Âdâbu’n-
Nebeviyye adlı eserleri vardır. 80 

3- en-Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Ali b. Şuayb (ö.303/915). Meşhur 
muhaddis ve Kütüb-i sitte müellifi. 215/830 yılında Horasan’a bağlı Nesâ’da doğdu. 
Nesâî uzun bir süre Mısır’da, sonra da Dımaşk’ta ikamet etti. Kadılık yaptığı da 
rivayet edilen Nesâî 303/915 yılına Dımaşk veya Remle’de vefat etmiş olup mezarı 
Mekke’dedir. es-Sünen adlı eseri meşhurdur.81 

4- et-Teftâzânî, Sa’duddîn Mesud b. Ömer (ö.792/1390). Tanınmış kelâm, fı-
kıh ve dil âlimi. Horasan’da Nesâ yakınında büyük bir kasaba olan Teftâzân’da 
doğdu. Naklî ve aklî bütün ilimlerde, özellikle kelâm, fıkıh, mantık ve belagatte de-
rin bilgi sahibiydi. Eserleri Doğu İslâm ülkelerindeki medreselerde el kitabı oldu. 
Timur’la münasebetleri oldu. 22 Muharrem 792 (10 Ocak 1390) tarihinde Semer-
kand’da vefat etti ve Serahs’a defnedildi. Hanefî ve Şafiî mezheblerinde eser vermiş 
olması sebebiyle bazı âlimlerce Hanefî, bazıları tarafından da Şâfiî sayılan 
Teftâzânî’nin vefat tarihi 791, 793 ve 797 olarak da geçmektedir. et-Telvîh fî keşfi 
hakâiki’t-Tavdîh, el-Mekâsıd, Şerhu Mekâsidi’t-tâlibîn, Şerhu’l-Akâid, Şerhu’t-Tasrîf 
adlı eserleri bulunmaktadır.82 

k) Kirmân: 

1- Kirmânî, Ebu’l-Fadl Ruknuddîn Abdurrahman b. Muhammed b. Emîrveyh 
el-Kirmânî. (ö.543/1149). Tanınmış Hanefî fıkıh âlimi. Merv’de ikamet eden 
Kirmânî, Horasan bölgesinde Hanefî ulemasının imâmı idi. Eserleri Horasan ve 
Irak’ta yayıldı. Merv’de vefat etti. et-Tecrîdu’r-Ruknî, Cevâhiru’l-fetâvâ,  Şerhu’l-
Câmii’l-kebîr, Fetâvâ Ebu’l-Fadl adlı eserleri bulunmaktadır.83 

                                                 
79  Kemal Sandıkçı, A.g.e., s. 430. 
80  AhmetYıldırım, “İbn Zencûye”, DİA, Cilt XX, s. 462-463. 
81  Ziriklî, A.g.e., Cilt I, 164; Dehlevî, A.g.e., s. 200-201. 
82  Ziriklî, A.g.e., Cilt VIII, s. 113; C. A Storey, “Teftâzânî”, İA, Cilt XII, s. 118-121; Süleyman Ulu-

dağ, Sa’duddîn Taftazânî ve “Şerhu’l-Akâid”, Şerhu’l-Akâid Tercümesine yazdığı takdim yazısı, 
İstanbul, 1982, s. 63-87 

83  Zehebî, , Siyeru A’lami’n-Nubelâ, Cilt XX, s. 206; Ziriklî, A.g.e., Cilt IV, s. 103. 
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l) Sicistan:  

1- Ebû Dâvud Süleyman b. Eş‘as es-Sicistânî (ö.275/888).84 Büyük muhaddis 
ve Kütüb-i sitte müellifi. h. 202 senesinde Sicistan’da doğmuştur. İlk tahsilini mem-
leketinde yaptıktan sonra Nişabur, Bağdat, Kûfe, Horasan, Belh, Mekke, Mezopo-
tamya, Îran, Harran, Sûriye ve Mısır gibi pek çok ilim beldesine yolculuklar yaptı. 
Devrinin meşhur hadisçilerinden hadis aldı. Hicrî 275 (miladi 889) senesinde Bas-
ra’da vefât etmiştir. Ebû Dâvud Kütüb-i Sitte’nin meşhur Sünen-i Erbea’sı içerinde 
yer alan Sünen’i dışında Kitâbu’z-Zuhd adlı eseri bulunmaktadır.85 

B) Mâverâünnehir Bölgesi 

Mâverâunnehir bölgesi ise Ceyhun nehrinin doğu tarafı olup, İslâmdan önce 
Hayatıla adını taşıyordu. Bu bölge Mâverâunnehir adını İslâm’dan sonra almıştır.86 
Kuzeyde Türkistan, güney batıda Horasan, kuzey batıda Harzem, güneyde 
Tahâristan ve doğuda Çin hududundaki Taşkent ile sınırlıdır. Bu bölgede, önemli 
yerleşim merkezleri arasında Tirmiz, Nesef, Taşkent, Fergana, Buhara ve Semer-
kant başta olmak üzere pek çok şehir bulunmaktadır.87 Şimdi bu bölgede yetişen 
ünlü din bilginlerini nispet edildikleri şehirlere göre tanımaya çalışalım: 

a) Tirmiz: Belh şehrinin kıyısında kurulmuş Özbekistan’ın güneyinde Ceyhun 
nehrinin kuzey kıyısında bulunan eski bir şehirdir.88 

1- Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre et-Tirmîzî es-Sülemî 
(ö.279/892). Büyük muhaddis ve Kütüb-i sitte müellifi. Tirmiz’e bağlı Buğ’da doğ-
du. Aralarında Kuteybe b. Said, Süfyân b. Vekî ve Ebû Davud’un da bulunduğu 
birçok hocadan hadis dinledi. Hocası Buhârî’nin vefatından sonra Buhara’da onun 

                                                 
84  Hatîb, Târîhu Bağdâd, Cilt IX, 55-59; Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-nubelâ, Cilt XIII, s. 203-221; Mîzân, Cilt 

II, s. 433; Cilt IV, s. 451; İbnu’l-İmâd, A.g.e., Cilt II, s. 167; İbn Hacer, Tehzîb, Cilt IV, s. 169-173; Fuat 
Sezgin, GAS, Cilt I, s. 149-152; M. Yaşar Kandemir, “Ebû Dâvûd”, DİA, Cilt X, s. 119-121. 

85  Sehâvî, Fethu’l-muğîs, Cilt I, 267; Suyûtî, Tedrîb, Cilt I, s. 299. 
86  Bkz: Yakût, A.g.e., Cilt IV, 400; Barthold, “Mâverâunnehir”, İA, Cilt VII, s. 408. 
87  Kemal Sandıkçı, A.g.e., s. 383; Sönmez Kutlu, A.g.e., s.149. Diğer bir tasnife göre, Maverâünnehir böl-

gesi Amu Derya (Ceyhun) ile Sır Derya (Seyhun) arasındaki bölgedir. Bu bölgede Aral Gölü etrafı, Ye-
di Su, Issık Göl, Tyan-Şan dağlarının güney bölgesi, Yarkent havzasındaki Kulca ve Kaşgar şehirleri yer 
almaktadır. Bölgenin Amu Derya boyunda Buhâra ve Semerkant bulunurken, Sır Derya boyunda da 
Otrar, Sıganak, İsficab, Yesi, Savran (Sauran), Barçınlığkent, Yenikent, Sütkent gibi birçok şehirler bu-
lunmaktadır. Dosay Kenjetay, “Hoca Ahmet Yesevî: Yaşadığı Devir, Şahsiyeti, Tarikatı ve Tesiri”, Ta-
savvuf İlmi ve Akademik Araştırmalar Dergisi, Aralık 1999, Cilt 1, Sayı 2, s. 105, 106. 

88  E. Esin, “Tirmiz”, İA, Cilt XII-I, s. 382 
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yerini aldı. 279/892 yılında Tirmiz’de vefat etti. el-Câmiu’s-sahîh (Sünen) ve 
Kitâbu’s-Şemâil meşhur eserleri arasındadır.89 

2- Hakîm et-Tirmizî (ö.320/932) Meşâyihin büyüklerinden olan Ebû Abdullah 
Muhammed b. Ali b. Hasan et-Tirmizî birçok tasavvufî eserler kaleme almıştır. Ebû 
Türâb en-Nahşebî, Ahmed b. Hadraveyh ve İbnü’l-Cellâ gibi zevatın sohbetlerine 
katılma imkânı bulmuştur.90 Bu coğrafyada doğmuş olmasına rağmen farklı ilim 
merkezlerine gitmiş, tekrar nisbet edildiği Tirmiz’e geri dönmüştür. Bölgede dü-
şünceleriyle pek çok insana etki etmiştir. 

b) Nesef: Buhara’yı Belh’e bağlayan yol üzerinde Ceyhun’la Semerkand arasın-
da bulunan nüfus itibariyle kalabalık ve büyük bir şehirdir.91 

1- Ebû Ali Hüseyin b. Hıdr b. Muhammed en-Nesefî el-Feşîdiyzecî 
(ö.424/1033). Hanefî fıkıh âlimi. Bağdat’ta tahsil gördü. Ebû Ali en-Nesefî bir sure 
kadılık yaptı. 23 Şaban 424 (24 Temmuz 1033) tarihinde 80 yaşlarında Buhara’da 
vefat etti.92 

2- el-Mustağfirî, Ebu’l-Abbas Ca’fer b. Muhammed b. el-Mu’tezz en-Nesefî. 
(ö.432/1040). Mâverâünnehr Hanefi âlimlerinin önde gelenlerinden, muhaddis ve 
fakih. Nesef’te hatiblik de yapan Mustağfirî, 432/1040 tarihinde orada vefat etti. 
Târîhu Neşef ve Keş, Delâilu’n-nübüvve, Fedâilu’l-Kur’ân, Ma’rifetu’s-Sahâbe, 
Kitâbu’l-Münâsebât, Hutabu’n-Nebî adlı eserleri bulunmaktadır.93 

3- Pezdevî, Ebu’l Hasan Ali b. Muhammed b. Hüseyin b. Abdülkerim, Fahru’l-
İslâm Ebu’l-Usr el-Bezdevî (ö.482/1089). Meşhur Hanefi âlimi, 400/1009 yılla-
rında doğdu. Hayatı hakkında etraflı bilgimiz bulunmamaktadır. Nesef’e altı fersah 
mesafede Bezde kalesine nisbetle anılmakta olup eserlerinin zor anlaşılması sebe-
biyle de “Ebu’l-Usr” diye tanınagelmiştir. Fahru’l-İslâm Pezdevî, Keş’de vefat etti 
ve Semerkand’a götürülerek oraya defnedildi. Kenzu’l-vusûl ilâ ma’rifeti’l-usûl 
(Usûlu’l-Bezdevî) adlı eseri önemlidir.94 

4- Nesefî, Ebu’l-Muîn Meymûn b. Muhammed b. Muhammed en-Nesefî. el-
Mekhûlî. (ö.508/1114). Hanefî fıkıh ve kelâm âlimi. Büyük dedesi Mekhûl b. el-
                                                 
89  Ziriklî, A.g.e., Cilt VII, 213; Kehhâle, A.g.e., Cilt XI, 104; Dehlevî, A.g.e., s. 196-199; A. J. Wensınck, 

“Tirmizî”, İA, Cilt XII, s. 388-89. 
90  Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, s. 46. 
91  Yakût, A.g.e., Cilt IV, 781, E. Berthels, “Nesef”, İA, Cilt IX, s. 40. 
92  Bağdadlı, İsmail Paşa, A.g.e., Cilt I, s. 309. 
93  Zehebî, , Siyeru A’lami’n-Nubelâ, XVI, 564; Bağdadlı, İsmail Paşa, A.g.e., Cilt I, 253; Ziriklî, 

A.g.e., Cilt II, 123; Kehhâle, A.g.e., Cilt III, s. 150. 
94  Bkz: Ahmet Özel, Hanefî Fıkıh Alimleri, Ankara 2006, s. 38-39: Ahmet Ak, Selçuklular Döneminde Mâ-

turidîlik, Ankara 2009, s. 130-137. 
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Fadlen-Nesefî’ye nisbetle “el-Mekhûlî” nisbesiyle anılan Ebu’l-Muînen-Nesefî, 
Alâuddîn es-Semerkandî’nin hocasıdır. Şerhu’l-Câmii’l-kebîr, el-Umde fi usûli’d-dîn, 
et-Temhîd li-kavâidi’t-tevhîd, Tabsiretu’l-edille, Menâhicu’l-eimme, Bahru’l-ıılûm adlı 
eserleri bulunmaktadır.95 

5- Nesefî, Ebû Hafs Necmuddîn Ömer b. Muhammed b. Ahmed b. İsmail en-
Nesefî es-Semerkandî el-Mâturidî (ö.537/1142). Tanınmış Hanefî fıkıh, kelâm ve 
tefsir âlimi. Nesef’te doğdu. 100 civarında eser telif etti. Nesefî, ilimdeki üstünlü-
ğünden olsa gerek, “müfti’s-sakaleyn” diye anılmıştır. 12 Cumâdelûlâ 537 (3 Aralık 
1142) tarihinde Semerkand’da vefat etti.96 

6- Nesefî, Ebu’l-Fadl Burhânuddîn Muhammed b. Muhammed b. Muhammed, 
el-Burhânu’n-Nesefî (ö.687/1288). Hanefî fıkıh âlimi. Hilaf ilminde mahirdi. Ha-
yatı hakkında kaynaklar fazla bilgi vermemektedir. Zilhicce 687 (Aralık-Ocak 
1288) tarihinde Bağdat’ta vefat etti.97 

7- Nesefî, Ebu’l-Berekât Hâfızuddîn Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd en-Nesefî. 
(ö.710/1310). Büyük hanefî âlimi, müctehid. Nesef’te doğdu. Kirmân’da el-
Kütbiyye ve es-Sultâniyye medreselerinde müderrislik yaptı. Bütün eserleri ulema 
nezdinde itibar gördü. Bağdat seyahatinden dönerken Rebiulevvel 710 (Ağustos 
1310) tarihinde İzâc’da (Huzistân) vefat etti ve orada defnedildi. Kenzu’d-dekâik, 
Medâriku’t-Tenzîl ve hakâiku’t-te’vîl adlı eserleri bilinmektedir.98 

c) Buhârâ: Bugün Özbekistan sınırları içerisinde bulunan şehir, Mâverâun-
nehr’de, Zerefşân Nehri yatağının aşağı havzasındaki büyük vadide kurulmuş tarihî 
öneme sahip ve bir süre Samanî devletinin başkenti olmuş bir şehirdir.99 

1- Ebû Hafs Ahmed b. Hafs el-Buhârî (ö.216/831). Mâveraünnehrin büyük 
Hanefi âlimlerinden olup mezheb imamlarına muhalefet ettiği görüşleri ile bilin-
mektedir. Buhara’da vefat etti.100 

2- Buhârî, Muhammed b. İsmail b. Muğîre el-Cu’fî (ö.256/870). Büyük mu-
haddis. 194/810 yılında Buhara’da doğdu. İlk tahsilini memleketinde yaptı. 16 yıl 
kadar süren zorlu ilim seyahatlerinden sonra şöhretli bir âlim olarak Buhara’ya 

                                                 
95  Ziriklî, A.g.e., Cilt VIII, 301; Kehhâle, A.g.e., Cilt XIII, s. 66; A. J. Wensınck, “Nesefî”, İA, Cilt IX, s. 199. 
96  Bağdadlı, İsmail Paşa, A.g.e., Cilt I, s. 783; Ziriklî, A.g.e., Cilt V, s. 222; Kehhâle, A.g.e., Cilt VII, s. 

304; A. J. Wensınck, “Nesefî”, İA, Cilt IX, s. 199. 
97  Ziriklî, A.g.e., Cilt VII, s. 260. 
98  W. Heffening, “Nesefî”, İA, Cilt IX, s. 199-200. 
99  Bkz: Yakût, A.g.e., Cilt III, 135; Mirza Pala, “Buhârâ Hanlığı”, İA, Cilt II, s. 761; Barthold, V. V, 

“Buhârâ”, İA, Cilt II, s. 763; Ramazan Şeşen, “Buhârâ”, DİA, Cilt VI, s. 364. 
100  Zehebî, , Siyeru A’lami’n-Nubelâ, Cilt X, s. 157-158. 
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döndü. 256/870 yılında vefat eden Buhârî’nin vefat yeri kaynaklarda Bağdat veya 
Semerkand’a iki fersah mesafedeki Hartanak köyü olarak geçmektedir. el-Câmiu’s-
sahîh, el-Edebü’l-müfred, et-Târihu’l-kebîr, et-Târîhu’s-sağîr, Kitâbu’d-Duâfâi’s-sağîr, 
Kitâbu’l-Kunâ adlı eserleri bulunmaktadır.101 

3- Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Yakub el-Kelâbâzî es-
Sebezmûnî. (ö.340/952). Mâveraünnehrin büyük Hanefî âlimlerinden olup 
Buhara köylerinden Sebezmûn’lu. “Üstâz” diye tanınmış olup Şah Veliyullah 
ed-Dihlevî onu”ashâbu’l-vücûh”dan sayar. Ebû Hanife’nin Müsned’ini tasnifin-
den başka Keşfu’l-âsâri’ş-şenfe fimenâkibi EbîHanîfe adlı bir eseri vardır. 

4- Kelâbâzî, Ebû Bekr Muhammed b. İshak el-Buhârî (ö.390/990). Muhad-
dis, fakih ve sûfî. Kelâbâzî tasavvuf tarihinin en eski kaynaklarından et-Ta’arruf 
li mezhebi ehli’t-Tasavvuf adlı eserinin müellifidir. Doğum tarihi ve kaç yıl yaşa-
dığı hakkında bilgiye sahip değiliz. Buharâ’nın bir mahallesi olan Kelâbâz 
(Gülâbâd)’da102 doğduğu için buraya nispet edilmiş ve Kelâbâzî diye anılmış ve 
meşhur olmuştur. et-Ta’arruf li mezhebi ehli’t-Tasavvuf, Maâni’l-Ahbâr, 
Kitâbu’l-Erbaîn fi’l-hadîs adlı eserleri önemli eserleri arasında yer almaktadır.103  

5- Debûsî, Ebû Zeyd Abdullah (Ubeydullah) b. Ömer b. İsa ed-Debûsî 
(ö.430/1039). Hilaf ilminin kurucusu kabul edilen büyük Hanefi fakihi. Hayatı hak-
kında fazla birşey bilinmemektedir. Cumâdelâhire 430 (Mart 1039) tarihinde Buha-
ra’da vefat etti. Kıymetli eserler bırakan Debûsî’nin ilk defa “Hilaf” (mezhepler arası 
mukayeseli hukuk) ilmini ortaya koyan kimse olduğu kaynaklarda zikredilir. Te’sîsu’n-
nazar, Takvîmu’l-edille adlı eserleri sahasında önemli eserlerdir.104 

6- Halvanî, Ebû Muhammed Abdulaziz b. Ahmed b. Nasr b. Salih, Şemsu’l-
Eimme el-Buhârî (ö.448/1050). Buhara’da re’y ashabının imâmı, büyük Hanefi 
müctehidi. Vefat tarihi kaynaklarda 448, 449, 452, 456 olarak geçtiği gibi, Bu-

                                                 
101  Ziriklî, A.g.e., Cilt VI, s. 258; Kehhâle, A.g.e., IX, 52; Dehlevî, A.g.e., s. 184-190. Hayatı ile ilgili bazı 

eserler için Bkz: Bkz: Cemâluddin el-Kâsım, (ö.1332/1914), Hayâtu’l-Buhâri, Sayda 1330; Fuat Sez-
gin, Buhârî’nin Kaynakları, Kitabiyat yay., Ankara 2000. 

102  Kelimenin okunuşu, Buhârâ’nın bir mahallesi olduğu ve buraya nispet edilen bilginlerle ilgili olarak Bkz: 
Fikret Karapınar, Ebû Bekr el-Gülâbâdî (v.390/990’in Maâni’l-Ahbâr Adlı Eserinin İlk 80 Varağının 
Tahkîk ve Tahrîci, Konya, 1999, s. 20-23, 44-48. 

103  Ziriklî, A.g.e., VI, 184; Kehhâle, A.g.e., Cilt VIII, s. 222; Bağdâdlı, İsmail Paşa, A.g.e., Cilt II, s. 54; 
Süleyman Uludağ, Kelâbâzî ve Ta’arruf, (Taarruf’un tecümesine yazdığı takdim yazısı); İstanbul, 
1992, s. 11-49; Fikret Karapınar, Ebû Bekr el-Gülâbâdî (v.390/990’in Maâni’l-Ahbâr Adlı Eseri-
nin İlk 80 Varağının Tahkîk ve Tahrîci, Konya, 1999, s. 49-84; Nusreddin Yılmaz, Kelâbâzî’nin 
Tasavvuf ve Akâid Alanındaki Görüşleriyle Mâturîdî’nin Mukayesesi, Kayseri, 1990. 

104  Ziriklî, A.g.e., Cilt IV, s. 248; Kehhâle, A.g.e., Cilt VI, s. 96; Sezgin, A.g.e., Cilt I, s. 456; Ahmet Ak-
gündüz, Mukayeseli Hukuk ve Ebû Zeyd ed-Debûsî, Erzurum, 1980, Basılmamış Yüksek Lisans tezi. 
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hara’da vefat ettiği veya Keş’te vefat edip Buhara’da defnedildiği de kaydedil-
mektedir. “Halvânî” (veya Halvâî), helva yapım ve satımına nisbettir.105 

7- Hâherzâde Ebû Bekr Muhammed b. Hüseyin (Hasan) b. Muhammed el-
Buhârî, Bekr (ö.483/1090). Mâverâünnehrin büyük Hanefi âlimlerinden. Kadı 
Ebû Sabit Muhammed b. Ahmet el-Buhârî’nin kız kardeşinin oğlu olduğundan 
“kız kardeşin oğlu” manasına “Hâherzâde” lakabını almıştır. Bu lakab, 
Mâverâünnehr bölgesinde tanınmış bazı âlimlerin kız kardeşlerinin oğlu olan 
bazı âlimler için kullanılmıştır. el-Mebsût, et-Tecnîs Şerhu Edebi’l-kâdî, Şerhu’l-
Câmii’l-kebîr, Şerhu Muhtasari’l-Kudûri, el-Muhtasar, el-Fetâvâ.106 

8- Zerencerî, Ebu’l-Fadl Şemsu’l-Eimme Bekr b. Muhammed b. Ali el-
Ensârî el-Hazrecî ez-Zerencerî el-Buhârî. (ö.512/1118). Büyük Hanefi âlimi. 
Sahabi Câbir b. Abdullah’ln soyundan olup Buhara köylerinden Zerengir 
(Arapça’da Zerencer)’lidir. Ensâb ve tarih bilgisine de sahipti. Memleketinde 
Küçük Ebû Hanife diye anılırdı. Buhara’da vefat etti, Kelâbâz’a defnedildi.107 

9- Yusuf el-Hemedanî,  Ebû Yakûb Yûsuf b. Eyyûb b. Yûsuf b. Huseyn Vehre el-
Bûzencirdî (ö.535/1140)108 Mutasavvıf ve Hanefî âlimi. Çoğunlukla Buhara’da ikâmet 
etmekle beraber Merv, Semerkant, Herat gibi önemli merkezleri dolaşan Yusuf el-
Hemedanî, 442/1050 yılında Hemedan Havalisi’ndeki Buzencir kasabasında doğdu. 
İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra onsekiz yaşındayken (yani 460/1067-68 
yılında) Bağdat’a giderek o zamanın en önemli eğitim kurumu olan Nizamiye Medre-
sesinde eğitimine devam etti. Orada Şâfî âlimlerinin büyüklerinden olan Ebu İshak 
Şirazi’den Usûl-u Fıkıh, Hilâf ve Nazar ilimlerinde ileri derecede ders aldı ve meclisine 
devam etti. Daha sonra Nizamiye Medresesinde ders ve vaazlar vermeye başladı. Fıkıh 
ve ilm-i nazarda geniş vukufu vardı. Sonra gerek Bağdat’ta gerekse İsfahan ve Semer-
kand’da Hatîb el-Bağdâdî gibi zamanın büyük muhaddislerinden hadis öğrendi. Niha-
yet şer’i ilimlerde (bilhassa Hadis, Usûl-u Fıkıh, Hilâf ve Nazar) büyük bir vukûf ve 
ihata kazandıktan sonra, sûfiyane mizacın sevkiyle ilim yolunu bıraktı. Yusuf el-
Hemedanî, halkı Allah yolunda olmaya ve hizmete çağırmış; dinî açıdan aydınlatmış ve 
özellikle dinin özünün ve temel amacının, insanın ahlâkî açıdan olgunlaşması demek 
olduğunu anlatıp bunun yollarını göstermiştir. Zamanının hükümdarlarına etkisi bü-
yüktür. En meşhur muridi ve talebesi Hoca Ahmed Yesevî’dir.109 

                                                 
105  Zehebî, Siyeru A’lami’n-Nubelâ, Cilt XVIII, s. 177-178; Kehhâle, A.g.e., Cilt VII, s. 87. 
106  Bağdâdlı, İsmail Paşa, A.g.e., Cilt II, s. 76; Ziriklî, A.g.e., VI, 332; Kehhâle, A.g.e., Cilt IX, s. 253. 
107  Yakût, A.g.e., III, s. 138; Zehebî, Siyeru A’lami’n-Nubelâ, Cilt XIX, s. 415-417 
108  Bkz: Zehebî, Siyeru A’lami’n-Nubelâ, Cilt XX, s. 66. 
109  Bkz: Zehebî, Siyeru A’lami’n-Nubelâ, Cilt XX, s. 66-69; İbn Hallikân, Vefâyâtu’l-a’yân, Cilt V, s. 

78; Fuad Köprülü, A.g.e., s. 65-72; Ahmet Yıldırım, Hoca Ahmed Yesevî’nin Hadis Kültürü, Tür-
kistan, 2011, s. 36-40; Ahmet Ak, Selcuklular Döneminde Maturidilik, s. 164-170. 
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10- Hoca Ahmed Yesevî (ö.562/1166). O, Pîr-i Türkistan lakabıyla maruf, Kaza-
kistan sınırları içinde bulunan Türkistan’ın batısında Çimkent şehrinin biraz doğusun-
da Sayram kasabasında; Hz. Ali soyundan gelen, Şeyh İbrahim’in oğlu olarak dünyaya 
gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren babasından başlayan dini tedrisatını, farklı hoca ve 
mekânlarda devam ettirerek tamamlamıştır. Bilhassa hocası ve şeyhi olan Yusuf Heme-
danî’nin (ö.535/1140) onun hayatında ayrı bir yeri ve etkisi vardır. Hanefi mezhebine 
mensuptur. O, hicri 562 miladi 1166 tarihinde Türkistan şehrinde vefat etmiştir. Tür-
kistan şehrinde Timur’un yaptırdığı türbesinde metfundur. Divân-ı Hikmet ve Fakr-
nâme adlı eserleri meşhurdur. 751 yılında Talas savaşından sonra bu coğrafyaya İslâmi-
yetin hızla yayılmasıyla pek çok yer ve halk Müslüman olmuştu. Bu zamandan Hoca 
Ahmed Yesevî’nin yaşadığı döneme kadar neredeyse dört asra yaklaşan bir süre geçme-
sine rağmen, kâmil manada bir İslâm anlayışının bu coğrafyaya tamamen yayıldığını ve 
yerleştiğini iddia etmek mümkün değildir. Çünkü insanlar bir yandan İslâmla tanışır-
ken, diğer yandan İslâm öncesi inançların etkisi devam etmekteydi. Hatta dinle alakası 
olmayan yorumlar İslâmiyet adı altında çoğu göçebe, tarım ve hayvancılıkla uğraşan 
yeni Müslüman halka veriliyordu. İşte tam bu noktada Hoca Ahmed Yesevî hurafeler-
den uzak, Kur’an ve sünnete dayalı bir İslâm anlayışının oluşmasına ve yerleşmesine 
öncülük etmiştir. Hoca Ahmet Yesevi toplumdaki bu ihtiyacı görerek üzerine düşeni en 
güzel şekilde yapmak için çalışmıştır. İnsanların dindarlaşması ve Müslümanlaşması 
adına yaptıkları yeni bir çığır açma niteliğinde görülmüştür. Ayrıca dini ilimlerdeki de-
rin bilgisi ve yüksek bir ahlak anlayışıyla o dönemin çoğu göçebe olan halkına İslâm’ı 
onların anlayabilecekleri bir şekilde aktarmış olması nihayetinde onu, bölgenin en çok 
tanınan ve bilenen insanı hâline getirmiştir.110 

11- İmâmzâde, Sedîduddîn Muhammed b. Ebubekr, Ruknu’l-İslâm el-Buhârî 
es-Şerğî (ö.573/1177). Hanefi fıkıh âlimi, edib ve mutasavvıf. Buhara’da müftülük 
ve vaizlik yaptı. Fıkhî konuları ve tasavvufî âdâbı içeren Şir’atu’l-İslâm ilâ dâri’s-
selâm adlı eseri bulunmaktadır.111 

12- Akîlî, Ebû Hafs Ömer b. Muhammed b. Ömer b. Muhammed el-Ensârî 
(ö.576/1180). Buharalı büyük hanefî âlimi. 5 Cumâdelûlâ 576 (27 Eylül 1180) 
tarihinde Buhara’da vefat eden Akîlî’nin vefat tarihi 596 olarak da geçmektedir. 
Minhâcu’l-fetâvâ adlı eseri bulunmaktadır.112 

                                                 
110  Bkz: Fuad Köprülü, İlk Mutasavvıflar,  s. 17-180; Kemal Eraslan, “Ahmed Yesevî, DİA, Cilt II, s. 

160-161; Ahmet Yıldırım, Hoca Ahmed Yesevî’nin Hadis Kültürü, Türkistan 2011; Ahmet Ak, 
Selcuklular Döneminde Maturidilik, s. 170-175. 

111  Ziriklî, A.g.e., Cilt VI, s. 278. 
112  Bağdâdlı, İsmail Paşa, A.g.e., Cilt I, 784; Ziriklî, A.g.e., Cilt V, s. 233; Kehhâle, A.g.e., Cilt VII, s. 316. 
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13- Nureddîn es-Sâbûnî (ö. 580/1184). Tam adı Ahmed b. Mahmud b. Ebî 
Bekr el-Buhârî olup Buhâralı Hanefî âlimlerdendir. El-Bidâye fî Usûli’d-dîn adlı ese-
ri meşhurdur. 113 

14- Attâbî, Ebû Nasr Zeynuddîn Ahmet b. Muhammed b. Ömer el-Buhârî 
(ö.586/1190). Mâverâünnehr hanefî ulemasının önde gelenlerinden olup Buha-
ra’nın Attâbiye veya Dâru Attâb mahallesine nisbetle anılır. Hayatı hakkında fazla 
bilgi yoktur. Buhara’da vefat etti ve Kelâbâz’a defnedildi. Vefat tarihi bazı kaynak-
larda 582/1186 olarak da geçer. İlk hanefî kaynaklarına dayanması itibariyle  el-
Fetâva’l-Attâbiyye adlı eseri önemlidir.114  

15- Hasîrî, Ebu’l-Mehâmid Cemâluddîn Mahmud b. Ahmed b. Abdusseyyid b. 
Osman el-Hasîrî el-Buhârî (ö.636/1238).Tanınmış Hanefi fıkıh âlimi. Buhara’da 
doğdu. Şam’da en-Nûriyye medresesinde ders verdi. Zamanında hanefî ulemanın 
önde gelenlerinden biri oldu. “Hasîrî”, Buhara’da hasır dokunan bir mahalleye nis-
bettir. Şam’da vefat etti. Et-Tarîkatu’l-Hasîrîyye fî ilmi’l-hilâf beyne’ş-Şâfiiyye ve’l-
Hanefiyye adlı eseri meşhurdur.115 

16- Hamîduddîn ed-Darîr Hamîduddin Ali b. Muhammed b. Ali ed-Darîr er-
Râmişî el-Buhârî (ö.666/1268). Büyük Hanefi fıkıh, tefsir ve kelâm âlimi. Hâşiye-
tu’l-Hidâye (el-Fevâid), Şerhu’n-Nâfi, Şerhu’l-Manzûmeti’n-Nesefiyye, Şerhu’l-
Câmii’l-kebîr adlı eserleri bulunmaktadır.116 

17- Lu’luî, Ebu’l-Mehâmid Mahmud b. Muhammed b. Davud el-Efsenecî el-
Buhârî el-Lu’luî (ö.671/1272). Hanefî fıkıh ve kelâm âlimi. Buhara’da doğdu. Fıkıh 
ve kelâm yanında hadis, tefsir, usûl ve edebiyatta da vukuf sahibi idi. Tatar vakasın-
da Buhara’da şehid edildi. Ebû Hafs en-Nesefî’nin el-Manzûmetu’n-Nesefiyye adlı 
eserinin şerhi olan el-Hakâik (Hakâiku‘l-Manzûme) adlı eseri bulunmaktadır.117 

18- Kelâbâzî, Ebu’l-Alâ Şemsuddîn Mahmud b. Ebubekr el-Kelâbâzî el-Buhari, 
el-Faradî (ö.700/1300). Hadis ve hanefî fıkıh âlimi. Buhara’nın Kelâbâz118 mahal-
lesinde doğdu. Buhara’da tahsil gördü. Bağdat’a gitti ve orada ikamet etti. Aklî ve 
naklî ilimlerde ve özellikle hadis, hadis ricali ve ferâiz’de derin bilgi sahibiydi. 

                                                 
113  Bkz: Ahmet Ak, Selçuklular Döneminde Mâturidîlik, s. 155-160. 
114  Bağdâdlı, İsmail Paşa, A.g.e., Cilt II, s. 406; Kehhâle, A.g.e., Cilt XII, s. 155. 
115  Zehebî, Siyeru A’lami’n-Nubelâ, Cilt XXIII, s. 53-54; Ziriklî, A.g.e., Cilt VII, s. 36. 
116  Bağdâdî, İsmail Paşa, A.g.e., Cilt I, s. 711; Kehhâle, A.g.e., Cilt VII, s. 217. 
117  Ziriklî, A.g.e., VIII, s. 60. 
118  Kelimenin okunuşu, Buhârâ’nın bir mahallesi olduğu ve buraya nispet edilen bilginlerle ilgili olarak 

Bkz: Fikret Karapınar, Ebû Bekr el-Gülâbâdî (v.390/990’in Maâni’l-Ahbâr Adlı Eserinin İlk 80 Va-
rağının Tahkîk ve Tahrîci, Konya, 1999, s. 20-23, s. 44-48. 
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Rebîulevvel 700 (Kasım 1300) tarihinde Mardin’de vefat etti. Dav’u’s-sirâc ve el-
Minhâc adlı eserleri bulunmaktadır.119 

d) Semerkand: Orta Asya’nın en büyük şehirlerinden olup, Mâverâünnehr’in 
Soğd bölgesinde Zerafşan eyaletinin merkezidir.120 Semerkand, Orta Asya’nın en 
büyük şehirlerinden olup, Maveraünnehir’in Soğd bölgesinde, bugün Türk Cum-
huriyetler arasında yer alan Türkistan’ın Zerafşan eyaletinin merkezidir. Semer-
kant, Zerafşan eyaletinin Karaderya nehrinin güney kenarından 8 km. mesafede, 
Buhara’nın 222 km. güneydoğusunda ve Taşkent’in 628 km. güneybatısında, 38-39 
derece kuzey paraleli ile 64 derece doğu meridyeni üzerinde yer alır. Bir dağın ku-
zey eteğinde olup, bir ova kenarındadır. Denizden yüksekliği 670 m. dir.121 

1-Bâyezîd-i Bistâmî (ö. 234/848 [?]) Ebû Yezîd Tayfûr b. Îsâ el-Bistâmî, 
Mecûsî iken müslüman olan bir şahsın torunudur. Hepsi de zâhid ve âbid olan 
Bistâmîler Âdem, Tayfûr ve Ali olmak üzere üç kardeştiler. Ebû Yezîd, hâl bakı-
mından bunların en ileride olanıydı. Bir rivayete göre 261 (875), diğer bir rivayete 
göre 234 (848) yılında vefat etti.122  

Bâyezîd-i Bistâmî Maveraünnehir/Semerkand’da bulunmuş düşünceleri çeşitli 
mutasavıflar tarafından takip edilmiştir. Ayrıca Hoca Ahmed Yesevî de Divân-ı 
Hikmet adlı eserinde Bâyezîd-i Bistâmî ve anlayışına işaret eder.123 

2- Hennâd b. Serî b. Mus’ab et-Temîmî ed-Dârimî (ö.241/855).124 Kaynaklarda zühd 
konusunda büyük bir eseri olduğu zikredilmektedir.125 Eserin matbu şekli de vardır.126 

3- Abd b. Humeyd b. Nasr el-Kissî (ö.249/863). Muhaddis ve müfessir. Se-
merkand yakınında bir şehir olan Kiss’e mensuptur. el-Muntehab adlı eseri meş-
hurdur. Kiss veya Şam’da vefat etmiştir.127 

                                                 
119  Bağdâdlı, İsmail Paşa, A.g.e., Cilt I, s. 870; Kehhâle, A.g.e., Cilt II, s. 140. 
120  Yakût, A.g.e., Cilt III, s. 247-250; Şemseddîn Samî, Kâmusu’l-A’lâm, İstanbul, 1306; Cilt IV, s. 

2626; H. H. Schader, “Semerkant”, İA, Cilt X, s. 469-471; Ahmet Yıldırım, Dârimî ve Sünen’i, Bur-
sa, 1990, s. 11 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi). 

121  Şemseddin Sami, Kamusü’l-Alam, Cilt IV, 2626; Ayrıca Bkz: Yakut Hamevi, Mu’cemu’l-Buldân, 
Cilt III, s. 247-250; H. H. Schader, “Semerkant”, İA, Cilt X, s. 469-71. 

122  Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, s. 31. 
123  Ahmed Yesevî, Divan-ı Hikmet, s. 150 (Hikmet, 49). 
124  Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-nubelâ, Cilt XI, 465-66; İbnu’l-İmâd, Şezârâtu’z-zeheb, Cilt II, s. 104. 
125  Zehebî, Mizânu’l-i’tidâl, Cilt II, 509; İbnu’l-İmâd, Şezârâtu’z-zeheb, Cilt II, s. 104; Kettânî, er-

Risâletu’l-mustatrefe, s. 51. 
126  Hennâd es-Serî, Kitâbu’z-Zuhd, thk. Abdurrahman Abdulcebbâr el-Ferîvâî, Kuveyt 1985. 
127  Ziriklî, A.g.e., Cilt IV, s. 41; Kehhâle, A.g.e., Cilt V, s. 66; Sezgin, GAS, Cilt I, s. 113; Dehlevî, 

A.g.e., s. 72-73. 
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4- ed-Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahman b. el-Fadl b. Behrân b. 
Abdissamed et-Temîmî es-Semerkandî (ö.255/868). Muhaddis, müfessir, fakih ve 
müctehid. Semerkand’da hadis ilmini en kamil manada yaymıştır. 255/868 yılında 
terviye günü Merv’de vefat etti. es-Sünen (el-Müsned) adlı eseri meşhurdur.128 Ayrıca 
Dârimî, döneminin önemli ilim merkezlerinden olan Horasan’da hadis ilmine büyük 
hizmetlerde bulunmuş129, Bağdat’ta ise birçok şahsiyete ders vermiştir.130 

5- Mâturîdî, Ebû Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Mâturidî 
(ö.333/944). Büyük kelâm imâmı, Mâturidî mezhebinin kurucusu. Aslen Semer-
kand’ln Mâturid nahiyesinden olup hayatı hakkında fazla birşey bilinmiyor. 
İmâmu’l-Hudâ ve İmâmu’l-Mütekellimîn lakaplarıyla anılan Mâturidî, Semer-
kand’da 333/944 yılında vefat etti. Te’vîlâtu’l-Kur’ân, Kitâbu’t-Tevhîd, Kitâbu’l-
Makâlât adlı eserleri meşhurdur.131 

6- el-Hakîmu’s-Semerkandî, Ebu’l-Kasım Ishak b. Muhammed b. İsmail 
(ö.342/953). Ebû Mansur el-Mâturidî’den kelâm ve fıkıh okudu. Ebûbekr el-
Verrâk ile sohbetlerde bulundu, tasavvufa sülük etti. Tasavvuf ehli ve hikmet sahibi 
bir zat olduğu kabul edildiğinden “el-Hakîm” lakabıyla anıldı. Uzun süre Semer-
kand kadılığı yaptı ve orada vefat etti. Mâturîdiliğin ilk temel kaynaklarından biri 
olarak kabul edilen er-Red âlâ ashâbi’l-hevâ (Kitâbu’s-sevâdi’l-a’zam âlâ mezhebi’l-
İmâmi’l Â’zam) ile Risale fî beyânı enne’l-amele cüz’ün mine’l-imân eserleri bulun-
maktadır.132 

7- Ebû Ali Nizamuddin Ahmed b. Muhammed b. İshak eş-Şâşî (ö.344/955). 
Hanefi fıkıh âlimi. Bağdat’ta ikâmet etti. Fıkıh usulüne dair önemli ve mütedavil bir 
eser olan Usûlü‘ş-Şâşî  ve Husûlu’l-havâşî adıyla yapılan şerhi basılmıştır.133 

8- Rusteğfenî, Ebu’l-Hasan Ali b. Said (ö.345/956). Semerkand köylerinden 
Rusteğfen’li Hanefi fıkıh ve kelâm âlimi. Mâturidî’nin önde gelen talebelerinden 

                                                 
128  el-Hatib el-Bağdadî, A.g.e., X, s. 30; Zehebî, Siyeru A’lami’n-Nubelâ, Cilt XII, s. 224-228; Ziriklî, 

A.g.e., Cilt IV, s. 230; Sezgin, GAS, Cilt I, 114; Dehlevî, A.g.e., s. 92; Moh. Ben, Cheneb “Dârimî”, 
İA, Cilt III, s. 485-86; Abdullah Aydınlı “Dârimî, Abdullah b. Abdurrahman”, DİA, Cilt VIII, s. 
494-495; Ahmet Yıldırım, Dârimî ve Sünen’i, s. 8-14 

129  Geniş bilgi için Bkz: Zehebi, A’lamu’n-Nubela, Cilt XII, s. 227. 
130  el-Hatib el-Bağdadi, A.g.e., Cilt X, s. 29. 
131  D. B. Macdonald, “Mâturidî”, İA, Cilt VII, s. 404-407; M. Tâvit et-Tancî, “Abû Mansûr al-

Mâturidî”, Ankara İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1955, Cilt IV/ I-II, s. 2vd; Sönmez Kutlu, A.g.e., s. 
271-284. Ayrıca geniş bilgi için Bkz: Vehbi Ecer, Türk Din Bilgini Mâturidî, Ankara, 1978; Kemal 
Işık, Maturidî Kelam Sisteminde İman, Allah ve Peygamberlik Anlayışı, Ankara, 1980; M. Saim 
Yeprem, İrâde Hürriyeti ve İmâm Mâturidî, İstanbul, 1984.  

132  Kehhâle, A.g.e., Cilt II, s. 237; Sezgin, GAS, Cilt I, s. 600. 
133  Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, Kahire, 1347, Cilt IV, s. 392; Bağdâdlı, İsmail Paşa, A.g.e., I, s. 62. 
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olup İrşâdu’l-mühtedî fîusûli’d-dîn, ez-Zevâid ve’l-fevâid (fî envâ’l’l-ulûm) ve el-
Fetâvâa dlı eserleri vardır.134 

9- Ebu’l-Leys Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrahim es-Semerkandî 
(ö.373/983 veya 393/1003). İmâmu’l-Hudâ diye anılan Hanefi fıkıh ve kelâm âlimi. 
İslâmî ilimlerin birçok dalında eser verdi ve eserleri Fas’tan Endonezya’ya kadar İslâm 
ülkelerinde tanındı, elden ele dolaştı. Bustânu’l-ârifîn, Tenbihu’l-ğâfilîn, Uyûnu’l-mesâil, 
en-Nevâzil, el-Mukaddime fi’s-salât, el-Fetâvâ, el-Akîde ve et-Tefsîr adlı eserleri vardır.135 

10- Ebû Ali Muhammed b. el-Velid es-Semerkandî ez-Zâhid (ö.450/1058). 
Hanefi fıkıh âlimi. 450 h. yılından sonra vefat etti. Mecmu’û’l-fetâvâ ve el-Câmiu’l-
asğâr adlı eserleri vardır.136 

11- Ebu’l-Hasan Ali b. Hüseyin b. Muhammed, Ruknu’l-İslâm es-Suğdî 
(ö.461/1069). Semerkand’a bağlı bir Türk köyü olan Suğd’lu büyük Hanefi âlimi. 
Buhara’da ikamet etti ve orada kadılık yaptı. Sonraki dönem hanefî fetâvâ kitapla-
rında adı sıkça geçen Suğdî, 461/1069 yılında Buhara’da vefat etti. en-Nutef fi’l-
fetâvâ (en-Nutefu’l-hisân fi’l-fetâvâ) adlı eseri vardır.137  

12- Kuşânî, Ebû Said Mesud b. Hüseyin b. Hasan b. Muhammed b. İbra Ruk-
nuddîn (ö.520/1126). Hanefî fıkıh âlimi. Semerkand’a 12 fersah mesafede Kuşâni-
ye (veya Keşâniye) ye mensuptur. 73 yaşında iken vefat etti. el-Muhtasaru’l-Mes’ûdî 
adlı eseri vardır.138 

13- Lâmişî, Ebû Ali Hüseyin b. Ali b. Ebi’l-Kâsım, Imâduddîn (ö.522/1128). 
Hanefi fıkıh âlimi. Ferğâne köylerinden Lâmiş’de doğdu. 515/1121 yılında 
Mâverâünnehr meliki tarafından görevle Bağdat’a gönderildi. 5 Ramazan 522 (2 
Eylül 1128) tarihinde Semerkand’da vefat etti. Vâkıatu’l-Lâmişî, ez-Ziyâdât ve el-
Fetâvâ adlı eserleri bulunmaktadır.139  

14- İsbîcâbî, Ali b. Muhammed b. İsmail b. Ali b. Ahmed el-İsbîcâbî es-
Semerkandî (ö.535/1140). Zamanında Mâverâünnehr’in en büyük hanefî âlimle-
rinden kabul edilmektedir. Taşkent ve Seyrâm arasında bulunan İsbîcâblı olup Se-
merkand’da ikamet etti. Merğinânî ve Senfânî’nin hocası olup 23 Zilkade 535 (30 
Haziran 1140) tarihinde Semerkand’da vefat etti.140 

                                                 
134  Ziriklî, A.g.e., Cilt V, s. 102; Kehhâle, A.g.e., Cilt VII, s. 99. 
135  Ziriklî, A.g.e., Cilt VII, s. 348; Kehhâle, Cilt XIII, s. 81. 
136  Bağdâdlı, İsmail Paşa, A.g.e., Cilt II, s. 71. 
137  Bağdâdlı, İsmail Paşa, A.g.e., Cilt I, 691; Kahhâle, A.g.e., Cilt VII, s. 79.  
138  Kehhâle, A.g.e., Cilt XII, s. 226 
139  Bağdâdlı, İsmail Paşa, A.g.e., Cilt I, s. 312. 
140  Ziriklî, A.g.e., Cilt V, s. 149. 
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15- Ebû Bekr Alâuddîn Muhammed b. Ahmed es-Semerkandî (ö.538/1144). 
Tanınmış Hanefî âlimi. Ebu’l-Yüsr el-Bezdevî ve Ebu’l-Muîn Meymûn en-
Nesefî’den fıkıh okudu. Tanınmış talebeleri arasında kızı Fâtıma ve damadı olan 
Kâsânî bulunmaktadır. Buhara’da vefat eden Semerkandî’nin vefat tarihi 539 ve 
540 olarak da geçmektedir. Tuhfetu’l-fukahâ adlı eseri meşhurdur.141 

16- el-Üsmendî, Ebul’l-Feth Alâuddîn Muhammed b. Abdilhamîdb. Hasan b. 
Hüseyin b. Hamza es-Semerkandî (ö.552/1157). Kelâm âlimi ve Mâturidî 
kelâmcısı. Lubâbu’l-kelâm adlı eseri meşhurdur.142  

17- Ebu’l-Kâsım Nâsıruddîn Muhammed b. Yusuf b. Muhammed”b. Ali el-
Alevî el-Hasenî el-Medenî es-Semerkandî (ö.556/1161) Hanefi fıkıh âlimi. Semer-
kandlı olup tefsir ve hadiste de bilgili ve aynı zamanda vaiz idi. Âlimlerin çetin bir 
münekkidi idi. Semerkand’da vefat etti. 656/1258 olarak bazı kaynaklarda geçen 
vefat tarihi yanlıştır. Birçok eseri bulunan müellifin el-Multekat fi’l-fetâva’l-
Hanefiyye adlı eseri Usrûşenî tarafından tertip edilmiştir.143 

18- es-Sadru’ş-Şehîd, Ebû Muhammed Husâmuddîn Ömer b. Abdulaziz b. 
Ömer b. Mâze (el-Husâmu’ş-Şehîd) (ö.536/1141). Zamanının Mâverâünnehr 
Hanefî âlimlerinin en önde gelenlerindendir. Şöhreti Mâverâünnehr’de yayıldı, 
devlet büyüklerinden büyük saygı gördü. Safer 536 (Eylül 1141)’de Semerkand’da 
meydana gelen savaşta şehid düştü ve Buhara’ya götürülerek orada defnedildi. el-
Fetâva’l-kubrâ; el-Fetâva’s-suğrâ, Vâkıâtu’l-Husâmî (el-Ecnâs), Şerhu Edebi’l-kâdî, 
Usûlu’l-fıkh adlı eserlerieserlerinden bazılarıdır.144 

19- el-Usrûşenî, Mecduddîn Muhammed b. Mahmud b. Hüseyin 
(ö.632/1234) Semerkand’ın ötesinde Seyhun’a yakın bir yer olan Usrûşeneli Ha-
nefî fıkıh âlimi. Ahkâmu’s-sığâr (veya Câmiu’s-sığâr), Câmiu’l-fusûleyn, Fetâvâ, Kur-
retu’l-ayn fi islâhi’d-dâreyn adlı eserleri vardır.145 

20- Ali Tûsî, Alâuddin Ali b. Muhammed el-Beterkânî et-Tûsî (ö.887/1482). Fa-
tih devrinin tanınmış âlimlerinden olup aslen Semerkandlıdır. Sultan Murad zama-
nında Anadolu’ya geldi. Fatih tarafından Sahn-ı Semân müderrisliğine tayin edildi, 
kendisine daha sonraları “Müderris” adıyla anılan köy verildi. O ve Hocazâde Musli-
hiddin’in, Gazzâlî ve İbn Rüşd’ün Tehâfüt’leri arasında hükmedecek bir kitap kaleme 
almaları Fatih tarafından emredildi. Hocazâde dört ayda, o ise ez-Zahîre adını verdiği 

                                                 
141  Bağdâdlı, İsmail Paşa, A.g.e., Cilt II, s. 90-92; Kehhâle, A.g.e., Cilt VIII, 228, s. 267. 
142  Bkz: Ahmet Ak, Selçuklular Döneminde Mâturidîlik, s. 149-151. 
143  Bağdâdlı, İsmail Paşa, A.g.e., Cilt II, s. 94; Ziriklî, A.g.e., Cilt VIII, s. 22-23; Kehhâle, A.g.e., Cilt XII, s. 137. 
144  Bağdâdlı, İsmail Paşa, A.g.e., Cilt I, s. 783. 
145  Ziriklî, A.g.e., Cilt VII, s. 307. 
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eserini altı ayda bitirdi. 70 yaşlarında vefat etmiş olan Ali et-Tûsî kaynaklarda vefat 
yeri Semerkand, Horasan ve Tebriz şeklinde farklı olarak geçmektedir.146  

e) Ferğane:  

1- Ali b. Osman b. Osman b. Muhammed b. Süleyman Ebî Muhammed 
Sirâcuddîn et-Teymiyyeel-Fergânî el-Hanefî el-Ûşî (ö.569/1173). Hanefî fakihi ve 
Maturidî kelamcısı olarak tanınmaktadır. Tefsir, hadis, şiir ve edebiyatla meşgul 
olan el-Ûşî’nin önemli eserleri bulunmaktadır. En önemli eseri Bedu’l-Emâlî’dir.147   

2- el-Kâsânî, Alâuddîn Ebubekr b. Mesud b. Ahmed el-Kâsânî (ö.587/1191). 
Tanınmış hanefî âlimi. Fergana bölgesinin büyük şehirlerinden biri olan Kâsân’a 
mensuptur. Alâuddîn es-Semerkandî’nin en seçkin talebesi ve aynı zamanda değerli 
bir fıkıh âlimi olan hocasının kızı Fâtıma ile evlenmiştir. Bir ara Konya’da Selçuklu 
sultanı I. Mesud’un sarayında da bulunan Kâsânî, daha sonra Haleb’e gitti ve oraya 
yerleşti. Orada Nureddîn Mahmud b. Zengi medresesine müderris tayin edildi. 
Haleb’de vefat etti. Tertip ve metod bakımından Bedâiu’s-sanâi’ fîtertîbi’ş-şerâi’ 
adlı eseri klasik fıkıh kitapları arasında önemli bir yere sahiptir.148 

3- Kadıhan, Fahruddîn Hasan b. Mansûr b. Mahmud el-Uzcendî el-Ferğânî 
(ö.592/1196) Büyük hanefî âlimi, müctehid. Fergana bölgesindeki Türk şehirlerinden 
biri olan Özcend (veya Özkend)’lidir. Fetâvâ Kâdîhân (el-Fetâva’l-Hâniyye) adlı eseri 
vuku bulmuş meseleleri değil de, nazari fıkıh konularını ihtiva etmesiyle önemlidir.149 

4- el-Merğînânî, Ebu’l-Hasan Burhânuddîn Ali b. Ebûbekr b. Abdulcelîl el-
Ferğânî er-Riştânî (ö.593/1197). Büyük Hanefî âlimi, müctehid. Ferğane bölgesi 
şehirlerinden Merğînânlıdır. Başta fıkıh olmak üzere bütün İslâmî ilimlerde derin 
bir âlimdi. el-Hidâye adlı eseri bilhassa Osmanlılar zamanında çok itibar görmüş 
meşhur Hanefî fıkıh kitabıdır.150 

f) Harezm: 

1- ez-Zemahşerî, Ebu’l-Kâsım Mahmud b. Ömer b. Ahmed el-Hârizmî. 
(ö.538/1144) Türk asıllı meşhur tefsir, kelâm, hadis ve dil âlimi. Hârizm köylerin-
den Zemahşer’de doğdu. İlk ve en önemli hocası ise Mu’tezillî âlim Mahmud b. 

                                                 
146  Bağdâdlı, İsmail Paşa, A.g.e., Cilt I, s. 737; Ziriklî, A.g.e., Cilt V, s. 162; Kehhâle, A.g.e., Cilt VII, s. 185. 
147  Bkz: Ahmet Ak, Selçuklular Döneminde Mâturidîlik, s. 162-164; Mehmet Sait Toprak, “Ali b. Os-

man Sirâceddîn el-Ûsî ve Hadis İlmine Katkıları”, Uluslararası Türk Dünyasının İslâmiyete Katkıları 
Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2007, Isparta, s. 263-282. 

148  Ziriklî, A.g.e., Cilt II, 46; Kehhâle, A.g.e., Cilt III, s. 75. 
149  Ziriklî, A.g.e., Cilt II, 238; Th. W. Juynboll, “Kadı Han”, İA, Cilt IV, s. 49. 
150  Heffening, “Merğinânî”, İA, Cilt VII, 761; Hüseyin Karapınar, “Merğınânî ve Eseri Hidâye”, 

Diyanet İlmi Dergi, Ankara, 1986, Cilt XXII, Sayı 2, s. 26-41. 
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Cerîr ed-Dabbî’dir. Harizm’de ondan dil, edebiyat ve akaid okudu. Daha sonra 
Horasan ve Isfahan’a gitti. Birkaç defa gittiği hac yolculuğu sırasında Bağdat’ta bazı 
âlimlerden ders aldı. 512/1118 yılında Mekke’ye gittiği sırada Arabistan’da çeşitli 
kabileleri dolaşarak dil, edebiyat, örf ve adetleri konusunda bilgi edindi. Bu arada 
bir iki defa memleketine giderek tekrar Mekke’ye döndü. Uzun süre Mekke’de 
kalmasından dolayı kendisine “Cârullah” denmiştir. Bağdat’tan Hârizm’e geçen 
Zemahşerî, Ceyhun boyunda bulunan Ürgenç’te vefat etti. İtikâdda Mu’tezilî, 
amelde Hanefî olan Zemahşerî, hiç evlenmedi, ilimle meşgul oldu ve çeşitli saha-
larda birçok eser verdi. el-Keşşâf an hakâiki’t-Tenzîl ve uyûnu’l-akâvîl fî vucûhi’t-
te’vîl, el-Fâik fî garibi’l-hadîs, Esâsu’l-belâğa adlı eserleri meşhurdur.151 

2- el-Mutarrizî, Ebu’l-Feth (Ebu’l-Muzaffer) Nâsr b. Abdusseyyid b. Ali b. el-
Mutarriz el-Mutarrizî (ö.610/1213) Tanınmış dil, edebiyat ve fıkıh âlimi. Harezm 
Cürcâniyyesi’nde doğdu. Zemahşerî’nin vefat ettiği yılda ve vefat ettiği yerde doğ-
duğu için “Halîfetu’z-Zemahşerî” diye anılır. Zemahşerî gibi itikadda Mu’tezilî, 
amelde Hanefî olan Mutarrizî, Harezm’de vefat etti. Ona “Mutarrizî”, elbiselere 
nakış ve süs yapma sanatına nisbetle denmiştir. el-Misbâh, el-Muğrib fî tertîbi’l-
Mu’rib, Şerhu Makâmâti’l-Harîrî adlı eserleri sahasında önemli eserlerdir.152 

3- es-Sekkâkî, Ebu Yakub Sirâcuddîn Yusuf b. Ebubekr b. Muhammed b. Ali el-
Hârezmî (ö.626/1299). Tanınmış dil ve beleğat âlimi. Sarf, nahiv, beyân, aruz ve 
şiir başta olmak üzere birçok ilimde mahirdi. Tılsım, sihir, simya ve saire ile meşgul 
oldu. Maden oymacılığı yaptı ki nisbesi buradan gelmektedir. Cengiz Han’ın oğlu 
Çağatay Han’ın yakın dostu ve sohbet arkadaşıydı. Aralarında meydana gelen bazı 
olaylar sebebiyle Çağatay Han onu hapsetti, hapiste üç yıl kaldıktan sonra vefat etti. 
Vefat yeri Fergana bölgesinde Almalığ yakınlarında Ebkend (veya Kindî) köyüdür. 
Miftâhu’l-ulûm adlı eseri meşhurdur.153 

4- el-Kerderî, Ebu’l-Vecd Şemsuddîn Muhammed b. Abdussettâr b. Muhammed 
el-İmâdî el-Barâtakînî, Şemsu’l-Eimme (ö.642/1244). Büyük hanefî âlimi. Hicri 599 
tarihinde Kerder’e bağlı Barâtakîn’de doğdu. Buhara’da vefat etti ve Sebezmûn’a def-
nedildi. Fetâva’l-Kerderî, Şerhu Muhtasarı’l-Ahsikesî, er-Red ve’l-intisâru Ebî Hanîfe 
(veya el-Fevâidu’l-munîfe fi’d-dab an Ebî Hanîfe) adlı eserleri bulunmaktadır.154 

                                                 
151  Ziriklî, A.g.e., Cilt VIII, s. 55; Nuri Yüce, “Zemahşeri”.  
152  Zehebî, Siyeru A’lami’n-Nubelâ, Cilt XXII, 28; Bağdâdlı, İsmail Paşa, A.g.e., Cilt II, s. 488; Ilse 

Lictenstaedter, “Mutarrızî”, İA, Cilt VIII, s. 748. 
153  Ziriklî, A.g.e., Cilt IX, s. 294; F. Krenkow, “Sekkakî”, İA, Cilt X, s. 328-329. 
154  Ziriklî, A.g.e., Cilt VII, s. 255; Kehhâle, A.g.e., Cilt X, 167, Cilt XI, s. 233. 
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5- el-Kaşğarî, Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Ali, Sedîduddîn 
(ö.705/1305) Hanefî fıkıh âlimi, mutasavvıf. Kaşgar asıllı olup Mekke’de ikamet 
etti. Tasavvufa sülük etti. Daha sonra Yemen’e giderek Taiz’de ikamet etti ve Mev-
za’ sahilinde vefat etti. Muhtasar namaza dair Munyetu‘l-musallî ve ğunyetu‘l-
mubtedî adlı eseri Hanefiler arasında yaygındır.155 

6- Necmuddin Kübrâ, Ebu’l-Cenab, Ahmed b. Ömer b. Muhammed el-Hıvakî 
(el-Hayvekî) (ö.618/1221). Muhaddis, müfessir, fakih, sûfi ve Kubreviyye tarika-
tının kurucusu. Harzem köylerinden “Hayvek”te 545/1150’de doğmuştur. Cengiz 
orduları Harzem diyarını istilaya kalkıştığı sıralarda Cengiz tarafından, kendisine 
bir imtiyaz verilmek istenmiş fakat Necmeddin Kübrâ, bu teklifi kabul etmeyerek 
müridleriyle beraber harp meydanına atılmış ve 618/1221’de harp meydanında 
şehid edilmiştir. Usûlu Aşere, RisâleHâifi’l-Hâim Min Levmeti Lâim, Fevâihu’l-
Cemal, Aynu’l-Hayat fî Tefsîri’l-Kur’ân 156 

7- el-Bezzâzî, Hâfızuddîn Muhammed b. Muhammed b. Şihâb b. Yusuf el-
Hârezmî el-Kerderî (ö.827/1424). Tanınmış hanefî âlimi. İbnu’l-Bezzâzî diye de 
anılmakta olup Hârezm köylerinden Kerder asıllıdır. İlimde derinleşti, şöhrete kavuş-
tu. Kırım ve Bulgaristan’a gitti. Tekrar memleketine döndükten sonra Anadolu’ya 
geçti. Molla Fenârî ile tartışmaları oldu. Kaynaklar Bezzâzî’nin furûda, Fenârî’nin de 
usûlde üstün olduğunu kaydederler. Muhyiddîn el-Kâfiyeci ve Saduddîn İbnu’d-
Deyrî ile görüşmeleri olan Bezzâzî, Timurlenk’in küfrüne fetva vermiştir. Hacca gitti 
ve Mekke’de vefat etti. el-Fetâva’l-Bezzâziyye, Menâkibu’l-İmâmi’l-a’zam Ebî Hanîfe, 
Haşiye âlâ Muhtasari’l-Kudûri, Âdâbu’l-kadâ adlı eserleri vardır.157 

Sonuç olarak yukarıda örneklerde görüldüğü üzere Orta Asya coğrafyası, bün-
yesinde yetişen ve çeşitli sebeplerle bölgeye uğrayan ve orada faaliyet gösteren pek 
çok âlim ve şahsiyetiyle İslâm’ın yayılmasına ve İslâmlaşmaya önemli etki yaptıkları 
anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra yine bu âlim ve şahsiyetler düşünce ve eserleriyle 
zengin bir kültür mirası oluşturdukları, bugün bile hâlâ isimlerinden söz ediliyor 
olması bunun devam ettiğini göstermektedir. Bu itibarla bölgede yetişen bilgin ve 
şahsiyetler yaptıkları çalışmalarla genelde bölgeye özelde İslâm’a çok önemli katkı 
sağladıkları ve hizmet verdikleri inkâr edilemeyecek bir hakikattır. Hatta verdikleri 
katkının ve etkinin geçici olmadığı, bölgenin gelecek tarihi içindeki etkilerinin be-
lirleyici bir mahiyet arz ettiği de ortaya çıkan ayrı bir durumdur. Bunun da bölgeye 
                                                 
155  Ziriklî, A.g.e., Cilt VII, s. 261; Kehhâle, A.g.e., Cilt XI, s.  249. 
156  Bağdadlı, İsmail Paşa ,A.g.e., Cilt I, s. 90; Mustafa Kara, “Necmüddin Kübra” . Usûlu Aşere, 

Risâle ile’l-Hâim, Fevâihu’l-Cemal, Tasavvufî Hayat Necmüddin Kübra tercümesine yazdığı 
takdim yazısı, İstanbul, 1980, s. 11-27. 

157  Ziriklî, A.g.e., Cilt VII, s. 274; Kehhâle; A.g.e., Cilt VII, s. 300. 
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yönelik siyaset ve bakışları belirleyen önemli unsurlar arasında yer aldığı söylenebi-
lir. Bu coğrafyayı tanımak ve bölgeye katkı sağlayabilmek için bölgenin bu yönünün 
önemsenmesi, dikkate alınması, gözardı edilmemesi gerekir.  
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Giriş: Rusya’nın Devletleşme Süreci ve Orta Asya 

Rusya’nın devletleşme sürecinde Altın Orda İmparatorluğu’nun rolü büyüktür. 
Rusya’nın Moğol boyunduruğu altında olduğu devrede Rus Knezlikleri Altın Orda 
Devleti Hanlarından Rus halkını yönetmesi için ferman almaya zorunlu tutuldu. Bu 
durum, Rus Knezliklerinin, Altın Orda devlet teşkilatlanma sistemi çerçevesinde 
gelişmesini sağlamıştır. Rus Knezlikleri 1480 tarihinde Moğol egemenliğinden kur-
tularak kendi millî devletini oluşturmaya başlamıştır. Ancak Rusya’nın tam bir dev-
let müessesesi olarak teşkilatlanması ve bağımsız siyaset takip etmesinde, dağılmış 
Altın Orda İmparatorluğu’nun yerine teşekkül etmiş Hanlıkların rolü büyüktür.  

XV. asırda dağılan Altın Orda devletinin topraklarında Büyük Orda, Sibir Han-
lığı (XV. yy), Kazan Hanlığı (1438), Kırım Hanlığı (1443), Astarhan Hanlığı 
(1459), Nogay Ordası (XV. yy), XV. asırda Kazak, Özbek Hanlığı ve diğer Hanlık-
lar teşekkül etmiştir1. Bu Hanlıklardan Kazan Hanlığı, Kırım Hanlığı, Nogay Orda-
sı zaman zaman Moskova Knezliği’ne saldırıda bulunup Rus topraklarını yağma 
etmiştir. Bununla birlikte Moskova’yı batıdan Litvanya ve Leh Krallığı tehdit etmiş-
tir. Böyle bir durum Rus Knezliklerini kendi aralarında dayanışmaya ve mer-
kezîyetçiliğe itmiştir. İki ateşin ortasında kalan Rus Knezlikleri, Moskova Knezliği 
idaresindeki merkezî otoriteyi, bazıları kendi ihtiyarıyla, bazıları güç kullanma so-
nucunda tanımaya başlamıştır. Yeni teşekkül etmeye başlayan ve etrafı düşmanlar 
tarafından çevrilmiş Rus devletine gelir kaynağını temin etme, hayati önem taşıyan 
mesele olmuştur. Bu nedenle Rusya’nın siyasi gelişmesinde ilk sırada ticaretin gel-
diğini görmekteyiz. Zira IV. Ivan’ın ve daha sonraki Çarların takip etmiş olduğu 
siyasette de bu durum kendisini göstermektedir. 

Rusya’nın müstakil gerçek siyaset takip etmesi, merkezî devletleşme yapısının 
güçlenmesiyle ve gelişmesiyle bağlantılıdır. Bu süreç, XV-XVII asırlar arasını ihtiva 
kapsamaktadır ki bu da Avrupa devletlerinde merkezî otoritenin gelişme ve güç-
lenme süreciyle aynı zamana tekabül etmektedir. Ama aynı dönemde, XV-XVII. 
asırlarda, Rusya’nın doğu tarafı yani Altın Orda ve onun varisleri tam aksine adem-i 
merkeziyet çağına girmiştir. Bu nedenle Rusya Çarları, mezkûr dönemde güçlenme 
derecesine ve bölgenin Rus dış siyasetindeki ehemmiyetine göre Batı ve Doğu’ya 
yönelik siyasetlerini geliştirmiştir. 

Çarlık Rusya’nın doğu’ya doğru ilerlemesi, dönemin siyasi olayları temelinde 
gelişmiştir. Özellikle Rusya’nın Doğu’ya doğru ilerlemesinde Kasımov Hanlığı’nın 

                                                 
1  Konu hakkında bkz: Б. Д. Греков, Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение, М.; Л., 1950. 
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rolü büyüktür. Kazan Hanlığı’nın Hanı Ulug Muhammed (?-1445), Moskova 
Knezliği’ni yakından takip etmek için Ryazan şehrine yakın Oka nehrinin kıyısın-
daki Kasımov Hanlığına oğlu Kasım’ı oturtmuştur. Ancak Uluğ Muhammed’in 
ölümü sonrası Kasım Han, 1446 yılında Moskova Knezi Vasiliy Temnıy’ın hizme-
tine girmiştir.  

Rus Knezleri, Kasımov Hanlığını kendi siyasi amaçları doğrultusunda kullan-
mıştır. Rus Knezleri, Altın Orda Müslümanları nazarlarında kendilerini İslam dini-
ne saygı ve hürmet eden bir Knezlik olarak yansıtmaya çalışmıştır. Bu maksatla 
Moskova Knezliği’ne bağımlı Kasımov Hanlığı’nda mescitlerin inşasına destek 
vermiştir. Kazan’ı alana kadar Kasımov Hanlığı’nda Müslümanları zorla Hristiyan 
etme olayına araştırmacılar rastlamamıştır2. Rusların bu politikası başarılı sonuçlar 
vermiştir. Kasımov Hanlığı, Altın Orda ve onun varisleri arasında olan taht kavgala-
rında saf dışı kalan muhaliflerin iltica ettiği yere dönmüştür. Rus Knezleri (başta 
III. Ivan), Kasımov Hanlığını, Kazan Hanlığı’na karşı taht kavgasında desteklemiş-
tir. Rusya Altın Orda varislerinden İdil Boyu ve Ural dağları bölgesini elde etmede 
yöre halkların birbiriyle olan ihtilaflarından yararlanmıştır. Onları bir birine düşü-
rerek, diğerine yardım etmiş gibi gözükerek, kuvvetle kendi boyunduruğu altına 
almıştır3. Rus Knezlerinin bu siyasetine daha sonraki devirlerde de rastlayabiliriz. 
Kazan ve Astarhan Hanlıklarının işgali Rusya’ya Orta Asya’ya doğru ilerleme önce-
sinde tecrübe kazandırmıştır.  

1. Çarlık Dönemi Rusya’nın Orta Asya Politikaları 

A- XVI-XVII. Asırlardaki Rusya ve Orta Asya 

Rusya, Altın Orda devletinin teşkilatlanma sisteminden etkilenmekle birlikte, 
kendine özgü imparatorluk düşüncesini de oluşturmayı başarmıştır. Bu düşüncenin 
temeli Moskova III. Roma mefkûresinde yatmaktaydı. Altın Orda, Özbek Han dev-
rinde İslam dinini devletin resmî dini olarak benimsemesiyle Altın Orda bünyesin-
de yaşayan çeşitli kavim ve kabilelerin bir merkeze odaklanmasını temin etmiştir. 
Bu, Altın Orda devletinin Avrasya kıtasında büyük bir güç olarak ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur.  

                                                 
2  Ф. Шарифуллина, Касимовские татары. Казань: Тат. Кн. Изд-во, 1991, с. 15, 21. 

http://www.misharlar.ru/kasim2.html 
3  Konu hakkında bkz. Рафаэль Безертинов, “Почему пало Казанское ханство?”, Казань, 

Татарские края, (gazete) №42 (507) - 01.11.2002. http://iske.Tatar-gazeta.ru/2010/11/22/ 
pochemu-palo-kazanskoe-xanstvo.html  
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Buna benzer bir şekilde Moskova Knezliği, kendi çevresine diğer Rus Knezleri-
ni toplamada Ortodoks dinini kullanmıştır. Bizans’ın son imparatoru XI. Konstan-
tin’in yeğeni Sofiya (Zoya Paleolog ?-1503), 1472 tarihinde Moskova Knezi III. 
İvan’la evlenince Moskova Bizans’ın varisi ve III. Roma olarak görülmeye başlamış-
tır. Bu yeni teşekkül etmeye başlayan Rusya’ya imparatorluk ünvanı taşıyan devlet 
hüviyetini vermişti. Ama Moskova henüz Knezlik devletti ve bu vasfa tam muvafık 
değildi. Buna rağmen Rus Knezleri, imparatorluk mefküresi doğrultusunda hareket 
etmiştir. Bunu şöyle özetleyebiliriz: 

1. Dış politika unsurlarıyla merkez (Moskova) değişik devirlerde imparatorluk 
politikası oluşturmuştur; 

2. İdeolojik doktrini oluşturma; 
3. Merkezde oluşan geleneksel değerleri ülke çapına yayma (yani Ruslaştırma-

yı ülke çapında gerçekleştirmek). 

Rusya’nın topraklarını ilk defa genişleten IV. İvan’ın (1530-84) despotik siyasi 
rejimi Rusya’yı dış politikada saldırgan devlet hâline getirmiştir. IV. İvan’ın 
1552’de Kazan Hanlığı işgal etmesi dönemin tacir devleti İngiltere’nin dikkatini 
kendine çekmiştir. Bu ilgi İngiltere’nin 1553’de Moskova’yla ticari ilişkileri tesis 
etmesiyle neticelenmiştir. Bu ticari ilişki Moskova’nın dış politikada daha saldırgan 
tutum izlemesine sebep olmuştur. Kendi ticari bağlantılarını geliştirmek isteyen 
Moskova Hazar denizine çıkmak için Astarhan Hanlığını 1556’de işgal etmiştir. 
İngiltere (veya Batı) ile doğrudan ticari ilişkiler kurmak maksadıyla IV. İvan, Baltık 
denizine çıkmak için 1558-83 arasında yaklaşık 25 yıl Livon savaşını yürütmüştür 
(IV. İvan’ın elde edemediğini yıllar sonra I. Petro gerçekleşmiştir). Aynı anda Si-
birya’yı 1581’den itibaren işgal etme hareketi de başlamıştır. 

Rusya’nın Orta Asya’yla diplomatik ilişkilerinin 1558 tarihinde başladığına ka-
yıtlarda rastlanmaktadır. Bu tarihin Rusların Astarhan Hanlığını işgal ederek Hazar 
denizine çıkması sonrasına rastlaması açısından dikkate değerdir. Bu tarihte Mos-
kova’nın elçisi sıfatıyla İngiliz-Rus karma ticari şirketinin mümessili meşhur seyyah 
Antony Jenkinson, Hive ve Buhara’ya gönderilmiştir4. Bu olayın Rusya’nın Kazan’ı 
(1552) ve Astarhan’ı (1556) işgal ve gasp ettiği dönem sonrasına tesadüf etmesini 
hatırlarsak, İngilizlerin karma şirket kurarak Doğu’ya ulaşma gayretlerini anlamak 
zor değildir. Zira Orta Asya’ya gidilen yol kuzeyde Ruslar, güneyde Osmanlı ve 
Safevi devleti tarafından kontrol altına alınmış durumdadır. Böyle bir durumda 
Moskova Knezliğinin Batı ürünlerini Doğu’ya, Doğu ürünlerini Batıya pazarlama 

                                                 
4  М. Ниязматов, Россия и Центральная Азия: Завещание Ивана Грозного, 2010-02-11 
  http://www.apn.ru/publications/print22380/htm/htm 
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tekelini eline almaya çalışması faaliyetleri başlamıştır5. Rus-İngiliz rekabetinin te-
meli işte bu devrede ortaya çıkmıştır diyebiliriz. 

IV. İvan devrinde Moskova tarafından vuku bulan işte bu diplomatik ilişkiye ia-
deyi ziyaret nevinden 1559 tarihinde Hive Hanlığı, 1564’de Buhara Hanlığı kendi 
elçilerini göndermiştir6. Orta Asya Hanlıklarının Moskova’ya birbiriyle adeta yarışır-
casına elçi göndermesi, Moskova’nın önemini göstermektedir. Moskova, dili, dini bir 
Orta Asya bölgesinde çeşitli Hanlıkların bulunmasını aynı Altın Orda himayesinde 
yaşayan Rus Knezliklerinin durumuna benzetmiş olmalı ki Hanlıklara Rus toprakla-
rında ticaret yapma imtiyazını çeşitli devrelerde vermiştir. Bu, Rusya’nın Orta Asya 
Hanlıklarıyla olan siyasi oyunlarının ilk aşaması olarak kabul edilebilir. 

Moskova’nın Orta Asya’da birbiriyle rakip iki devlet arasında rekabetten istifade etme 
çabası görülmektedir. 1566’da IV. İvan tarafından Hive tüccarlarına verilen imtiyaz Buha-
ra tüccarlarına da verilmiştir. Böyle bir durum Hive ve Buhara tüccar klanları arasındaki 
rekabeti daha da derinleştirmekte idi. Hanlıklar Orta Asya’daki kervan güzergâhına sahip 
olmak için mücadele etmiştir. Bu tabii olarak iki Hanlığı da zayıflatmıştır. 

Rusya, XVI. asrın sonu ve XVII. asrın başı aralığında fetret devrini yaşamıştır. Bu 
dönem, IV. İvan’ın ölümüyle (1584) Romanov’lar soyundan Mihayıl Fedorofiç’in 
(1613) tahta oturmasına kadarki devredir. Fetret dönemi, Rusya’nın hem Batı, hem 
Doğu tarafına yönelik siyasetinin sekteye uğramasına sebep olmuştur. Bu devrede Rus-
ya ile Orta Asya arasındaki ilişkiler hakkında herhangi bir kayda rastlamamaktayız. Rus-
ya’daki kargaşalıklar halkı daha sakin, daha huzurlu bir ortam arayışına itmiştir. Rus-
ya’dan komşu Sibirya ve Kazak steplerine Rusların kaçıp yerleşmeye başlaması, işte bu 
dönemde başlamıştır. Ayrıca Rusya’daki merkezî otorite boşluğu nedeniyle toprağa 
bağlı kölelerin kaçma olayları çoğalmıştır. Bunlar zamanla Rusya’nın Orta Asya’ya gir-
mesini hızlandıran diğer nedenlerden biri olmuştur. Kaçak kölelerin peşine düşen Rus 
idaresi, zaman zaman Orta Asya Hanlıklarının idaresindeki bölgelere sokulmuştur. 
Ancak Mihayıl Fedoroviç Romanov’un (1596-1645) 1613’te yeni Çar olarak seçilme-
siyle Orta Asya ile diplomatik ilişkiler tekrar canlanmıştır. Genel olarak XVII. asrın başı 
ile I. Petro’nun tahta geçmesi arasındaki dönemi, Rusya’nın kendine gelme süreci ola-
rak algılayabiliriz. Bu dönemde Orta Asya’yı ziyaret eden Rus diplomatları içinde İvan 
Hohlov (1620), İvan Fedotov (1669), Matvey Muromstev (1669), Vasiliy Daudov 
(1675), Semen Malenkiy (1695) vs. olmuştur. Çar Mihayıl Fedoroviç (1596-1645) 
tarafından Rusya kentlerinde, Kazan, Astarhan ve Sibirya’da ticaret yapma imtiyazı 

                                                 
5  Orta Asya petrol ve gazın Batı’ya ihracını tekelleştirmeye çalışan günümüzün Rusya’sına çok 

benzemektedir. 
6  М. Ниязматов, Россия и Центральная Азия: Завещание Ивана Грозного, 2010-02-11. 
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1616 yılında Hive tüccarlarına, 1645’de Buhara tüccarlarına da verilmiştir7. Bu, Mosko-
va’nın fetret devri nedeniyle kesintiye uğrayan ilişkileri tesis etmeye, ayrıca Hanlıklara 
uygulanan politikayı tekrar canlandırmaya önem verdiğini göstermektedir. 

Kesin olmayan kayıtlara göre Rusya ve Orta Asya Hanlıkları arasındaki diplomatik 
mümessillerin gidiş gelişi, 1557-1682 yıllarında 36 defa olmuştur. Hive ve Buhara elçi-
liklerinin XVII asırda Moskova’yı 16 defa, aynı dönemde Rusya elçilerinin Hive ve Bu-
hara’yı 9 defa ziyaret etmesi de dikkate değerdir8. Orta Asya Hanlıklarının Moskova’yı 
bu denli çok ziyaret etmesini, Moskova’dan rakibine oranla daha çok imtiyaz elde etme 
çabası olarak algılayabiliriz. Rusya’nın aynı Altın Orda döneminde Rus Knezlerinin 
Altın Orda Hanlarından imtiyaz almak için sırayla başvurmasına benzer taktiği uygula-
dığını görmekteyiz. Benzer şekilde Moskova, sadece ticari imtiyazlarla ve iyi niyet mek-
tuplarıyla yetinmiştir. Moskova’nın Orta Asya’yla olan ticari ilişkilerden ne kadar kâr 
ettiğini, uluslararası pazara ulaşamayan, imkânları kısıtlanan Orta Asya Hanlıklarının 
XVI. asırdan itibaren zayıflamaya, Rusya’nın ise güçlenmeye başlamasından anlayabil-
mekteyiz. Tabii burada Orta Asya Hanlarının kendi aralarındaki mücadelenin de belli 
bir seviyede etkisi olduğu gerçektir. Ama bunu, uluslararası piyasaya çıkamayan Orta 
Asya Hanlıkların bölgedeki ticarî menfaatler çatışması olarak algılamak gerekmektedir. 

XVI. asırda Safevi devletinin ortaya çıkması Orta Asya Hanlıklarını Batı pazarla-
rına Rusya üzerinden çıkmaya mecbur etmiştir. Rusya ise Çin ve Hindistan ürünle-
rini Orta Asyalı tüccarlardan veya bizzat bölgeye giden Rus tüccarlarından çok 
ucuza satın alıp Avrupa’ya pazarlamıştır. Avrupa ürünlerini de kendileri Orta As-
ya’ya ve Çin’e pazarlamıştır. Rusya bundan büyük kârlar elde etmiştir. XVII. asrın 
sonlarına doğru Avrupa’yı tüm alanlar boyunca en az iki yüz yıl geriden takip et-
mekte olan Rusya’yı I. Petro kurtarmıştır. Buna bariz bir örnek IV. İvan’ın 24 yılda 
elde edemediği Baltık denizindeki başarıyı I. Petro 10 yılda elde etmiştir9. Rusya’da 
böyle bir gelişme gerçekleşirken Orta Asya, aksine Doğu’dan gelen Jongarlarla mü-
cadele etmekteydi. Bu tabii olarak Orta Asya’nın Rusya’ya nisbeten geride kalma-
sına sebep olmuştur. 

                                                 
7  A.g.e. 
8  A.g.e. 
9  I.Petro Rusya aleyhine Batı’da bir koalisyonun oluşmasını engellemiştir. I. Petro Rusya’yı Baltık 

denizi ile Karadeniz’e çıkartmak istiyordu. Baltık denizine çıkartmak için İsveç’le, Karadeniz’e 
çıkmak için Osmanlı devletiyle savaşmıştır. IV. İvan (Korkunç) Baltık denizi için 24 yıl savaşmış-
tır. Ancak bu savaşları Rusların aleyhine gelişerek Baltık denizi kıyılarındaki bazı topraklarını kay-
betmiştir. I.Petro İsveç gibi kuvvetli ve güçlü hasmını mağlup ederek, 10 yıl içinde Rusya’nın Bal-
tık denizine çıkmasını sağlamıştır. I.Petro’nun böyle bir başarısı XVIII. asrın başında uluslararası 
durumun elverişli olmasından kaynaklanmıştır. 1701-1714 yıllarda Avrupa devletleri arasında İs-
pan mirası için savaş cereyan etmiştir. I.Petro da bu durumdan istifade etmiştir. 



Rusya’nın Orta Asya’ya Yönelik Politikalarının Dönemlere Göre Değişimi 

Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 175 

Moskova’nın Orta Asya Hanlıklarına Rusya’nın çeşitli bölgelerinde ticaret 
yapma imtiyazı vermesi, Orta Asya Hanlıkları arasında rekabeti şiddetlendirmiştir. 
Orta Asya Hanlıkları bu rekabette Moskova’yı kendi safına çekmeye çalışmıştır. 
Sovyet dönemi ve günümüzün Rus tarihçileri ile araştırmacıları Orta Asya Hanlık-
larının birbiriyle olan çarpışmalarını “vahşilerin birbiriyle boğazlaşması, gırtlak-
gırtlağa yapışma” olarak yansıtmaktadır. Günümüzde de Orta Asya’daki çeşitli 
olaylara böyle değerlendirmeler yapıldığını görmekteyiz10. 

Rusya’nın Orta Asya’ya yönelik politikasının oluşmasına Orta Asya Hanlıkları-
nın kendi aralarındaki mücadelesinin ve dışarıdan destek arayışlarının sebep oldu-
ğunu anlamak zor değildir. Ama bunda Rusya’nın politikalarının da rolünün büyük 
olduğunu unutmamak gerekir. 

Rusya’nın Hive ve Buhara Hanlıklarıyla olan yakın temaslarına Kazak Hanlığı da 
kayıtsız kalmamıştır. Buhara ve Moğolistan’la mücadele eden Kazak Hanı Tevekkel 
(1586-1598), Rusya’yla yakınlaşma taraftarı olmuştur.11 IV. Ivan (Korkunç) döne-
minde başlayan iki taraflı ilişkiler, çeşitli nedenlerle (buna Rusya’daki kargaşa ve Ka-
zak Hanlığı’ndaki bazı taht mücadeleleri) akim kalmıştır. Rusya ile Kazak Hanlığı 
ilişkilerinin diğer hanlıklardan daha az olmasının sebebi, Kazak Hanlığının Rusya’yla 
komşu olması idi. Rusya, yanı başında kuvvetli Kazak Hanlığının bulunmasını kendi 
güvenliğini tehdit eden unsur olarak görmekteydi. Zira kuvvetli Kazak Hanlığının 
Rusya’yla komşu olması, Rusya’nın Tatar, Başkurt tebaalarıyla ilgilenmesi ve onları 
nüfuzuna alarak Rusya’ya baskı yapabilirdi. Ayrıca hür Kazak Hanlığı, Rusya’nın 
bünyesindeki diğer türkî topluluklarına hürriyet fikrini aşılayacaktı. Bu er geç Rus-
ya’nın parçalanmasına sebep olabilirdi (Tüm Türk kavim ve toplulukların Rusya’nın 
kontrolünde bulundurma fikrinin bu dönemde oluşmaya başladığını söyleyebiliriz). 

Kazak Hanlığını kendi güvenliğini tehdit eden unsur olarak gören Rusya, onu yok 
etme veya izale etme çaresini aramıştır. Bu maksatla Rusya, Jongarları ateşlı silahlarla 
techiz ederek onları Kazak Hanlarının üzerine saldırtmıştır. Kazak Hanları, Jongarla-
ra gereken karşılık vermek için Rusya’dan yardım isteğinde bulunmuştur. Ancak Ka-
zak Hanlığının zayıflamasını isteyen Rusya, gereken yardımı (silah teçhizatı) verme-
miştir. Hatta Rusya idaresi, Kazak Hanlığına silahlı teçhizatın satılmasını yasaklayan 
ferman kabul etmiştir. Rusya’nın Jongarlara top, tüfek sattığı belgelerle kanıtlanmış-

                                                 
10  2005’de Özbekistan ve Kırgızistan’da cereyan eden olaylar, 2010’da Kırgızistan’da vuku olan 

üzücü olayları bölgede Rusların “güçlü idaresinin” olmayışından neşet etmektedir diye Rusya’nın 
geri dönüşünü gerektiğini savunmaktadır. 

11  В. В. Васин. Россия и Казахские ханства в XVІ-XVIII в.в., 1971 г., с.94 
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tır12. Jongarlarla savaşta çok zayiat veren Kazak Hanlığı’nda parçalanma süreci başla-
mıştır. Bu, Kazak Hanlığının Rusya’nın himayesini istemeye itmiştir. 

B- XVIII. Asırda Rusya ve Orta Asya 

XVIII. asırda Rusya’nın Orta Asya’ya yönelik ilişkileri, Rusya’yı Batılılaştırmada 
ve çağdaşlaştırmada büyük emeği geçen I. Petro’nun siyaseti doğrultusunda ger-
çekleşmiştir. XVIII. Asır hem Rusya hem de Orta Asya tarihi için büyük önem taşı-
yan devir sayılır. Zira I. Petro’nun (1682-1725) gerçekleştirmiş olduğu reformlar, 
Rusya’nın uluslararası sahnede prestijini artırarak hem Avrupa, hem de Doğu ülke-
leriyle ilişkilerini artırmasına önayak olmuştur. Rusya’nın Orta Asya politikasının I. 
Petro döneminde oluştuğunu birçok Batı’lı araştırmacılar ve ilim adamları dile ge-
tirmektedir. Ariel Cohen’in iki defa yayınlanmış “Rusya Emperiyalizmi: Gelişme ve 
Durgunluk” (Westport 1996, London 1998) kitabında Rusya’nın Orta Asya politi-
kasının I. Petro döneminde ortaya çıktığını söylemektedir13. 

Batı’da Rusya, Doğu’da Çin tarafından sıkıştırılan ve Jongarlar tarafından saldı-
rıya maruz kalmış Orta Asya Hanlarının birbiriyle mücadele etmesi, İslam daya-
nışmasının olmadığını göstermektedir. Bu nedenle XVIII. asır, Orta Asya Hanlıkla-
rı için bir kargaşa ve politik entrikaların sık sık cereyan ettiği dönem olmuştur. Bu 
dönemde Orta Asya Hanlıkları peş peşe Rusya’ya elçi göndererek, Rus Çarını ken-
di safına çekmeye çalışmıştır. Göçebe halk ile yerleşik hayat tarzını benimseyenler, 
çeşitli klanlar ile aşiret-kavimcilik cidalleri, taht kavgaları, Orta Asya’yı kaynayan 
kazan hâline getirmiştir. 

Rusların Hazar denizi üzerinden Amuderya’ya ve oradan da Hindistan’a kadar 
ulaşmayı düşünmesi, o dönemde I. Petro’nun gayretleriyle gemi inşasında ilerlemiş 
Rusya’nın denizcilik sahasındaki kuvvetinden kaynaklanmakta idi. Rusya’nın İs-
veç’i Baltık denizi savaşlarında (Gangut 1714, Grengam 1720 vs.) mağlub etmesi, 
gemiyle Hindistan’a ulaşma projelerini canlandırmıştır. 

Rusya’nın XVIII. asırdaki Orta Asya politikası ikili ilişkilere ve süreklilik takip 
eden politikaya dayanmaktadır. I. Petro, Rusya ile Orta Asya arasındaki ticari ve 
diplomatik ilişkilere canlılık kazandırmıştır. Zira ekonomisi süratle gelişmekte olan 
Rusya’ya, mevcut kervan yolları ile pazarlar yeterli olmadı. I. Petro’nun Hindistan’a 
Orta Asya üzerinden ulaşma emelleri, Rusya’nın Karadeniz’de Osmanlı devleti 

                                                 
12  N. B. Seydin, Kazakistan Cumhuriyetinin Devlet Sınırının Oluşması, Problemleri ve Tesbit Edilme-

si, Almatı, KİSİ yay, 2006, s. 8-9. 
13  М. Ниязматов, Россия и Центральная Азия: Проект петровской эпохи, 

http://www.apn.ru/publications/print22403/htm/htm. 
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tarafından hapsedilmesi üzerine canlılık kazanmıştır. Bunu Rusya’yı Osmanlı dev-
letine bağımlı olmadan ticari ilişkilerini geliştirme isteği olarak algılayabiliriz. I. 
Petro döneminde Rusya’nın Orta Asya politikasının canlanmasının diğer bir nede-
ni, bölge hükümdarlarının Rusya’yla ilişkiyi geliştirme taraftarı olması idi. 

Orta Asya Hanlıklarının Rusya’yla ilişkileri sadece ticari amaçlı değildi. Orta Asya 
Hanlıklarında cereyan eden taht kavgalarının neticesinde hükümdar olanlar, dış poli-
tikalarında Rusya ile ilişkileri geliştirmeye özen göstermiştir. Bundan maksat: 

1. Ticari-ekonomik ilişkilerin gelişmesini sağlamak; 
2. Rusya’nın yardımıyla kendi idaresini sağlamlaştırmak ve ülke dâhilindeki çe-

şitli klanlar arasındaki çekişmeleri, mücadeleleri durdurmak, böylece dahili 
istikrarı sağlamak; 

3. Harici düşmanlardan korunmanın en güvenli yolunu temin etmektir. 

I. Petro döneminde Rusya’nın hızla bölgeye nüfuz etmesi, çekişme hâlindeki Orta 
Asya’nın siyasi-ekonomik gerilemesinden kaynaklanmıştır. Rusya’nın I. Petro döne-
minde gittikçe artan ekonomik gücü, sanayisinin gelişmesiyle iç piyasanın sanayi ürün-
leriyle dolu olması, ihracat kabiliyetinin artması, Orta Asya ülkelerinde büyük tesir 
yapmıştır. Bu dönemde Orta Asya’da büyük gelişmeler cereyan etmekte idi. Hindis-
tan’dan Rusya’ya kadar uzanan ticaret güzergâhını kontrollerinde bulundurmak için 
Hive’yle olan nüfuz mücadelesinde çok zayıflayan Buhara Hanlığı’ndan Kokand, ayrıla-
rak kendisi bir Hanlık kurmuştur14. Jongar istilasına uğrayan ve onlarla savaşmakta bit-
kin hâle düşen Kazak Hanlığı da kendi içinde parçalanma sürecine girmiştir. 

Bunlardan ilk olarak Hive Hanı Şah Niyaz (1699-1702), 1700 tarihinde I. Pet-
ro’ya elçi göndererek iki devlet arasında ittifak kurmayı teklif etmiş ve Hive’yi Rus-
ya’nın himayesi altına almayı istemiştir15. I. Petro, Hive Hanlığının dileğini kabul 
etmiş ve bunu üç yıl sonra Hive’nin yeni Hanı olan Aron-Muhammed’e bildirmiş-
tir16. Ancak Rusya’nın o vakitte İsveç ve Osmanlı Devletiyle savaşa tutuşması, Hive 
Hanlığını kendi nüfuzu altına almasını geciktirmiştir. Ama daha sonraki yıllarda 
Hive Hanlığının Rusya’ya bir daha müracaatta bulunduğunu görüyoruz.17 

                                                 
14  İleride göreceğimiz gibi Buhara Hanlığı Rusya’nın Orta Asya’da ticaret yapma şartlarını kabul 

eden ilk devlettir. Hive Hanlığı Rusya’nın şartlarını kabul etmemiş ve Orta Asya’ya gelen Rus-
ya’nın bazı ticaret kervanlarına saldırmıştır. 

15  М. Ниязматов, Россия и Центральная Азия, Проект петровской эпохи, 
http://www.apn.ru/publications/print22403/htm/htm 

16  Виктор Дубовицкий, Усмотрения корпусных командиров( или о мотивах и характере 
присоединения Средней Азии к России)http://www.ca-c.org/data/Rus/dubovicki/shtml/htm 

17  М. Ниязматов, Россия и Центральная Азия: Проект петровской эпохи. 
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I. Petro, Rusya’nın harici ve dâhili vaziyetinin zor durumuna bakmaksızın (birçok 
cephede savaşa tutuşması ve köylülerin, askerlerin isyanları vs) bu meseleyi çözmek 
ve Hive ile Buhara Hanlıklarıyla yakından ilgilenmek maksadıyla 1717 tarihinde Orta 
Asya’ya A. Bekoviç-Çerkaskiy idaresinde bir askerî ekip göndermiştir. A. Bekoviç-
Çerkaskiy’in seferinin sebebi ve akıbeti çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bu seferi 
Batılı araştırmacılar, Rusya’nın yayılmacılık politikasının göstergesi olarak görmekte-
dirler. Bazı araştırmacılar (Rusyalı) Rusya’nın o devirdeki harici ve dâhili durumu 
çok uzaklarda olan Orta Asya Hanlıklarıyla savaşa tutuşmasına elverişli değildir de-
mektedir18. Rusya, Orta Asya Hanlıklarıyla diplomatik ve ticari ilişkileri canlı tutma 
politikasını benimsemiş ve bu maksatla 3500 kişilik “diplomatik” heyet göndermiştir. 
Ama bilinen bir gerçek o ki 3500 kişilik “diplomatik” heyetin niyetinden şüphelenen 
Hive Hanı Şergazi, bu ekibin tamamını öldürtmüştür. 

Böylece Rusya’nın Hazar denizinin güneyinden Orta Asya’ya, oradan da Hindis-
tan’a ulaşma teşebbüsü başarısızlığa uğramıştır. Mangışlak yarımadası ile Balhan körfe-
zindeki askerî üs ve kaleleri yıktırılmıştır. Rusya bir süre Hindistan’a Orta Asya’nın gü-
neyinden, Hazar denizi üzerinden hareket etme sevdasından vazgeçmeye mecbur ol-
muştur. Rusya’nın Orta Asya’ya tekrar yönelmesi, İran seferi sonrasına rastlamaktadır.  

1722’de İran seferi dönüşü I. Petro’ya General A. İ. Tevkeleyev, Kazak toraklarının 
Rus himayesi altına alınması hakkında kendi görüşünü bildirmiştir19. Rusya’ya en yakın 
Orta Asya devleti olan Kazakistan, coğrafi yerleşimi açısından “Asya ülkelerine açılan 
kapı ve anahtar” hükmünde idi20. I. Petro, Orta Asya halklarının içinde Kazak halkının 
Rusya için ne kadar önemli olduğuna değinmiştir. I. Petro, 1722’de, “tüm Asya ülkele-
rine çıkış yoluna sahip olmak ve Rusya’yı gereken tedbirler alarak korunmasını sağla-
mak, ancak Kırgız-kaysak ordasını Rus himayesi (proteksiya) altında bulundurmaktan 
geçer” demiştir21. I. Petro’nun bu sözünden Rusya’nın artık iktisadi ve jeopolitik temel-
lere dayanan siyaset takip etmeye başladığını görmekteyiz. I. Petro, Asya (Hindistan, 
Çin) pazarına ulaştırabilecek yolun artık deniz değil, Kazak toprakları olduğunu böyle-
ce vurgulamıştır.22  

                                                 
18  A.g.e. 
19  Виктор Дубовицкий, Усмотрения корпусных командиров( или о мотивах и характере 

присоединения Средней Азии к России)http://www.ca-c.org/data/Rus/dubovicki/shtml/htm 
20  Русские военные историки ХIХ в. о причинах и мотивах движения России на восток (в 

Среднюю Азию и Южный Казахстан) http://kungrad.com/history/st/Rushis/ 
21  A.g.e. 
22  Jongarların 1723’de Kazaklara saldırarak 1,5 milyon adamı katletme olayının I. Petro’nun Kazak 

topraklarına ilgili meşhur ibaresinden sonraya rastlaması sadece bir tesadüf müdür!? Zira bu tarihten 
sonra Kazaklar belini doğrultamamıştır. Rusya’ya himaye isteyen elçiler göndermeye başlamıştır. 
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Rusların Kazak topraklarına önem vermesinin temelinde güney politikasının 
tamamen başarısızlığa uğraması olmuştur. Rusya’nın Hazar denizinin güney-doğu 
kıyılarında askerî üssü kullanarak Orta Asya’yı işgal etme emeli, Kazak topraklarını 
kuzeyden işgal eden askerî harekete destek amacıyla 1869-1873 yıllarında tekrar 
canlandırılmıştır23.  

Çarlık Rusyası’nın bundan sonraki Orta Asya’ya doğru inmesi iki aşamada ger-
çekleşmiştir diyebiliriz. İlk önce Kazak steplerini kontrollerine almıştır. Bunda Jon-
garları kullanmıştır. Ateşli silahlarla donatılmış Jongarlar kuvvetlenerek Kazak top-
raklarına saldırmıştır. Jongar istilasına karşı gereken savunma çarelerinde zayıflık 
gösteren Kazak Hanlıkları, Rusya’dan yardım talebinde bulumuştur24. 

Küçük Cüz Hanı Ebulhayır’ın 1731’de göndermiş olduğu elçiliği Rusya için de-
ğerlendirilmesi elzem oldu. I.Petro’nun vasiyeti çerçevesinde hareket eden Rusya 
idaresi, Kazak Hanlığını kendi idaresi altına almaya çalışır. Ebulhayr Han, Rusya’nın 
desteğiyle rakiblerini bertaraf ederek Hive'ye Han olmayı, oğlunu da Başkurtlara Han 
tayin etmeyi düşünmüştür. Ebulhayır Han’ın böyle bir düşüncesi, bölgedeki Hanlık-
ların nüfuz paylaşımı mücadelesinden haber vermektedir. Ancak onun bu arzusunun 
farkında olan, üstelik Hindistan’a ulaşmak için uygun zemin arayan Çar hükümeti, 
eline geçen fırsatı kendi menfaati doğrultusunda değerlendirmiştir25. Orta Asya’ya 

                                                 
23  Виктор Дубовицкий, Усмотрения корпусных командиров( или о мотивах и характере 

присоединения Средней Азии к России)http://www.ca-c.org/data/Rus/dubovicki/shtml/htm 
24  Jongarlarla çok uzun zamandan beri savaşmakta olan Kazak Hanlığının bütünlüğü Teuke Han 

öldükten (1718) sonra bozulmaya başlamıştır. Büyük Han olmaya (yani Teuke'nin yerine) Küçük 
Cüz Hanı Ebulhayr heveslenerek bunu Teuke Han’ın varisi Abulmambet'den taleb etmiştir. Evliya 
Ata'da toplanan üç cüzün Han ve sultanlarının toplantısında ortaya atılan bu taleb red edilince üç 
cüzün birliği bozulur(С.Д. Кляшторный, Т. И. Султанов, Казахстан летопись трех тысячалетий, 
Almaty, 1992. s. 281). Bu üç büyük cüzden oluşan Kazak halkının birliğinin bozulmasına sebep olur. 
Böylece küçük cüz'e Ebulhayr, orta cüz'e Kayıp, ulu cüz'e Colbarıs Han olarak Kazak Hanlığı üçe ay-
rılmıştır(Қ. Салғараұлы, Хандар шежiресi, Алматы, ''Жалын'', 1992, s. 42.). Üç parça olan Kazak 
Hanlığını artık düşmanları kolay kolay talan etmişlerdir. Üçe ayrılmış Kazak Hanları harici düşmana 
karşı birleşme yerine kendi başlarını korumaya, kendilerini kurtarmaya çalışmışlar. 

25  Rus tarihçileri Orta Asya’ya girmede güney Ural dağları bölgesinin jeostratejik önemini vurgula-
maktadır. Kazak Hanı Ebulhayır’ın 1731’de Rusya himayesini istemesi sonrası Rusya tarafından 
Orenburg kalesi(1735’de) ve savunma hattının(30-40 yıllar) inşa edildiği görülmektedir. Oren-
burg kalesi coğrafik yerleşimi açısından stratejik öneme sahip bölgede inşa edildiğini belirtmemiz 
gerekmektedir. Bu bölgede Kazakların haricinde içeri Rusya’dan kaçıp gelmiş Ruslar, Kossaklar, 
Buharalı, Hivelı, Türk, Karakalpak, Hristiyan dinini kabul etmiş bazı envayı cins milletlerden 
(Pers, Ermeni vs) müteşekkil topluluk yaşamakta idi. Orenburg bölgesi Orta Asya’ya sıçramak 
için bir üs, tampon konumunda idi. Bolgede yaşayanların içinde tüccar kesim Rusya’nın Orta As-
ya’ya girmesini istemektedir. Orunburg bölgesi, jeostratejik açıdan Rusların Orta Asya’ya girme-
sinde belli bir önemi olabilir. Ama bu, Rusya’nın entrikalı polikalarını örtbas edemez. 
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açılmaya kendilerine böyle bir fırsatı veren Ebulhayr'in müracaatını (himaye altına 
alma isteğini) Rusya büyük memnuniyetle yerine getirmiştir26. Küçük Cüz’den sonra 
Orta Cüz Hanı Abilay da Jongar istilasından korunmak amacıyla 1739'da Ruslardan 
yardım istemiştir. Ancak Rusların kendilerini idareleri altına sokmaya çalışmasını 
öğrenen Abılay Han, Çinlilerle işbirliği yapar. Orta Asya Hanlıklarının kendi arala-
rındaki anlaşmazlığı değerlendiren İran Şahı Nadir, bölgeye saldırıda bulunur. Rusya 
yönetimi de fırsattan istifade ederek kuzeyden Kazak topraklarını işgal etme hareke-
tini hızlandırır.   

Rus müstemlekecilik idaresi XVIII. asırdan itibaren Kazak Hanlığı’ndaki zafiyet-
ten istifade ederek Kazak halkının ekonomik ve siyasi hak ve hukuklarını kısıtlayan 
çarelere başvurarak, aktif bir şekilde Kazak topraklarında ilerlemiştir. Kazak halkı, 
sadece Rusya’ya değil, onlara sadık Kazak soylularına karşıda mücadele etmiştir27. 

Kazak Hanlığı’nda durum bu vaziyette iken sürekli savaş ve kavgalardan çok zayıfla-
yan Buhara Hanlığı ise, 1740 tarihinde İran Şahı Nadir’ın istilasına uğramıştır. Rusya 
XVIII. asırda Orta Asya Hanlıklarının başına gelen kargaşa devrinden istifade etmeye 
çalışmıştır. İran Şahı Nadir’in Orta Asya Hanlıklarına seferi ve Jongarların Kazak Han-
lıklarına saldırı neticesinde mevcut ticari güzergâh çok zarar görmüştür. Orta Asya bu 
saldırılardan büyük maddi-manevi kayıplara uğramıştır. Birçok kültür ve ticaret mer-
kezleri çökmüştür. Özellikle, İran Şahı Nadir’in Buhara’yı (1740’da) ve Hive’yi (1741) 
kontrölüne geçirmesi, ticaret yolunun Rusya’ya değil, İran’a doğru yönelmesine yol 
açmıştır (Altın Orda Hanı Toktamış’ı mağlup eden Emir Temir ticaret yolunun yönü-
nü Samerkand üzerinden İran’a, Avrupa’ya değiştirmişti. Bu Altın Orda devletinin eko-
nomik olarak zayıflamasına ve çökmesine sebep olmuştur). Zira bu Hanlıklarda Nadir 
Şah’ın tayin ettiği yöneticiler tüm ticari bağlantılarını İran üzerinden gerçekleştirmiştir. 
Jongarların saldırısı neticesinde Rusya’nın himayesini isteyen Kazak Hanlıklarının Rus-
ya’yla ticari ilişkilerini geliştirmeye sebep olmuştur. Orta Asya’daki bu durumu kendi 
lehine çözmeye çalışan Rusya, Orta Asya Müslümanlarının gönlünü kazanma yolunu 
tutmuştur. Rusya bu maksadla maddi ve manevi alanda bazı teşebbüste bulunmuştur. 

Rusya, Orta Asya Hanlıklarının İran’la olan hasmane ilişkilerinden istifade ederek 
Çin’den, Hindistan’dan Orta Asya üzerinden İran’a, Osmanlı devletine, oradan da 
Avrupa’ya ulaşan ticaret yolunu kendine çekmeye çalışır (günümüzdeki petrol boru 
hattı için yapılan rekabet gibi). Bu maksatla Astarhan ve Orenburg’ta28 tüccarların, 
din ve ırk ayrımına bakmaksızın yerleşmesine ve serbest bir şekilde ticaret yapmasına 
                                                 
26  Қазақтардың көне тарихы, Алматы, ''Жалын'', 1993, s. 282-283. 
27  http://Kazakhstan.awd.kz/theme/t12_4.html 
28  Orenburg 1735’de kurulmasına rağmen kısa süre içinde sadece Orta Asya’lı değil, Çin ve Hindis-

tan, Osmanlı ve Avrupalı tüccarların yoğun bulunduğu ticaret merkezine dönüşmüştür. 
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imkân sağlamıştır. Rusya Orta Asyalı tüccarları çekebilmek için sınır bölgelerinde 
geniş ticaret ağı oluşturarak, gümrük vergilerini indirmiş, depolar ile kervansaraylar, 
hanlar inşa ederek, çeşitli panayırlar düzenlemiştir29. Orta Asya’dan gelecek kervanla-
rı eşkiyalardan korumak için çeşitli emniyet çarelerine başvurmuştır. Rusya’nın bu 
çabası karşılıksız kalmamıştır. Neticede, Asya’lı ülkelerle sıcak ve geniş ilişkileri olan 
Orta Asya’lı tüccarlar, kendi ticari bağlantılarını Rusya’ya taşımıştır. Nadir Şah tara-
fından sıkıntılara maruz kalan Orta Asya’lı tüccarlar, Rusya’ya yönelmiştir. Orta Asya 
ekonomisinin gelişmesi, Rusya’nın siyasi-ekonomik açıdan güçlenmesiyle paralel 
olarak yürümüştür. Rusya’ya pazarlanan ürünlerin çeşidi değişmiştir: Daha önce 
Rusya’dan mal almak için altın-gümüş nakit para olarak Orta Asya’dan çıkartılmışsa, 
sonradan pamuk, tekstil, büyük ve küçükbaş hayvan ihraç edilmiştir. Rus kaynakları, 
Rusya-Orta Asya arasındaki mal dolaşımında özellikle II. Katerina dönemini olumlu 
gelişme olarak sunmaktadır. Orenburg gümrüğü üzerinden cereyan eden ticaret 
hacmi, 1773-1777 yıllarında Orta Asya’dan Rusya’ya 214,8 bin rublelik mal ihraç 
edilmişse, 206,1 bin rublelik mal ithal edilmiştir. 1787-1791 yıllarında 2104 bin rub-
lelik mal ihraç, 1912,4 bin rublelik mal ithal edilmiştir; bu 1792-1796 yıllarında 2516 
bin ve 2182 bin ruble olmuştur. Rusya-Orta Asya ticaret hacmi bu dönemde 11 kat 
armıştır30. Rusya ile Orta Asya arasındaki ticaret hacminin yüksek olduğu bu devreler, 
Osmanlı-Rus savaşlarının olduğu devreye tekabül etmektedir. İslam dininin temsilci-
si olan Osmanlı Devleti’nin Rusya’yla savaşı, Orta Asya Hanlıklarına kâr getirmiştir. 
Orta Asya’lı tüccarlar Hindistan’la olan ticaret açığını Rusya’yla olan ticaretle kapat-
mıştır. 

Rusya-Orta Asya arasındaki ticaret hacminin artmasında Rusya’nın manevi alanda-
ki yapmış olduğu değişikliklerin tesiri büyüktür. Osmanlı devletinin zayıflaması, Batılı 
devletlerin doğuya doğru açılmasına imkân sağlamıştır. Dünya tarihi, XVIII-XIX. asırla-
rı, Batı’nın Doğu’ya doğru ilerleme devri olarak kaydetmektedir. İspanya’daki taht mü-
cadelesi (1701-1714) sonrası Avrupa’da Aydınlanma devri (1715-1789) başlamış ve 
onu takiben milliyetçilik akımı uyanmıştır. Aydınlanma devrinde Avrupa’da gelişen 
fikrî hareketler, Rusya’da da tesirini göstermiştir. Zira Elizaveta Petrovna devrinde İs-
lam dinine olan baskı, II. Katerina döneminde yumuşamıştır31. Buna Rus imparatoriçe-

                                                 
29  М.Ниязматов, Эпоха смут и межклановых распрей, 2010-03-04, http://www.apn.ru/ 

publications/print22440/htm/htm 
30  A.g.e. 
31  I. Petro’nun kızı Elizaveta Petrovna (1709-1761/62) Sinod(dini işlere bakan meclis 1721-

1917)’un desteğiyle 19 Kasım 1742’de 1552’den sonra yapılan tüm mescitlerin yıkılmasına ilgili 
beyannemaye imza atar. Ayrıca Sinod’un 24 Aralık 1750’deki kararıyla Muhammed(a.s.v.) “ya-
lancı peygamber” olarak ilan edilmiştir(Байдакова Наталья Николаевна, Политика российских 
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si II. Katerina’nın (1762-1796) dini alanda ilan ettiği kanunlar, fermanlar delil olabilir32. 
Bu fermanları o dönemde Osmanlı-Rus savaşının tesiriyle ilan ettiği akla gelebilir33. 
Ancak Moskova Knezi (devlet değil!) IV. İvan’ın, Kazan ile Astarhan’ı Osmanlı Devle-
ti’nin en kuvvetli olduğu devirde işgal ettiğini,34 medrese hocalarını sürgüne gönderdi-
ğini, cami ve mescitleri yıkmış olduğunu hatırlarsak, Osmanlı Devleti’nin zayıflamış, 
Rusya’nın bir imparatorluk olduğu devirde neden Müslümanların lehine böyle bir ha-
reket yapsın? Üstelik yukarıda da ifade edildiği gibi büyük meblağ tutan Rusya-Orta 
Asya ticaret hacmi, Osmanlı-Rus harbi döneminde vuku bulmuştur. 

Bu, Rusya’nın dış politikada yeni bir tavır takip etme hareketini göstermektedir. 
Çünkü dâhilde Müslümanlara eziyet gösteren Rusya’nın Müslüman ülkelerle ilişki-
yi geliştirme siyaseti başarısız olurdu. Bunda da Avrupa’dan Rusya’ya intikal etme-
ye başlayan Aydınlanma devrinin zihniyeti idi. Rusya’nın II. Katerina (1762-1796) 
döneminde İslam dinine olan tüm yasakların kaldırılması ve İslam’ı Hristiyanlık’la 
eşitleştirmesi, Müslümanları asimile, Ruslaştırma hareketinin ilk kademesi diyebili-
riz. Zira dinini yaşamaya çalışan Müslümanlar kendi millî hüviyetini asla unutmaz-
dı. Dine baskı uygulandığı zaman Müslüman toplumun arasında İslam dinine olan 
ilgi ve alaka uyanmaya başlamıştı. Ruslara karşı direniş, toplumda İslam dininin 
yayılmasıyla aynı anda yürümüştür. İslam dini sadece millî kimliği, hüviyeti muha-
faza etmedi, aynı zamanda Rusların yayılma, sömürücülük siyasetine mukavemet 
gösteren ideolojinin en büyük parçası idi. Bu, Müslümanların Hristiyanlarla bir 
çadır altında uzun süre yaşamasına veya Hristiyan devletin sinesine sinmesini zor-
laştıracaktı. Rusya’nın bünyesinde ve Doğu’ya yani Hindistan’a doğru tarafta Müs-

                                                                                                                   
властей по отношению к нехристианскому населению и новокрещенам в XVI –начале XХ в. 
(на примере Тамбовского края), Москва 2006,  с.14). (doktora tezi aftorefarat). 

32  II. Katerina 1773’de “dini eşitlik” fermanını ilan eder. Böylece İslam’ı propaganda etme önündeki 
tüm engeller kaldırılmıştır. Bununla birlikte 1788’de II. Katerina’nın fermanıyla “Magomedan Mec-
lisi” tesis edilmiştir (1789’de faaliyete geçmiştir) (Наука и Религия, 1990, №1, стр.12). 1797’de di-
ğer bir fermanla “devlete sadık ve soylu kökten gelme tüm Müslümanlar hükümet ayrıcalıklarında 
Rus asilzadeleriyle eşitlenecektir”, Г. Гагиз, История татар, Москва, Моск. Лицей, 1994., стр.175. 

33  Rusya İmparatoriçesi Büyük Katerina II (1729-96) - (1762 tarihinden itibaren imperator) döne-
minde Rusya 1768-74, 1787-91 Rus-Türk harbleri neticesinde Kırım’ı 1783’de bünyesine katarak 
Kuzey Karadeniz kıyılarına yerleşmiştir. Küçük Kaynarca barışı (21.7.1774), 1768-74 Rus-Osmanlı 
savaşını sona erdirdi. Kabul edilmiş barış maddelerinde Rusya hükümeti Rusya’daki tüm Müslü-
manların dini hürriyetinin dokunulmazlığına garanti veriyordu. (Наталья Николаевна Байдакова, 
Политика российских властей по отношению к нехристианскому населению и новокрещенам 
в XVI –начале XХ в. (на примере Тамбовского края), Москва 2006, c.14. Yani Osmanlı Rus-
ya’nın Müslümanlar üzerindeki egemenliğini tanımaktadır. 

34  Kazan Hanlığı’ndaki Müslüman adamları Rusların Kazan’ı işgal ettiği 1552’ı tarihten 1560’a kadar 
süren direnişi cihad olarak ilan edilmişti. Onlar Osmanlı ve Kırım Hanlarından yardım beklemişti. 
Aksine Kazan Hanlığı’ndaki direnişi ezmek için Moskova’ya Kasım Hanlığı yardım etmiştir. 
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lüman topluluklar yaşamakta olduğunu hatırlarsak, II. Katerina’nın davranışını, 
geleceğe yönelik politika diyebiliriz. Bununla birlikte Rusya’nın Orta Asya’ya doğru 
ilerlemesinde bölge halkında iyi imaj yapma ve İslam’ın bekçisi durumundaki Os-
manlı Devleti’nden yardım talebinde bulunmasının önünü almak amaç edilmiştir. 
Rusya, XVIII. asırdan itibaren işgal etmiş olduğu topraklardaki halkın millî his ve 
şuurunu, hükümdarlık bilincini zamanla yok etme politikasını uygulamaya başla-
mıştır. Zira Rusya, coğrafi yerleşimi açısından Orta Asya Hanlıklarıyla herhangi bir 
tabii engel bulunmaksızın direk temasta idi. Orta Asya halklarında millî hükümdar-
lık, egemenlik hissi mevcut olduğu müddetçe Rusya kendini emniyette hissede-
mezdi. Rusya’nın bünyesindeki Müslüman Türk halkları da millî egemenlik davası 
uğrunda her an başkaldırabilirdi. Rusya’nın sömürgeci politikasının temelini işte bu 
jeostratejik görüş oluşturmaktadır. İngiltere, Rusya gibi Hindistan’ın veya diğer 
kolonilerin yanı başında değildi. İngiltere çok uzaklardaki kolonilerini büyük asker 
ve maliyet sarfederek kontrolde tutamazdı. İngilizler bu işi yerli hükümdarlara ha-
vale etmiştir. Yani İngilizler her kapitalistin düşünmesi gerekeni yapmıştır35. Rus-
ya’yı İngiltere’den ayırt eden husus ta işte budur diyebiliriz. Tabii Rusya’nın za-
manla sömürgecilik tecrübesinden istifade ettiği muhakkaktır. 

C- XIX. Asırda Rusya ve Orta Asya 

XIX. asırdaki Rusya’nın Orta Asya politikası, uluslararası sahnede cereyan eden 
olaylara göre değişkenlik göstermiştir. XIX. asrın başlangıcında Rusya, İngiltere ile 
Fransa arasında zik zak yapmakta idi. I. Napolyon’un 1806’da İngiltere’yi ticari ablu-
ka altına alma kararına Rusya Çarı I. Aleksandr (1777-1825) uymuştur. 1807-12 yıl-
ları aralığında Fransa’yla geçici olarak işbirliği yapar ve Fransa’yla birlikte Hindistan’a 
doğru ilerleme projelerini ele alır. Ancak I. Napolyon’un 1812’de Rusya’ya saldırma-
sıyla 1813-14 yıllarında Fransız karşıtı koalisyona girer. Avrupa’da Fransa’nın mağlu-
biyeti İngiltere’nin güçlenmesine, dolayısıyla onun Asya’da (Hindistan’da ve onun 
ileri karakolu durumundaki Afganistan ve Orta Asya’da) aktif siyaset takip etmesine 
sebep olmuştur. Bu, Rusya ile İngiltere arasındaki rekabetin yeni boyutlarla canlan-
masına neden olmuştur. 

XIX. asır, dünya tarihinde İngiliz-Rus rekabeti dönemi olarak geçmiştir. Bu re-
kabet hem Batı, hem Doğu tarafında tüm şiddetiyle cereyan etmiştir. Rusya “kararlı 
bir şekilde hareket etmek veya devleti XVII. asrın başındaki sınıra hapsederek As-
ya’daki mülkiyetimizden vazgeçmemiz lazım” diyordu36. İngilizlerin "National Re-
                                                 
35  Hindistan’a gelen İngilizler yerli iklim şartlarına alışamamışlar, çokları hasta olmuş ve geri dönmüştür. 
36  Светлана Лурье, Русские в Средней Азии и англичане в Индии: доминанты имперского 

сознания и способы их реализации, http://www.archipelag.ru/geopolitics/nasledie/history/03/ 
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view" gazetesi ise şöyle yazıyordu: “İngiltere, ulusların içinde birincisi olması lazım 
ve insaniyeti yönetmesi lazım veya sadece kendi mülkiyetinden değil, egemenliğin-
den de vazgeçmesi lazım”37. Her iki tarafın böyle iddialı davranışları sömürgecilik 
siyasetini daha kalıcı, daha sağlam yönlere önem vermeye itmiştir. İlkin ticari saha-
da cereyan eden rekabet daha sonra siyasi nüfuz paylaşımı mücadelesine dönüş-
müştür. İngilizler dünyaya Rusların Orta Asya’da saldırı politikası takip ettiğini, 
kendisinin savunmada olduğunu bildirmiştir. Ruslar ise İngilizlerin kendilerinin 
güvenliğini tehdit ettiğini ve Orta Asya Hanlıklarının Rusya’ya karşı tahrik edildi-
ğini iddia etmiştir. Böylece bir birini tehdit unsuru olarak görmüş iki büyük devlet, 
Orta Asya’da burun buruna gelmiştir. İngilizlerin Osmanlı devletini kullanarak 
kendi nüfuzunu yaymak istemesi, Rusya’yı Orta Asya’da aktif davranmaya itmiştir.  

Rusya, işgal ettiği veya himayesine aldığı yerleri imparatorlukla bütünleştirmeye 
çaba göstermiştir. Bunda ilk olarak XVIII. asırda himayesine girmiş Kazak Hanlık-
larında Hanlık makamını ilga etme siyasetini takip etmiştir38. XIX. asırda Rusya, 
Kazak topraklarını çeşitli idari yörelere taksim ederek imparatorluğun bir parçası 
hâline getirmeye başlamıştır. Ruslar Kazakların Hanlık makamını ilga ederek millî 
hüviyeti hatırlayacak bir neden bırakmama yolunda çalışmışlardır. Rusya’nın ya-
yılma siyaseti, yerel millî idareyi, yönetimi yok etmeye yönelik olması, Kazakların 
kuvvetli direnişiyle karşılaşmış ve Kazak bozkırında millî kurtuluş harekâtı canlan-
mıştır39. Rusya tarafından işgal edilmiş bölge halkı harici sosyal, iktisadi, siyasi bas-
kılara maruz kalmıştır. Rusya’nın genelinde hâkim düzen, işgal edilmiş bölgelerde 
yavaş yavaş hâkim olmaya başlamıştır. Yerli halkın göçmen Rus köylüleriyle olan 
ilişkileri de tedrici bir şekilde cereyan etmiştir. Ancak Orta Asya’ya gelen Rus köy-
lülerin bazı yerlerde İslam dinini kabul etme vakalarına rastlanması, Rus idaresini 
endişelendirmiştir40. Bu, Rusya’yı, Kazak topraklarında eğitime ağırlık vermeye 
itmiştir. Burada Rus ve İngiliz yayılmacılığındaki farkı dile getirmek lazım. 

                                                 
37  A.g.e. 
38  Kazak Hanlarını idareleri altına alan Çar hükümeti bu Hanlıkların ortadan kaldırılması için 

harekete geçti. Çar hükümeti Orta cüz Hanlığını 1822'de, Küçük cüzü de 1845'de kaldırmıştır. 
Ulu Cüz ise 1848'den itibaren Batı Sibirya general-gubernatorun yetkisine girmişti (Қ. 
Салғараұлы, Хандар шежiресi, Алматы, ''Жалын'', 1992, s. 42-43. 

39  Küçük Cüz’deki Sırım Batır'un (1783-1789), Karatay Sultan'ın (1797-1814), Argıngazı Sultan'ın 
(1816-1821) ayaklanmaları Isatay ile Mahambet'in (1836-1837), Kenesarı'nın (1837-1847), 
Canhoca’nın (1856-1857), Eset'in (1855-1858) ve diğerlerinin ayaklanmaları birbirini takip 
ederek tüm Kazak bozkırını kuşatmış. Pek tabii tüm bu ayaklanmaların maksatı, hedefi aynıdır 
(M. Kozubayev, Düşmana Saldırdım Bayrağmı Kaldırarak, Almatı "Kazakistan", 1994, s. 21. 

40  Светлана Лурье, Особенности Русской колонизации в Средней Азии, http://www.ca-
c.org/about.shtml. 
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İngilizler yerel idareyi, yani millî hükümdarları kaldırmamış, aksine onları ken-
dilerinin yönetimini kolaylaştıracak tarzda kullanmıştır (bu kolonilerin özelliğine 
göre değişmiştir). Rusya ise yerel idareyi, millî hükümdarları kaldırarak yerli halkı 
tamamen kendi bünyesine sindirme, asimile etme politikasını takip etmiştir. Fakat 
Kazak bozkırında büyük bir direnişe rastlayan Rusya, Orta Asya’nın Hive ve Buha-
ra gibi Hanlıklarını işgal ettiği zaman onları ortadan kaldırmaya çalışmadı (Hanlık-
lar Sovyetler hâkimiyeti bölgeye gelene kadar kendi varlıklarını muhafaza etmiştir). 
İngilizler gibi Hive ve Buhara hükümdarlarının yardımıyla Orta Asya’daki Rus 
hâkimiyetini sağlamlaştırma yoluna gitmiştir. 

İngiltere XIX. asırda Orta Asya’ya girme hareketini hızlandırmıştır. Buna sebep 1828-
1829 Osmanlı-Rus savaşı neticesinde Rusya’nın, mağlup Osmanlı devletinden çok önem-
li imtiyazları koparıp alması olmuştu. Osmanlı Devleti 14 Eylül 1829 Yeşilköy Barış An-
laşmasıyla Rus ticari gemilerinin Boğazlardan geçmesini onaylamıştır. Ayrıca Rusya ile 
Osmanlı Devleti arasında savunma paktı olarak bilinen 8.7.1833 Hünkâr İskelesi anlaş-
masıyla Osmanlı Devleti, Boğazları, savaş vaktinde Rusya’ya düşman ülkelere kapatacaktı. 
Rusya’nın Osmanlı Devleti aleyhinde topraklarını genişletmesi, Orta Doğu’ya doğru iler-
leme kaydetmesi İngilizleri Orta Asya’da, yani Rusya’nın gerilerinde, aktif davranmaya 
sevk etmiştir. Rusya’dan gelen ürün ve malları Orta Asya pazarından yavaş yavaş uzaklaş-
tırmak için İngilizler, kendilerinin Rusya’ya satmış olduğu ürünleri Orta Asya pazarına 
maliyetinden (6-9 kat) çok düşük fiyatlara satmaya başlamıştır41.  

İngilizler, ticari alanda kaliteli ürünlerini çok ucuza satarak sadece pazarı değil, 
Orta Asya halkının gönlünü feth etmeye çalışıyordu. Böyle yapmakla rakipleri olan 
Rusları, piyasadaki yerinden etmeyi amaçlıyordu. Diğer taraftan İngilizler, Orta As-
ya’da federasyon oluşturma ve bunun İngiltere nüfuzu altında bulunması yolunda 
hareket etmiştir42. Bununla Rusya’yı Orta Asya’da durdurma, hatta imkân dâhilinde 

                                                 
41  М. Ниязматов, "Большая Игра" по-британски: ставка на интервенцию, 

http://www.apn.ru/publications/article22520/htm/htm 
42  1841 yılın başında Orta Asya’ya bölgeyi daha iyi bilen yüzbaşı(kaptan) Artur Konolli gönderil-

miştir. A.Konolli Rusya’nın güneye inmesini engellemek için Orta Asya Hanlıklarından müteşek-
kil federasyon kurmaya bölge yöneticilerini çağırmaktı. Bu maksadla A.Konolli ilk önce Hive Ha-
nıyla görüşür. Ama Hive Hanı ne Buhara ne de Kokand’la herhangi bir şekilde olsun bir işbirliği-
ne, ittifaka girmeyi reddeder. Hive Hanıyla olan başarısız görüşmeye aldırmayan A.Konolli Ko-
kand’a gitmiştir. Kokand’ta iyi kabul görmesine rağmen Muhammed Ali Han Buhara’ya karşı sa-
vaşa hazırlandığı için A.Konolli’nin teklifini reddeder.  Kokand Hanıyla olan neticesiz görüşme-
den sonra A.Konolli Ekim 1841’de Kokand’tan direk Buhara’ya gider. Böyle yapmakla hayatına 
mal olan hatayı yapmıştır. Buhara Hanı A.Konolli’yi Kokand tarafından gönderilen ajan olarak al-
gıyarak, sınırdan geçer geçmez tutuklar. A.Konolli saf niyetinin cezası olarak Haziran 1842’de 
Buhara’nın en büyük meydanında idam edilir. М.Ниязматов, Шпионаж, дезинформация, 
подкуп. http://www.apn.ru/publications/article22560/htm/htm 
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ise Rusya’nın kendisine bile tesir etme yoluna başvuracaktı. Ancak İngiltere’nin bu 
projesi gerçekleşmeyince Rusya’ya karşı ticari alanda bir nevi savaş ilan eder. Buna 
sebep olan diğer bir olay, 1844’de I.Nikola’nın İngiltere seferinde Orta Asya Hanlık-
ları İngiltere ile Rusya arasındaki bitaraf bölge olarak kabul edilmesi idi43. Bu rekabe-
tin siyasetten ziyade ticarete döküleceğini göstermekteydi. Nitekim, bu tarihten son-
ra İngiliz ürünleri bölgede geniş çapta revaç bulmaya ve Rus sanayi ürünleri yavaş 
yavaş piyasadan dışlanmaya başlamıştır44. Zira Rusya sanayisi gelişme hızı ve düzeyi 
açısından Batı’dan çok geride idi. Üstelik Kırım savaşı mağlubiyeti iktisadî açıdan 
gelişmemiş Rusya’yı ister istemez Orta Asya’ya pazarına açılmaya itmiştir45. Ancak, 
İngiltere ürünlerine olan ilginin neticesinde 1840-1850’li yıllarda Çarlık Rusya ile 
Orta Asya arasındaki mal dolaşımı gitdikçe azalmaya başlamıştır. Üretilmiş mallarını 
satmakta zorluk çeken Rus tüccarları iktisadî sıkıntıya girmiştir46. Rus tüccarları bir an 
evvel tedbir alması için hükümete baskı yapmaya başlamıştır. Böyle bir durum ise 
Rusya’nın dâhilinde ihtilal durumunu kuvvetlendirmiştir. 

1853-1856 Kırım Harbi nedeniyle Karadeniz üzerinden güneye inme siyaseti 
sekteye uğrayan Rusya’nın, Orta Asya’ya olan ilgisi artmıştır. Bu devrede Çarlık 
Rusya’nın Orta Asya’yı değişik yollar ve metotlarla keşif hareketlerini artırması 
gözlenmektedir. Kırım Savaşı mağlubiyeti sonrası 15.04.1856 tarihinde tayın edil-
miş yeni Dışişleri Bakanı A. M. Gorçakov, Rus Çarı II. Aleksandr’a, “Rusya’nın ge-
leceği Asya’dadır” demiştir. 

Gorçakov’un böyle bir tutum takınmasına, Kırım Savaşı (1853-1856) sonrası 
Rusya’nın Avrupa’da aktif siyaset takip etmesini sınırlandıran Avrupa devletlerince 
yalnızlığa itilme siyaseti sebep olmuştur (Paris Barışı, 18 Mart 1856). Avrupa dev-
letlerinin Rusya’ya karşı böyle bir tutumu Rusya’da Panslavizm hareketinin can-
lanmasına sebep olmuştur. Orta Asya’da aktif siyaset takip edilmesini isteyen N. P. 
İgnatyev, V. A. Çerkasskıy, M. G. Çernayev, M. D. Skobelev işte bu Panslavist ha-
reketin ateşli taraftarları idi. 

                                                 
43  О. В. Боронин, Узловые моменты и приоритеты политики России в Средней Азии в первой 

половине XIX в., s. 223; Актуальные вопросы истории Сибири. Пятые научные чтения 
памяти профессора А. П. Бородавкина: Сборник научных трудов / Под ред. В. А. 
Скубневского и Ю.М. Гончарова, Барнаул: "Аз Бука", 2005. - 287 с., 
http://new.hist.asu.ru/biblio/borod5/got/97/html/htm 

44  http://www.bir.uz.hist.173-zavoevanie-srednej-azii-carskoj-rossiej.html 
45  Н. А. Халфин, Политика России в Средней Азии (1857-1868), М.: Издательство восточной 

литературы, 1960, с. 4, 62. 
46  М. Ниязматов, "Большая Игра" по-британски: ставка на интервенцию, 

http://www.apn.ru/publications/article22520/htm/htm 
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Ayrıca, Gorçakov’un görünürdeki “savunma” taktiğine dönemin Savunma Ba-
kanı D.A. Milyutin ve İstanbul’daki Rusya elçisi N.P. İgnatyev karşı gelmiştir. Onlar 
Rusya’nın Yakın Doğu’da, Orta Asya’da ve Uzak Doğu’da aktif siyaset takip etme-
sini istemiştir. Gorçakov, onların ortaya koymuş delillerin çerçevesinde Rusya’nın 
Orta Asya’da aktif siyaset takip etmesini istemiştir. 

Gorçakov’un 21.08.1856 tarihli genelgesinde ve Çar II. Aleksandr’a sunmuş ol-
duğu raporunda Rusya’nın dış siyasetindeki yeni yönler belirtilmiştir. Buna göre 
Rusya dâhili işlere önem vermektedir. Harici işlere şartlar elverişli olduğu ve Rus-
ya’nın da buna mufavık siyaset takip edebilme kabiliyeti görüldüğü takdirde karış-
ması öngörülmüştür (Gorçakov’un bu tutumu yıllar sonra halefleri İ. Stalin ve 
V.Putin tarafından da takip edilmiştir). Yani Rusya ne zaman Avrupa işlerinden 
uzak durduğu ve dâhili işlere önem verdiği zaman Orta Asya’ya yönelik işgalci ha-
reketinin canlandığını görmekteyiz. Ayrıca Rusya’nın Orta Asya’yı işgal etme siya-
seti temelinde, 

1. Kırım savaşında kaybedilenlerinin telafi edilmesi; 
2. Yakın ve Orta Doğu’da İngiliz-Rus rekabeti; 
3. Rusya’daki ekonomik reformların gerçekleşmesi (Orta Asya’yı hammadde 

ambarı ve kendi ürünlerini pazarlayan pazar olarak görmesi) gibi sebepler 
bulunmaktadır. 

1861’de Serflik Kanunu’nun ilanı ve birçok reform (askerî, yargı vs alanlarda), 
Rusya’yı hızlı bir şekilde kapitalist sürece sürüklemiştir. ABD’de 1862’de başlayıp 
1865’e kadar süren iç savaş, Rusya tekstil sanayiinin %90 hammaddesini oluşturan 
Amerikan pamuğunun azalmasına sebep olmuştur. Bundan istifade eden Orta Asya 
tüccarları pamuğun fiyatını yükseltmiştir. 1855’de tahta geçen Çar II. Aleksandr 
(1818-1881) hükümetinin reaksiyoner siyaseti, Rusya’da ihtilaci hareketin can-
lanmasına sebep olmuştur. Rusya dâhildeki vaziyetini düzeltmek için Orta As-
ya’daki işgal hareketini hızlandırmıştır (günümüzde de Rusya “Gümrük birliği” adı 
altında kendi durumunu düzeltmeye çalışmaktadır). Çar II. Aleksandr’ın Kasım 
1864’de imzalamış olduğu direktif, Rusya’nın Orta Asya politikasını iki ana başlıkta 
topluyordu: “İngiltere’nin Orta Asya’yı kendi etki alanına almasına engel olmak ve 
gelişmekte olan Rusya ekonomisi ile ticaretinin taleplerini karşılamak”. Bu doğrul-
tuda askerî güç kullanmak, amaca ulaşmada en etkin çözüm olarak görülmüştür47.  

Rusya’nın Orta Asya’ya yönelik istila planını hızlandırmasına diğer bir sebep bün-
yesindeki Tatar Müslümanlarının şuurlanması idi. Rusya Tatarlarında (Kazan’da) 

                                                 
47  М. Ниязматов, Прорыв России на юг: вторжение или отвод британской угрозы?, 

http://www.apn.ru/publications/article22694/htm/htm 
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1843’de eğitim alanında orta çıkan “Cedidçilik” akımı, Orta Asya Müslümanlarına da 
tesir etmiştir48. Cedidçilik akımı Orta Asya’yı sadece eğitim alanında değil, diğer alan-
larda da modernize ederek, çağdaş devletler seviyesine yükseltecekti. Modernleşmiş 
ve ticaret sahasında İngiltere’yle daha yakın ilişkide bulunan Orta Asya, Rusya’nın 
güvenliğini tehdit edecekti. Zira Ceditçiler Türk halklarının dili, dini bir olduğunu 
vurgulayarak kültürel pantürkizmin propagandasında bulundular. 

Tarihte Gorçakov genelgesi (sirküler) olarak anılan diplomatik belgeler, tam bu 
dönemde kabul edilmiştir. Bu genelgeyle Rusya’nın harici siyasette hoşgörülü ta-
vırdan kaba kuvvete geçmesi başlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı A. M. Gorçakov’un 
14 Kasım 1864’de Rusya’nın elçiliklerine yolladığı genelgede bu husus vurgulan-
mıştı. Çek tarihçisi Milan Huner, “Rusya’nın Orta Asya’daki Jeopolitik ve İdeolojik 
İkilemi” makalesinde, genelgenin Rusya’nın yayılma ve genişleme politikasını izah 
ettiğini bildirmektedir. M. Huner, Bakan Gorçakov’un Rusya’nın medeniyet gö-
türme vazifesini ustaca savunduğunu vurgulamaktadır49. 

Bu genelgeyle Rusya, Orta Asya’da İngilizlerle ticaret alanında olan rekabeti 
kaybettiklerini ve İngilizlerin nüfuzunu ancak silah kuvvetiyle durdurmaktan başka 
çare kalmadığını göstermekte idi.  Rusya’ya nisbeten ekonomik açıdan gelişmiş 
İngiltere tüm imkânlarını sarf ederek Orta Asya’da kendi mallarını diğerinin çok 
altında satarak Rusya’yı bölgeden adeta kovmuştur. Ayrıca İngiltere, Orta Asya 
Hanlıklarından bir koalisyon kurarak50 (ABD’nin Büyük Orta Asya projesinin kü-
çük bir nümunesi gibi) Rusya’ya karşı bir güç oluşturma teşebbüsü, Rus yönetimini 
dehşete düşürmüştür. İngiltere’nin ekonomik dampingine dayanamayan ve İngiliz-
lerin kendilerine karşı çevirmekte olduğu siyasi oyunları karşısında Rusya, Orta 
Asya Hanlıklarına karşı kaba kuvvet kullanarak, işgal hareketini hızlandırmıştır. 

Rusya Dışişleri Bakanı Gorçakov, genelgede, Türkistan denilen vahşi bölgeye 
medeniyet götürdüklerini ve onları kervana saldırma yerine ticaret yapmayı öğrete-
ceklerini söylüyordu51. Rusya Orta Asya’yı işgal etmeden önce dünya devletlerine 
kendi hareketinin “uygar dünya” adına yapılan hareket olduğunu böylece bildirmek-
teydi. Rusya’nın Hristiyan, Orta Asya’nın Müslüman topluluktan oluşması, Rus ya-

                                                 
48  Юрий Кульчик, Центральная Азия после империи: этносы, общества, проблемы (глава 5) 

http://www.analitika.org/article.php?story=2005071204263416 
49  М. Ниязматов, Прорыв России на юг: вторжение или отвод британской угрозы?, 

http://www.apn.ru/publications/article22694/htm/htm; ayrıca bkz: Н. А. Халфин, Политика 
России в Средней Азии (1857-1868), М.: Издательство восточной литературы, 1960, с. 180. 

50  М. Ниязматов, Россия и Центральная Азия 7. Шпионаж, дезинформация, подкуп, 2010-04-
02, http://www.apn.ru/publications/article22560/htm/htm 

51  “Прошлое Казахстана”, Алма-Ата-Москва, 1936г. стр.114-117. 
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yılmasının gerekçelerini tasvip eden nedenlerin biri olmuştur. Batı’nın kapitalist ge-
lişme sürecinde hızla ilerlemesi ve teknik alanda bazı üstünlükler edinmesi, “Avrupa-
merkezcilik” mefhumunun oluşmasına sebep olmuştur. Buna göre gelişmemiş Asya 
ülkeleri karşısında Batı uygarlaştırıcı, çağdaşlaştırıcı rolü üstlenmektedir (Avrupa’da 
o dönemde ortaya çıkan Darwinizm (1859) de Avrupalıları hayat mücadelesinde 
başarı sağlayabilen seçilmiş tür olarak sunmakta idi). 

Bu nedenle Batı, Doğu’yu istila veya sömürme planlarını gerçekleştirirken ken-
dilerini “Asya vahşilerine medeniyet götürenler” olarak lanse etmiştir. Asya halkları 
“uygar işgalciler nazarında dizginsiz, tüm vahşilerin hepsi aynıdır” kanaati uyanmış-
tır52. Batının böyle bir tutumu, Rusya’ya da tesir etmiştir. Gorçakov’un genelgesin-
den de bunu görmekteyiz53. Bu genelge sadece siyasette değil, Rusya’nın aydın ke-
simi tarafından da benimsenen ideolojik bir silah olmuştur. 

XIX. asrın ikinci yarısında Saint Petersburg imparatorluk Üniversitesinin profe-
sörü F. F. Martens şöyle demiştir: “vahşi halklar tekâmül etmiş halklar ailesinin 
üyesi olabilmesi için olgunlaşması lazım”54. Rus aydınlarının böyle bir kanaatı ileri 
sürmesi, Rusya’nın Avrupa tarafından 1853-1856 Kırım harbı nedeniyle dışlanması 
neticesinde ortaya çıkmıştı. Avrupa tarafından dışlanan Rusya’da Rus şovenizmi 
Panslavizm hareketinin canlanmasıyla kendini göstermiştir.  

Gorçakov genelgesinin Rus aydınları tarafından destek göstermesi neticesinde 
Orta Asya’daki Hanlıklar, millî birlikler, sadece Çarlık Rusya değil, dönemin uygar 
devletleri nazarında “eşkiya”, “bir küme yığından” ibaret olmuştur. Avrupa menşeli 
olmayan tüm değerleri boş, hiç bir kıymeti yok nesne olarak kabul eden Rus aydın-
ları, kendilerini Batı’nın bir parçası saymakta idi. Böylece Orta Asya’nın kendi millî 
değerlerini yok sayan Rus siyasetçileri, Orta Asya’lı halklara kendilerini kurtarıcı 
olarak sunmuştur. Böyle bir fikir, özellikle Darwinizmin ortaya çıkması sonrasında 
kuvvet bulmuştur. Bu, zamanla, Rus şovenist düşüncelerin oluşmasına yol açmış-
tır.55 Nitekim Çarlık Rusya’nın Orta Asya halklarını uygarlaştırma, çağdaşlaştırma 
“vazifesi”, Sovyetler döneminde de devam etmiştir.56 

                                                 
52  Русские военные историки ХIХ в. о причинах и мотивах движения России на восток (в 

Среднюю Азию и Южный Казахстан) http://kungrad.com/history/st/Rushis/ 
53  Халфин Н. А., Политика России в Средней Азии (1857-1868)., М.: Издательство восточной 

литературы, 1960, с.177. 
54  Русские военные историки ХIХ в. о причинах и мотивах движения России на восток (в 

Среднюю Азию и Южный Казахстан) http://kungrad.com/history/st/Rushis/ 
55  Rusya’nın Orta Asya’da ilerleme nedenlerinin biri olarak Batı’yı veya uygar âlemi steplerdeki 

vahşi kabilelerinin saldırısından, ikinci bir Moğol istilasının çıkmasından koruma şeklinde lanse 
edilmektedir. Böyle bir tutumu paylaşan birçok Rus askerî tarihçileri Rusya’nın “kendini koruma” 



Dr. Raşid TACİBAYEV 

 Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 190

Çarlık Rusya döneminde ortaya çıkan bu tür faaliyetlerin bir neticesi olarak, 
1917’de hükümet başına gelen Bolşevikler, Orta Asya’yı yönetmede yeni bir siyaset 
geliştirmiş ve bir halktan beş cumhuriyet oluşturmuştur.  

D- XX. Asırda Rusya ve Orta Asya 

XX. asır, tarihe, büyük güçler ve imparatorlukların, fikir ve ideolojilerin müca-
delesiyle geçmiştir. Bu yüz yıl içerisinde Rusya, üç büyük değişime uğramıştır: 

1. Romanov’lar sülalesinin 1917’de Bolşevikler tarafından devrilmesiyle yaşa-
nan Bolşevik devrimi, 

2. 1917’deki devrimden SSCB’nin dağılışına kadar geçen dönem, 
3. 1991’de SSCB’nin dağılması ve Rusya Federasyonu’nun kurulması ile başla-

yan yeni dönem. 

Batı menşeli komünist ideolojiyi benimseyen Rus Bolşevikleri, Çarlık Rusya’yı 
1917’de I. Cihan Harbi esnasında ülke dâhilinde ortaya çıkan karışıklıktan istifade 
ederek askerî ihtilalle devirmişti. Bolşeviklerin hükümet başına gelmesiyle eşi ben-
zeri görülmemiş bir yönetim ortaya çıkmıştır. Bolşeviklerin ilk işi topluma kendile-
rinin hükümete ne için geldiklerini kanunnamelerle göstermeye çalışmıştır. Bun-
lardan biri Rusya İmparatorluğu bünyesinde yaşayan çeşitli halk ve ırklara ilişkindi. 
Bolşeviklerin hükümet başına gelmesiyle Orta Asya halkı için “millet, ulus” kavra-
mının oluşma süreci başlamıştır. Çarlık Rusya döneminde Orta Asya halkının kay-
naşmasını sağlayacak iki ideolojik akım vardı: İslam inancı temelindeki ceditçilik ve 
pantürkist düşünce temelindeki milliyetçilik. Her ikisi de Rusya’nın bütünlüğünü 
tehdit etmekteydi. Zira I. Cihan Harbi’nde Orta Asya Müslümanları, Cihad-ı Ekber 

                                                                                                                   
teorisini ortaya atmıştır [Geniş bilgi için bkz: Русские военные историки ХIХ в. о причинах и 
мотивах движения России на восток (в Среднюю Азию и Южный Казахстан) 
http://kungrad.com/history/st/Rushis/]. Bu Rusya’nın uluslararası sahnede kendine karşı bir 
cephe oluşmasının önünü almak maksadıyla yapılmıştır. “Uygar” alemden herhangi bir tepki 
görmeyen Rusya kendi güney-doğu sınırlarını “emniyete almak” için doğal engele, yani dağ, deni-
ze rastlayana kadar [“doğal sınırlar doktrini” için bkz: Русские военные историки ХIХ в. о 
причинах и мотивах движения России на восток (в Среднюю Азию и Южный Казахстан) 
http://kungrad.com/history/st/Rushis/] Orta Asya’nın içerisine doğru ilerlemiştir [Kaba bir kı-
yaslamayla Rusya’nın böyle bir tutumu bugünkü ABD’nin terörle mücadele bahanesiyle Afganis-
tan’a, Irak’a saldırmasıyla aynı manaya gelmektedir]. Rusya’nın “kendini koruma” doktrininin ba-
zı kısımları, öğeleri XVIII. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır. Buna göre Rusya ekonomisi 
ile devlet idaresi savaşçı ruha sahip göçebe kavimlere yerleşik hayatı öğretecekti. 

56  SSCB dağıldığı zaman 90’lı yıllarda Moskova, Rusya ordusunun Orta Asya’da BM’nin barış gücü 
sıfatında kalma isteğini dönemin Avrupa devletleri tasvip etmiştir.   
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ilan eden Osmanlı devletine destek vererek Çarlık Rusya’sını arkadan vurmuştur57. 
Orta Asyalı Müslümanların Rusya’ya karşı silahlı mücadelesini idare etmek için 
Osmanlı Devleti tarafından özel vazifelendirilmiş subaylar gönderilmiştir58. Orta 
Asya Müslümanlarının Osmanlı’dan sonra kurulmuş ve kurtuluş savaşı vermekte 
olan Türkiye’ye olan alakaları59 Bolşevikleri rahatsız etmiştir. Ayrıca Çarlık Rusya-
sı’ndan kalan eğitim sisteminin Orta Asyalı Müslümanların Batı uygarlığı çerçeve-
sinde millî hüviyetini, şuurunu uyandırması, hükümet başına geçen Bolşevikleri 
çok düşündüren mesele olmuştur. İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, İşte, Mefkûrede 
Birlik” sloganı, Orta Asya Müslümanları arasında da yaygınlık kazanmıştır. Bolşe-
vikler, Orta Asya halklarının ilk önce dini bağlantılarını, sonra milliyetçilik şuurunu 
ateşleyerek kendi içindeki göze görünmez manevi bağlantıları koparma maksadıyla 
bazı çarelere başvurmuştur.  Bolşevik liderlerin Orta Asya’yı ayrı cumhuriyetlere 
parçalama süreci, Sovyetler Birliği’nin ilk yıllarında başlamıştır.  

Çarlık Rusya’nın yerine gelen Bolşevikler, kendi hâkimiyetini sağlamlaştırmak 
için seleflerini kötüleyerek güçlenene kadar zaman kazanmaya çalışmışlardır. Bu 
nedenle Bolşevikler, Çarlık döneminde takip edilen Orta Asya’yla ilgili politikayı 
uluslararası konjonktüre ve kendi ideolojilerine göre geliştirerek devam ettirmiştir. 

Çarlık Rusya’da vuku olan 1917 İhtilali, Orta Asya Müslümanlarında bağımsız-
lık ve millî kimlik duygusunu canlandırmıştır. Bolşevik hükümeti, 2 Kasım 1917’de 
“Rusya halklarının hukukları hakkında deklarasyon”u kabul etmiştir. Bu deklaras-
yonda tüm halkların eşitliği, milli egemenliği mevzu bahsolunmuştur. Deklarasyo-
nun sağlamış olduğu hak ve hukuktan yararlanarak Orta Asya aydın ve siyasetçileri, 

                                                 
57  Bu konu hakkında bkz: A. Ш. Махаева, “Қарсы боп Ақ Патшаға Қазақ шықты 1916 жыл 

көтерiлiсiндегi қазақ- қырғыз байланыстары”, «Түркістан» газеті, №47 (645), 24.11.2006 ж. 
58  Bu hakkında Cumhuriyet gazetesinde Adil Hikmet tarafından 15.VI-13.X.1928 tarihlerinde tefri-

ka halinde neşredilmiş hatırat (Adil Hikmet Bey, Asya’da Beş Türk, İstanbul, Ötüken, 1999’da 
Yusuf Gedikli tarafından arap harflerinden şerhli olarak yayınlanmış) ve BCADB, BKKK,’da 
030.18.01/15.57.8. belge mevcuttur. Bu vesikadan I. Dünya Savaşı  esnasında Kazakistan’da ve 
Orta Asya’da vuku olmuş ayaklanmalarda Osmanlı Devletinin ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. 
Sovyet tarihçileri Kazak topraklarında vuku olmuş ayaklanmaları Osmanlı-Rusya savasıyla ilişki 
kurmamıştır. Ayaklanmalar Çarlık Rusya’ya, sömürücülere, üst sınıfa, derebeyliğe karşı yapılan 
proletaryanın(işçi) mücadelesi seklinde yansıtılmıştır.(Tabi Enver Paşa’nın Orta Asya’daki hare-
keti eski sistemi, düzeni getirmek isteyen olarak sunulmuştur). Sovyet tarihçilerinin bu gerçekleri 
yansıtmamaları Anadolu Türklerine Orta Asya Türklerinin yardım etmediğini göstererek arada 
bir soğukluk, ilgisizlik meydana çıkarmak olmuştur.  

59  Türkler Anadolu’da kurtuluş savaşı verirken Moskova’nın Ankara’ya sağladığı maddi ve nakdi yar-
dımların Orta Asya Türklerinin göndermiş olduğunu hiçbir Sovyet tarihçisi dile getirmemiştir. Ön 
planda daima Moskova gösterilmiştir. Orta Asya Türklerinin Anadolu Türklerine göndermiş olduğu 
yardım hakkında bkz: M. Saray, Atatürk’ün Sovyet Politikası, 2.bs., İstanbul, Damla, 1993, s.75-78.  
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millî devlet kurma teşebbüsünde bulunmuştur. Ancak Bolşevikler, canlanmaya 
başlayan bu hareketi kendi kontrollerinde tutmaya çalışmıştır. Bolşevikler, Finlan-
diya’ya vermiş olduğu tavizleri Orta Asya’ya vererek bölgeden ayrılmak istemedi. 
Ancak, bazı şahıslar müstesna, Orta Asyalı aydınlar, Çarlık idareyi devirmede Bol-
şeviklere yardımcı olmakla kendilerinin bağımsız olacaklarını düşünmüşlerdir. Bol-
şevikler 1917 Ekim ihtilali akabinde din ve devlet arasındaki ilişkiyi düzenlemeye 
yönelik kanun kabul etmiştir. 20 Ocak 1918’de Rusya Federasyonu Sovyet Halk 
Komiserliği “Dini dernek (vakıf) ve kiliseler, vicdan özgürlüğü hakkında” kanunu 
kabul etmiştir. Bu kanun daha sonra “kilisenin devletten, okulların kiliseden ayrıl-
ması” olarak adlandırılmıştır60.  

Bölgedeki yerli siyasetçilerin yardımıyla, önce Mayıs 1918’den itibaren Rusya 
Federasyonu’nun, 30 Aralık 1922’de SSCB bünyesinde yer alan, Türkistan Oto-
nom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin (30.4.1918-27.10.1924) temeli atılmıştır. 
Ancak Orta Asya halklarını böyle bir çatı altında toplamak Rusya Komünist Partisi 
(Bolşevikler) Merkez Komitesinin çıkarlarına aykırı idi. Zira bütün bir Orta Asya, 
gelecekte Rusya’nın sömürgecilik siyasetini tehdit edebilir güce dönüşebilirdi. Bu-
na engel olmak için Orta Asya halklarının siyasi bütünlüğünü yok etmek lazımdı. 
Sovyet Rusya, Çarlık Rusya’nın sömürgecilik siyasetini komünist ideolojisi altında 
devam ettirmek için Orta Asya’yı millî bölgelere parçaladı. Yani “böl-yönet” meto-
du. Bunun için bölge halkının akrabalık bağlarını koparmaya çalışmıştır.  Dinin 
devletten ayrıldığını belirten kanun, Türkistan ASSC’nin Sovyet Halk Komiserliği 
tarafından 20 Kasım 1918’de kabul edilmiştir61. Daha sonraki aşamada Orta As-
ya’daki Kırgız, Tacik gibi halklara otonom vaat ederek, Türkistan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetinin parçalanmasını sağlamıştır. Örneğin, Kırgızların 1924’e kadar 
otonom şeklinde olsun bir devleti olmamıştı62. Bolşevikler Orta Asya’da komünist 
idelojiyi “benimseyen” yerli aydınları, bölgede kurulmuş Sovyet organlarına çeke-
rek, onlara yardımcı olarak Moskova’dan gönderilen şahıslar tayin etmiştir. Böyle 
bir yöntem, Orta Asya’da millî devletlerin çekirdeğini zamanla oluşturacaktı. Yerli 
halk temsilcilerinin siyasete yavaş yavaş karışması, milliyetçilik kavramının zamanla 
kuvvet bulmasına sebep olmuştur. Millî devletlerin oluşmasını için yönetim şekli-
nin değiştirilmesi gerekiyordu. Zira Çarlık Rusya, İmparatorluğu (Orta Asya dâhil) 
General Gubernatorla yönetmiştir. General-Gubernator ise yerli yöneticilerin (vo-
lost, uyezd gibi) yardımıyla bölgeyi yönetmiştir. Bolşeviklerin önderi V. İ. Lenin, 
1920’de eski Çarlık Rusya İmparatorluğu’nun guberniya, uyezd, volost gibi idari 

                                                 
60  http://www.analitika.org/article.php?story=20050620152628121 
61  http://www.analitika.org/article.php?story=20050620152628121 
62  http://www.welcome.kg.ru.history.drtk 
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yönetim şeklini kaldırmıştır. Buna göre Sovyet Rusya’da milliyet esasına göre idari 
yönetim birimleri oluşturulmuştur. Rusya bünyesindeki tüm halkların kendi millî 
“devletlerinden” oluşan SSCB, 1922’de kurulmuştur. 1924’de Birliğin anayasası 
kabul edilmiştir. Ancak zamanla Sovyetler Birliği’ndeki yönetim şekli resmî olarak 
anayasada belirlenmiş yapıya tamamen ters düşecek yönde işlemiştir. Sovyet Rus-
ya’nın federasyon yapısı, belli bir dönemden sonra filliyatta üniter devlete dönüş-
müştür. Sovyet Rusya’daki bu şekildeki gelişme, SSCB’deki diğer devletlere yansı-
mıştır. Yani SSCB’deki tüm devletler merkeze, Moskova’ya bağlanmıştır. 

Sovyet Rusya, Orta Asya cumhuriyetlerini (ilk dönemlerde yerli komünist sayısı-
nın az olması nedeniyle) direkt Moskova’dan yönetmiştir. Bu bölge halkının kaderi-
ne yansımıştır. Buna örnek olarak Kazakistan’ı söyleyebiliriz. Moskova’dan gelen 
direktifle Kazakistan’ı yönetenler, Kazak halkının % 40’ını katletmiştir63. Sovyet Rus-
ya’nın cumhuriyetleri merkezden yönetme sistemine karşı gelenler olmuştur. 1925 
ile 1932 yılları arasında Moskova’dan Kırgız cumhuriyetini yönetmek maksadıyla 
idari makamlarda görevlendirmek üzere 500’den fazla kişi gönderilmiştir64. 

Rusya İmparatorluğu için millet ve din meselesi, bünyesinde barındırmış olduğu çe-
şitli millet ve kavimler nedeniyle her zaman, her devirde istikrarlı gelişmeyi tehdit eden 
unsur olarak görülmüştür. Özellikle, Orta Asya gibi din ve millet olarak Ruslardan ta-
mamen farklı toplumu barındıran bölgeyi tutmak çok zor idi. XIX. asrın ikinci yarısın-
dan itibaren Orta Asya’yı kendi hâkimiyetine alan Rusya, bölge halkının dini ve dili bir 
olan kavimlerden oluştuğunu, bir takım ilmi ve araştırma faaliyetleri neticesinde öğ-
renmiştir. Çarlık Rusya’nın yarım kalmış çalışmaları Sovyet döneminde devam etmiştir. 
Sovyet Rusya, Orta Asya’yı kendine bağımlı kılmak için ilk önce bölgedeki dayanışma-
yı, akrabalık-kardeşlik bağlılıklarını ortadan kaldırmıştır. Çarlık Rusya döneminde eği-
tim perdesi altında yürütülmüş misyonerlik çalışmalar; Orta Asya halkının maneviyatı-
na az da olsa bir iz bırakmıştır. Bu Sovyet Rusya’nın ateist ideolojisinin bir mukaddime-
si, önce Hristiyanlığa, sonrasında ise ateizme uzanan bir süreçti. 

Komünist propagandasının Orta Asya’da hızla gelişmesinin bir nedeni Bolşe-
viklerin ilkin Müslümanlara çok müsamahakâr siyaseti ve halkın da yeterli derecede 
bilgisinin olmamasıdır. Ayrıca Orta Asyalı aydın kesim arasındaki İslami değerlere 
dayanan düşünceler ile “Türkistan Türklerindir” diyen milliyetçi kesim arasındaki 
ihtilaflardan da Bolşevikler çok istifade etmiştir. Bunu hem Müslüman, hem de 
Türkçü akımların Orta Asya’da sosyalist bir devlet kurma isteğinden anlayabiliriz. 
                                                 
63  http://www.ecsocman.edu.ru/data/785/903/1217/14-Aleks_MANUGYaN.pdf 
64  12 Haziran 1925’de içlerinde A. Sıdıkov, A. Orazbekov ve İ. Aydarbekov olan 30 tanınmış şahıs 

Moskova’nın yukarıdan komutanlık yönetim şeklini protesto eden mektup yollamıştır, 
http://www.welcome.kg.ru.history.drtk 
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Örneğin, Kasım 1918’de Müslüman-Komünistlerin I. Bütün Rusya Kongresi’nin 
talimatıyla VKP(b)65 bünyesinde Müslüman şubesi ve bölge komitelerinde Müs-
lüman ofisi açılmıştır. Ama Bolşeviklerin Orta Asya’yı 1918-1919 yıllarda iç savaş 
alanına dönüştürmesi, siyasi kurumlaşmayı ertelemiştir66. 

Ocak 1920’de Türkistan Merkez Yürütme komitesinin başkanı olarak T. Rısku-
lov seçilmiştir. T. Rıskulov, Orta Asya Türk halklarından oluştuğu için Türk Sovyet 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu hakkında kendi fikrini beyan etmiştir. Ancak Mosko-
va’dan gönderilen M. V. Frunze başkanlığındaki Türkistan komisyonu, “Türk 
cumhuriyeti” tezini reddetmiştir67. Moskova, Orta Asya’da komünist ideolojisi al-
tında pantürkist eğilimin güçleneceğinden korkmuştur. Mart 1920’de Merkez Ko-
mite ve Rusya Federasyonu Umum Merkez İcra Komitesi, Türkistan’ın otonom 
bölgesi hakkında yeni durumu tesbit etmiştir. Buna göre bölge, Türkmen, Özbek, 
Kırgız gibi halklardan oluştuğu için millî belirtilere, ekonomik ve yaşayış tarzı itiba-
rıyla vilayetlere bölünmüştür68. Bu direktif dorultusunda Türkistan Komünist Par-
tisi’nin Merkez Komitesi’nde üç millî şube kurulmuştur. T. Rıskulov ve onun yan-
daşları yönetimden uzaklaştırılmıştır.69 

Yaz 1920’de V. İ. Lenin, Türkistan’ı Uzbekiya, Kırgizya ve Turkmeniya olarak 
üç parçaya ayırmanın tafsılatlı koşulları hakkında karar almıştır70. Ancak bu projeyi 
gerçekleştirmek için gerekli şartlar oluşmamıştı. Bolşevikler, dönemin siyasi ve sos-
yal konjoktörünü dikkat-ı nazara alarak Türkistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti-
ni’nin Rusya Federasyonu bünyesinde kurulması yönünde hareket etmiştir. Türkis-
tan’ın “yerli milleti” olarak Kırgız, Özbek ve Türkmen kabul edilmiştir71. Bolşevik-
leri buna sevk eden Türkistan cumhuriyetinin yerli halka milliyeti sorulduğu zaman 
1921’e kadar “Müslümanım” diye cevap vermesi idi72. Bölge halkının İslami değer-
ler üzerinden kendilerini tanımlaması, Bolşevikleri endişelendirmiştir. Türkistan’da 
Sovyet hâkimiyetini tesis etmede görevli Bolşevik önderlerinin hafızasında Osman-
lı Devletinin “Cihad-ı Ekber”i hâlâ canlı durmaktaydı. 

                                                 
65  Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков): umum ittifak komünist partisi (Bolşevikler) 
66  С. Н. Абашин Зарождение и современное состояние среднеазиатских национализмов, 

http://www.analitika.org/article.php?story=2005/11/23/015600237  
67  A.g.e.  
68  A.g.e.  
69  Sonraki dönemde 1922’de T. Rıskulov kendi “hatalarını” idrak ederek Türkistan Otonom Sosya-

list Cumhuriyeti Halk komiserliği başkanlığına geçmiştir. A.g.e. 
70  A.g.e.  
71  A.g.e. 
72  Музаффар Олимов, В. В. Бартольд o национальном размежевании в Средней Азии, 

http://www.ca-c.org/dataRus/st_13_olimov.shtml 
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Bu nedenle Sovyet Rusya ordu komutanı M. V. Frunze73, V. V. Kuybuşev ve F. F. 
Novitskiy’e “Müslüman ordusuna ve onların ayrı karargâh kurmasına izin yok. Bununla 
ilgili İliç’le (V. İ. Lenin) konuştuk, dolayısıyla hiç bir şekilde mevzu bahis olamaz. Yerli 
ordunun oluşmasına izin verilebilir, ama inanca göre değil, millî esasa göre” diye talimat 
vermiştir74. Orta Asya’da millî ordunun millî esasa göre teşekkül edilmek istenilmesi, 
bölgenin siyasi birlikteliğine, bütünlüğüne karşı yapılan harekettir. 

Bolşeviklerin Pantürkist hareketi, Cedidçilere karşı kendi emellerini gerçekleştir-
mek yönünde kullanmak ümidi, 1921’de Orta Asya’ya Enver Paşa’nın gelmesiyle suya 
düşmüştür. Enver Paşa Orta Asya’daki Basmacı hareketlerine önderlik ederek Bolşevik-
lere karşı savaşmıştır75. Enver Paşa’yı ve onun doğurduğu neticeyi çok güçlüklerle ber-
taraf edebilen Bolşeviklerdeki Pantürkist korkusu, uzun yıllara kadar sürmüştür. Bolşe-
vikler, pantürkist düşüncenin temelini milliyetçilik fikri aşılayarak yıkmaya çalışmıştır. 
Orta Asya’nın Kazak, Özbek, Kırgız olarak parçalanması, ateist propagandanın eşliğin-
de cereyan etmiştir. Ateist progandayla İslam dininin etkisini izole etmeye çalışan Bol-
şevikler, dinin yerini komünist partiye olan inançla doldurmaya çalışmıştır. Bununla 
halkı parti etrafında toplamaya gayret etmiştir. Komünüst Parti’nin Orta Asya’daki 
temsilcileri Ruslar olduğuna göre, bölge halkının ister istemez Rusça konuşması ve Rus-
ları önder görmesi gerekmekte idi. Nitekim Orta Asya’da “büyük ağa” mefhumu yer-
leşmeye başlamıştır. Çarlık Rusya döneminde olduğu gibi Bolşevikler de kendilerini 
Orta Asya’ya medeniyet götürenler olarak göstermiştir. Bu alfabe değişikliğinden fabri-
ka, sanayileşme, demiryolu, eğitim gibi alanlara kadar komünist partinin önderliği vur-
gulanmıştır. Tüm kitaplarda Komünist Parti, halkları, Çarlık yönetiminden ve Orta 
Çağın karanlığından aydınlığa çıkaran kurtarıcı şeklinde gösterilmiştir. 

Sovyetler döneminden Orta Asya’ya miras olarak kalan problemlerin başında 
sınır meselesi gelmektedir. Ateist propagandanın neticesinde bölgedeki halkların 
birbirine olan akrabalık, kardeşlik bağı yok olmuştu. Sovyet Rusya sınır meselesini 
ortaya atmakla Hanlıklar devrindeki birbiriyle mücadeleden çok daha öte, bölgeyi 
tamamen çıkmaz bir duruma sokmuştur.  

Bolşeviklerin Orta Asya halkını milliyet esasına göre parçalamasıyla birçok ulus, 
kendi memletinin dışında kalmıştır. Örneğin, Özbekistan dışındaki 433 bin Öz-
bek’in, 120 bini Kırgızistan’da, 98 bini Tacikistan’da, 78 bini Kazakistan’da, 73 bini 

                                                 
73  İç savaş yıllarında Bolşevik Rusya ordusunun Doğu,  Güney ve Türkistan cephesinde görevli 

komutan olmuştur. 1924-25’de SSCB İhtilal Askerî Şura başkanı ve başkan yardımcısıdır. 
74  Музаффар Олимов, В. В. Бартольд o национальном размежевании в Средней Азии. 
75  Timur Kocaoğlu, Sovyetler Birliği'nin Yayılma Siyaseti, Komünist İhtilâl ve Türk Halkları Rus 

İhtilâlleri ve Türk Halkları, Sovyetler Birliği'nin Yayılma Siyaseti (1905-1991), s. 751, Türkler, 
Cilt 18, Ankara, 2002. 
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Karakalpakistan’da, 64 bini Türkmenistan’da kalmıştır. Özbekistan sınırları içinde o 
zaman eski SSCB dâhilinde yaşayan Özbeklerin % 82’si, Tacikistan’da tüm Tacikle-
rin %75,2’si yaşamaktaydı76. Buna benzer olay Orta Asya’daki diğer cumhuriyetlerde 
de ortaya çıkmıştır77. Böyle bir parçalama ve onu takip eden Sovyetlerin milliyet oluş-
turma ideolojisi, Orta Asya’daki bütünlüğü ve kaynaşmayı zedelemiştir. Günümüzde 
ise bu parçalanmanın tüm olumsuz neticelerini görmekteyiz: Kazakistan’ın güneyin-
de Kazaklarla Özbekler, Oş ve Üzgen’de Kırgızlarla Özbekler, Semerkand, Buhara ve 
Tacikistan’ın Hodjent vilayetindeki Özbeklerle Tacikler, Karakalpakistan’da Özbek-
lerle Karakalpaklar, Amuderya vahasında Özbeklerle Türkmenler arasındaki ihtilaf-
lar, etnik sınırla devlet sınırlarının örtüşmemesinden kaynaklanmaktadır.78  

Sovyet Rusya’nın Türkmen, Özbek, Kırgız, Kazak gibi çeşitli Türk boylarından 
ayrı ayrı milliyet oluşturma siyaseti, 1924-1925 yıllarına doğru tamamlanmıştır79. 
Sovyet Rusya Orta Asya’yı diğer Türk boylarından koparmak maksadıyla sınır böl-
gelere Rusları yerleştirmek için 1925-1926 yıllarında kolonize fondu (yerleşim için 
özel alan tahsis etme) faaliyete başlamıştır80. Orta Asya cumhuriyetleri teşkil olu-
nurken Sovyet Rusya, çeşitli bahanelerle Orta Asya’daki cumhuriyetlerin toprak 
bütünlüğüyle oynamıştır81.  

                                                 
76  Мирзохид Рахимов, Межгосударственные границы и проблемы безопасности в 

Центральной Азии, http://www.ia-centr.ru/expert/3934/ 24.02.2009 
77  Orta Asya’ya Sovyet hâkimiyetini sağlamlaştırma ve sınırları tesbit etme zamanında Kazakistan’da 

1921-1922 yıllarda cereyan eden kuraklık olumsuz tesir etmiştir. Sovyetlerin saldırısından ve açlık-
tan Kazakistan’ın kuzey ve batı bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan Kazaklar güneye inmiştir. Mos-
kova da tam bu dönemde Orta Asya’yı parçalamakta idi. Neticede, kuraklık gibi tabii feleketlerden 
Özbek, Türkmen, Kırgız gibi akrabalarına sığınan Kazaklar, Bolşeviklerin idari taksimat ve sınırları 
belirleme esnasında gayrı ihtiyari olarak “yabancı” cumhuriyetlerin vatandaşı olmuştur. 

78  Юрий Кульчик, Центральная Азия после империи: этносы, общества, проблемы (глава 1), 
http://www.analitika.org/article.php?story=2005071204093281 

79  Raşid Tacibayev, Kızıl Meydan’dan Taksim’e, Truva yayınları, İstanbul, 2004, s. 31. 
80  Povolj’e bölgesinin Saratov, Samara, Stalingrad gibi vilayetlerinde karışık bir şekilde yasayan 

Kazaklar, Başkurtlar ve Tatarlar bir nevi ara bölge gibi Kazakistan’ı Başkurtistan ve Tataristan’la 
bağlamaktaydı, Kuzey Kafkasya’da ve Eski Sibir Tatar Hanlığına ait olmuş Troitsk, İşim, Kurgan, 
Tumen, Tobol gibi bölgelerde yaşayanların çoğu Tatarlar idi. Kazakistan’a komşu bu bölge Kaza-
kistan ile Saka(Yakut) özerk cumhuriyeti arasında bir nevi tampon niteliğindedir. Sovyet Rusya 
tam bu bölgelere yerleştirmek maksadıyla mezkur fondları kurmuştur. Bu fondlar sayesinde adı 
geçen bölgelere Rus göçmenleri yerleştirerek Türk toplulukları arasında bir nevi kopukluluk sağ-
lanacaktı. Bolşeviklerin bu denli faaliyeti Turan Birliği korkusundan ne kadar korktuğunu gös-
termektedir. Tacibayev Raşid, Kızıl meydan’dan Taksim’e, Truva yayınları, İstanbul 2004, s.31. 

81  1920-1925 yıllar arasında Kazakların ilk başkenti olan Orunbor şehri Kazaklardan alınarak Rusya 
Federasyonu idaresine verilmiştir. Ayrıca günümüzde Kazakistan'la Özbekistan arasındaki sınır me-
selelerinde problemli olan bölgeler 4 defa el değiştirmiştir. 1924’den 1940’a kadar Kazakistan’a 
ait(1937’de Kazakistan toprağı, Karakalpak bölgesinsiz 2853,3 bin metre kare) olmuşsa, sonradan 
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 Sovyet Rusya, Çarlık Rusya’nın Türklük alanında yapmış olduğu ilmi çalışma-
ları kullanmıştır. Ayrıca Orta Asya halklarının dini ve kültürel bağlılığına büyük bir 
darbe, alfabe değişimiyle gerçekleşmiştir. Orta Asya halkları 1927’den itibaren ger-
çekleşmeye başlayan alfabe değişikliği neticesinde ilk önce İslami kaynaklardan 
uzaklaştırılmıştır. Zira o döneme kadar Arap alfabesini kullanan Orta Asya halkı, 
bir anda kültürel varlıklarından ayrılmıştı. 1940’dan itibaren Latinceden Kril alfa-
besine geçme süreci, Orta Asya halkını Ruslaştırmaya yönelikti.  

Orta Asya devletleri için Stalin dönemi (1924-1953) çok ağır bir devre olmuştur. 
Stalin döneminde Orta Asya kültürel, demografik ve ekonomik açıdan çok büyük 
darbe yemiştir. Stalin dönemindeki kolektifleştirme sürecinde tüm SSCB genelinde 
köylüler toptan soyguna uğramıştır. Orta Asya’da özellikle Kazaklar nüfus olarak çok 
zayiat vermiştir. Sovyetlerin 1929’da başlayan hayvanları zorla gasp etme neticesinde 
Kazaklar, 1932’e doğru temel geçim kaynağından ayrılmıştır. Bu Kazakistan’da 
umumi açlığa sebep olmuştur. Sınıra yakın olanlar Kırgızistan, Özbekistan, Türkme-
nistan hatta Çin ve Moğolistan’a kaçmışlardır. Merkezî Kazakistan büyük zayiat ver-
miştir. Boşalan yerlere Rusya’nın içerisinden Ruslar iskân edilmiştir.  

Sovyetler Birliği döneminde, Orta Asya halklarına verilen değer, savaş dönemle-
rinde daha da artmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nda Orta Asya halkları çok miktarda 
asker göndermiş ve Sovyetler Birliği’nin galip gelmesini sağlamıştır. SSCB askerleri-
nin 1979’da Afganistan’a girmesiyle Orta Asya devletlerinin önemi daha da artmıştır. 
Afganistan’da savaşmak üzere binlerce Orta Asyalı genç bu savaşa gönderilmiştir.  

Sovyetler Birliği’nin Orta Asya’ya yönelik politikaları, Stalin’den sonra başa ge-
çen Kruşçev ve Brejnev dönemlerinde kısmen yumuşasa da genel politikadan bir 
sapma olmamıştır. Bölgenin ekonomisine yapılan yatırımlar ve enerji kaynaklarının 
çıkarılmasına yönelik uygulamalar, Sovyetler Birliği’nin bütünü için düşünülen 
hedefler doğrultusunda olmuştur.  

Sovyetler Birliği’nin son döneminde başa geçen Gorbaçov, uluslararası sahnede 
Kruşçev dönemindeki yumuşamayı yeniden canlandırır. Gorbaçov’un “perestroy-
ka”sı, getirmiş olduğu değişimler açısından Fransız İhtilali veya 1917 Ekim ihtilaliyle 
eş değerdedir. 1917’de başlayan kontrollü millet oluşturma süreci, 80’li yılların orta-

                                                                                                                   
Özbekistan’a, tekrar Kazakistan’a iade edilmiştir. 1937 ve 1946 yıllarda Kazakistan Moskova’nın 
baskısıyla Özbekistan’la sınır bazı topraklarını “geçici kullanmak için” Özbekistan’a vermiştir. 
1956’de Özbekistan 1 milyon hektar, 1962-1963 yıllarda geri kalan kısımları dahi almıştır. 1971’de 
Kazakistan (D. A. Kunayev’in L. İ. Brejnev’le şahsi yakınlığı nedeniyle) 3 nahiyeyi geri alabilmiş-
tir(174 bin hektar). Нарымбай Ермек, Задачи внешней политики Казахского государства в 
Средней Азии(в разрезе казахско-узбекского пограничного вопроса), 
http://zonakz.net/oldnavi/articles/together110400a.shtml, 23.II.2007. 
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sında kontrolden çıkmıştır. Gorbaçov, Kazakistan’ın başına G. Kolbin’i getirerek 
SSCB’yi Kazakistan’ın zengin yeraltı kaynaklarını (petrol-gaz) uluslararası şirketlere 
satarak yokuştan çıkarmayı hedeflemişti. Hatta bunun için “500 gün programı” hazır-
lanmış ve sosyalist sistemden kapitalist sisteme geçmeyi düşünmüştür. 

Neticede, 16 Aralık 1986 olayı patlak vermiştir. Gorbaçoev’in “demokrasisine” 
güvenen Kazakistan gençleri sokağa dökülerek Kazakistan’ı Kazakların yönetmesi-
ni ister. Kazakistan’da 1986 Aralık olayını Moskova, etnik kökene dayanan ayak-
lanma olarak vasıflandırmıştır. Kazakistan’da vuku olan bu olaydan sonra SSCB 
genelinde milliyetçilik akımlar kuvvet bulmuştur. SSCB’nin bazı bölgelerinde belir-
lenen milliyetçilik akımları etnik çatışmalara sebep olmuştur. Özbekistan’ın Ferga-
na Vadisi’nde Haziran 1989’da Meshet Türklerini Özbeklerin öldürmesi, Kazakis-
tan’ın Jana Özen şehrinde Haziran 1989’da Lezgilere karşı Kazakların zorbalıkları, 
Ağustos 1989’da Tacik-Kırgız sınırındaki çatışmalar, Haziran 1990’da Kırgızis-
tan’ın Oş şehrindeki Kırgız ve Özbekler arasındaki çatışmalar, Müslüman olarak 
bilinen bölgenin İslami bütünlüğünün bozulduğunu göstermektedir.  

Netice itibariyle Sovyet Rusya, Orta Asya halklarına ayrı ayrı alfabe ve suni sı-
nırlar çerçevesinde cumhuriyetler “hediye ederek” millet, ulus oluşturmaya çaba-
lamıştır. Diğer taraftan Sovyet vatandaşı niteliği altında uyutularak kendi eliyle 
oluşturduğu milletleri zamanla yok olup kaynaşmasını, karışmasını istemiştir. Bunu 
yaparken de Rusça konuşan bir millet - Sovyet milletini ve vatandaşını oluşturaca-
ğız diye Ruslaştırma siyasetini takip etmiştir. Bu, Orta Asya’da aksine, milletler ara-
sındaki gerginliği daha da tırmandırmış ve herhangi bir olay gerçekleştiğinde mer-
keze, yani Moskova’ya şikâyet edilmesine yol açmıştır. 

3. SSCB Sonrası Rusya ve Orta Asya 

1991-1995 arası Rusya Federasyonu kendi bağımsızlığını pekiştirme çabasında 
olmuştur (Çeçenistan, Tataristan vs. meseleleri). Eski Sovyet sistemini kökten yı-
kan Moskova, devlet teşkilatlandırma sürecini yeniden başlatmıştır. Moskova libe-
ral ekonomi, liberal devlet, harici ve dâhili siyaseti belirlemek yönünde uğraşmak-
taydı. Bu dönemi birçok araştırmacılar XVII. asırdaki kargaşaya (smuta) benzet-
mektedir. Rusya, Batı uygarlığına dâhil olmaya çaba harcar ve Avrupa’nın bir parça-
sı olmaya çalışan Moskova’nın nazarından Orta Asya uzak kalmıştır.   
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Orta Asya devletleri bağımsızlığını ilan edince bölgede yeni kurulan devletler, 
kendi içerisinde bölgesel bir işbirliği oluşturmaya çalışmıştır.82 Bunlardan ilk olarak 
Türkmenistan başkanı S. Niyazov’un üç Slav devletinin Belovej ormanında kendi 
aralarında anlaşmaya varması üzerine Orta Asya devletlerinin Türk birliğini oluş-
turmasını teklif etmiştir. Ancak Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev, ırk ve din 
üzerinde olan işbirliğinin bölgeye istikrarsızlık getireceğini bildirmiştir. 

SSCB sonrası kurulmuş BDT, Postsovyet alandaki devletler arasındaki işbirliği-
ni sağlamada yeterli derecede hizmet görmemiştir. BDT çerçevesinde 1992-1993 
yıllarda yaklaşık 400 doküman kabul edilmiştir. Ancak bunların hiçbiri de fiiliyatta 
iş görmüyordu83. Bu, Orta Asya devletlerini kendi aralarında işbirliği geliştirmeye 
sevk etmiştir. Ocak 1993’de Özbekistan ve Kazakistan yöneticileri, Orta Asya dev-
letlerinin topluluğunu kurmuştur.  

Bu dönemde Rusya’daki milliyetçi kesim, SSCB’deki gibi Orta Asya devletlerinin 
Rusya’ya yük olduğunu ve onlardan bir an evvel kurtulma çaresini dile getirmiştir. 
Milliyetçi kesimlerin bu çağrıları, RF’nin uzun süre Orta Asya’ya ilgi göstermemesine 
neden olmuştur. BDT çerçevesinde kabul edilmiş anlaşma sayısının çokluğu, bu dev-
letler arasında işbirliğini canlandırmak istediği anlamına gelse de, bunu yürütecek bir 
mekanizmaya, güvene ve merkeze ihtiyaç vardı. Böyle bir durumda Kazakistan Dev-
let Başkanı Nazarbayev, Rusya ziyaretinde, Moskova’da Avrasya Birliğini kurmayı 
teklif etmesine rağmen Rusya buna hazır değildi. Orta Asya devletlerinden ise Kırgı-
zistan bu fikri desteklemişse de, Özbekistan karşı çıkmıştır. 

1992’de Rusya, kendisini SSCB’nin varisi olarak ilan etmiştir. Bununla birlikte Rus-
ya, Orta Asya’daki SSCB’nin tüm askerî kuvvetlerine sahip çıkmaya çalışıyordu. 
1992’de Taşkent’te imza edilmiş “kolektif güvenlik hakkında” anlaşmayı, SSCB ordu-
sunu bu anlaşma çerçevesinde Orta Asya’da muhafaza etmenin bir yolu olarak görebili-
riz. Zira Doğu Almanya ile diğer Doğu Avrupa ülkelerinden çıkartılan Sovyet ordusu-
nun binlerce subayı evsiz, işsiz kalmıştır. AB devletleri bu işsiz-güçsüz askerlerin Rus-
ya’daki sosyal-ekonomik durumun gittikçe kötüleşmesi durumunda askerî darbe yap-
masından endişelenmişlerdir. AB, Orta Asya’yı kontrol altında bulundurmak için Mos-
kova’ya jandarmalık görevi yüklemek istemiştir84. AB’nin niyetini anlayan Moskova, 
Postsovyet alandaki eski SSCB yani Rus askerlerinin BM barış gücü olarak tanınmasını 

                                                 
82  Kazakistan ve Özbekistan’ın “1994-2000 yıllara ekonomik işbirliğini derinleştirme hakkında” anlaşma 

imzalamıştır. 1994’de Şolpan-Ata’da (Kırgızistan) Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan “ortak eko-
nomik alan oluşturma hakkında” anlaşma imzalamışlardır. 1998’de buna Tacikistan da katılmıştır. 

83   Юрий Кульчик, Центральная Азия после империи: этносы, общества, проблемы (глава 5) 
http://www.analitika.org/article.php?story=2005071204263416 

84  Avrasya Etüdleri, 2/94 Yaz s.16. 
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ister85. Tacikistan’da 201. motorize tümenin bulunması ve Orta Asya devletlerinin millî 
ordusu teşekkül edilene kadar sınırları Rus askerlerinin koruması buna bir örnek olabi-
lir. Rusya’nın savunma doktrini, Orta Asya topraklarını “Rusya’nın hayati çıkar alanını” 
kapsıyor. Bu doktrine göre Orta Asya sınırları, Rusya’nın harici sınırları olarak görül-
mekte ve savunulmaktadır. Çünkü BDT dahili sınırları fiili olarak şeffaftı. Yani Özbek-
Afgan sınırından geçen narkotik, silah engelsiz Rusya’da istediği yere ulaşabilirdi. Bu 
nedenle bölge devletleri kadar Rusya da Orta Asya sınırlarının güvenliğine ilgi gösteri-
yordu. Rus askerlerinin 90’lı yılların başında Tacikistan’daki iç savaşın (1992-1996) 
bölgeye yayılmasını önlediği söylenmektedir86. Bölgedeki devletler de Rusya’nın askerî 
gücünden istifade ederek Rusya’yı kendilerinin güvenliğini temin edecek askerî güç 
olarak görmekte idi. Özellikle Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov, bölgedeki 
fundamentalizme karşı Rusya’nın bir garantör olduğunu bildirmiştir87. Özbekistan 
Devlet Başkanı Kerimov, “Kolektif güvenlik anlaşması”nı yeterli görmemiş olmalı ki, 
Rusya ile güvenlik ve savunma hususunda ikili anlaşma imzalamıştır88.  

Rus araştırmacılarına göre bölgedeki yöneticilerin Rusya’ya yakınlığını doğuran ne-
denlerden biri de, onların Rus kültürü ve dili sayesinde yükselerek o makama gelmeleri 
ve bazılarının eşlerinin Rus olmasıdır. Bunlar Rusya’yla herhangi bir ihtilafa girdiklerin-
de milli kültür ve siyaset havasında yetişmekte olan yeni nesil temsilcileri tarafından 
alaşağı edilme ihtimali bulunmaktadır. Bu sebeple Orta Asya’da radikal İslam ve milli-
yetçilik ne kadar kuvvetli olursa o kadar da Rusya’yla işbirliği artacaktır89. 

Orta Asya yöneticilerinin istemesine rağmen Rusya, bölgeyi 1993’de Ruble kulla-
nım alanından atmıştır. Bu, Rusya ile Orta Asya arasındaki ticari ilişkilerin düşmesine 
sebep olmuştur. Örneğin, 1992-1993 yıllardaki ticaret hacmi 1991 yılıyla kıyaslandı-
ğında 10 kat azalmıştır90. Orta Asya devletlerinin uluslararası kuruluşlar ile sıkı temasta 
bulunması, bu devreye rastlamaktadır. Ancak Moskova, Orta Asya devletlerinin serbest 
hareketini onaylamadığını bildirmiştir. Özellikle, Kazakistan’ın Türkiye’yle ilişkilerini 
artırması Moskova’yı tedirgin etmiştir.91 Türkiye ise Türk-Kazak ilişkilerinden Kazakis-
tan’ın sıkıntıya düşmemesi için açıklamada bulunma ihtiyacını hissetmiştir. Resmî ziya-
retle Rusya’da bulunan Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel, Kazak-Türk tarafları 

                                                 
85  Avrasya Etüdleri, Yaz/1995, S.2, s.22. 
86  Владимир Парамонов, Алексей Строков, Этапы Внешней Политики России В Центральной 

Азии, http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1641  
87  Юрий Кульчик, Центральная Азия после империи: этносы, общества, проблемы (глава 5). 
88  A.g.e. 
89  Юрий Кульчик, Центральная Азия после империи: этносы, общества, проблемы (глава 5). 
90  Владимир Парамонов, Алексей Строков, Этапы Внешней Политики России В Центральной 

Азии, http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1641  
91  Егемен Қазақстан, 11.ІІ.1992. 
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“Pantürkizme de, İslam fundamentalizmine de karşıdır” demiştir92. Ayrıca Demirel, Was-
hington Post muhabirine: "hepimizin ayrı ayrı devletimiz olsun ve bir kültürü, bir dili pay-
laşalım. O zaman hepimiz mutlu oluruz"93 demiştir. Buna benzer demeçlerle Türk yetki-
lileri Rusya’nın Orta Asya devletlerine baskısını hafifletmeye çalışmaktadır. 

Rusya’nın Orta Asya’ya ilişkin politikasından en çok etkilenen Kazakistan olmuştur. 
Kazakistan kendisinin coğrafi ve demografik nedenlerle Rusya’ya diğer Orta Asya dev-
letlerinden daha çok bağımlı idi. Bu durum Kazakistan’ın dünya devletleriyle, özellikle 
Türkiye ve İslam devletleriyle olan ilişkilerinde daha dikkatli hareket etmeye sevk et-
miştir. Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 30.10.1992 tarihinde bizzat katıldığı An-
kara Türk Dünyası Devlet Başkanları Zirvesi’nde ekonomik alandaki işbirliğinin istikrar 
getireceğini söyleyerek, “Türk dünyasının ortak pazarını” oluşturmayı teklif etmiştir. 
Ancak Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev, böyle bir işbirliğinin BDT ve diğer dev-
letler karşısındaki sorumluluğa halel getireceğinden endişe etmiştir94. Daha sonra 
Özal’ın teklifinde değişiklikler yapılarak sıradan ilişkilere dönüştürülmüştür.95. 

Ayrıca Ankara zirvesinde Orta Asya devlet başkanlarının Türk dilinin, BM 
resmî dili olarak kabul edilmesi konusunda anlaşamamışlardır96. Bu Orta Asya dev-
letlerinin pantürkist eğilimden uzak durmaya çalıştığını göstemektedir. Ankara 
zirvesi sonrasında Nazarbayev: «devlet başkanı olarak kendi fikrim, eğer etnik, kültü-
rel ve siyasi açıdan herhangi bir örgüt kursak, o zaman halkları yakınlaştırma yerine 
aksine onları bir birinden uzaklaştıracağına eminim97 diyerek zirveye yön vermiştir. 
Bu nedenle Orta Asya devletleri, tüm alanlarda işbirliğini öngören Ankara zirvesi 
sonrası “Ankara protokolü” onaylanmamıştır. 

Ayrıca Özal Azerbaycan topraklarıyla ilgili (Karabağ meselesi) Ermenilere karşı 
devlet başkanlarını karar almaya çağırır. Bundan, Ermenistan’a karşı gelmek, Rus-
ya’ya karşı gelmektir mânâsını anlayan Nazarbayev, “Bu çok hassas konudur. Erme-
nistan’ın iştirak etmediği toplantıda Ermenistan’a karşı karar alınmaması lazım” diye 
Özal’ın çağrısına karşı çıkar98. 

Nazarbayev’in 1994’de Avrasya Birliğini kurma teklifine ilgi göstermeyen Mos-
kova’yı, aynı yılda ABD’nin Orta Asya’da hem ekonomik, hem iktisadi alanda daha 
girişken olmasını doğurmuştur ABD’nin 1994’de Orta Asya devletlerini “Barış için 

                                                 
92  Milliyet, 7.II.1992. 
93  Milliyet, 23.IIІ.1992. 
94  Avrasya Etüdleri, Сilt 1, Sayı 4, Кış 1995, s. 90 
95  Avrasya Etüdleri, Сilt 1, Sayı 4, Кış 1995, s.90. 
96  Avrasya Etüdleri, 1/1995, Ilkbahаr,  s. 83. 
97  Егемен Қазақстан, 3.ХІ.1992. 
98  Milliyet, 31.Х.1992. 
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ortaklık” programına katılmaya çağırması, Moskova’nın, Orta Asya’yla olan ilişkileri-
ni tekrar gözden geçirmeye mecbur etmiştir99. Araştırmacılara göre Moskova’nın 
Orta Asya’yla ilgili politikasının 1995’ten itibaren değişmeye başlamasının temelinde 
ABD’nin rolü büyüktür. Bu bağlamda Moskova, 14 Şubat 1995’te RF Başkanının 
Rusya Federasyonu’nun BDT üyeleriyle olan stratejik yönlerini onaylama hakkında-
ki kararıyla BDT çerçevesinde Orta Asya’ya ilişkin siyasetini belirlemiştir100.  

Ocak 1996’da Dışişleri Bakanı Kozirev görevden alınır, yerine Primakov gelir. Pri-
makov’un gelmesiyle Rusya’nın yeniden oluşmaya başlayan uluslararası sistemdeki yeri 
ve önemi, bu bağlamda Orta Asya ile Postsovyet alanın önemi daha çok ön plana çık-
mıştır101. Rusya’nın Batı’yla entegre olması düşüncesine iyimser bakmayan Primakov, 
bir asır önceki meslektaşı Gorçakov (1856-1882)’un takip ettiği politikayı canlandırır. 
Meslektaşının “Gorçakov sirkuleri” gibi Primakov’un da “Primakov doktrini” ortaya 
çıkmıştır. Primakov, ABD gibi büyük güçlerle rekabet edemeyeceğinden Rusya’nın 
çıkarlarını “uluslararası hukuk” altında savunmaya çalışır. Primakov dönemi diplomasi 
temelinde ABD ve NATO’yu işte bu uluslararası hukuk çerçevesinde dizginlemek 
yatmaktadır102. Nitekim Moskova-Pekin-Delhi üçgeni böyle bir düşüncenin ürünü idi. 

Primakov döneminde Rusya, Asya’ya ilişkin “Kolektif Savunma İşbirliği Anlaş-
ması”, “Avrasya Ekonomik Topluluğu” ve “Şanghay İşbirliği Örgütü” projelerinin 
gerçekleşmesine önayak olmuştur. Güvenlik meselesiyle ilgilenmekte olan üç örgü-
te de Orta Asya devletleri üyedir103. Primakov’un doktriniyle Rusya medyasında 
“Avrasyacılık Teorisi” canlanır. Hatta Primakov’u “geleceğin avrasya devlet başka-
nı” olarak yüceltenler olmuştur104. Rusya’nın Avrasyalı bir devlet olarak görülmesi 
demek, özellikle Orta Asya’ya olan ilgisinin artacağını bildirmekte idi. Nitekim 
Rusya Orta Asya’daki kendi etkinliğini Tacikistan’daki iç savaşı durdurmada gös-
termiştir. Ama yine de Rusya’nın Orta Asya devletleriyle bu örgütler çerçevesinde-
ki ilişkileri iyi niyetten öteye gitmemiştir. Örneğin Özbekistan, 1998 yazında Tali-

                                                 
99  Rusya’nın Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünü 20 yıllığına 115 milyon dolara kiralaması da 

1994'de başlamıştır. П. Панкратьев, Центральная Азия и Запад, 
http://www.vostokoved.ru/articles/2-articles/36-2009-11-01-20-17-41.html 

100  Вячеслав Никонов, Политика России в Центральной Азии,  http://www.ca-c.org/journal/08-
1997/st_12_nikonov.shtml 

101  Владимир Парамонов, Алексей Строков, Этапы Внешней Политики России В Центральной 
Азии, http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1641  

102  Россия В Глобальной Политике: Конкуренция За Безопасность Центральной Азии 
http://www.eurasianhome.org/xml/t/print.xml?lang=ru&nic=digest&pid=2521 

103  A.g.e. 
104  Gazeteci Yu Tavrovskiy, Primakov’u doğuştan Avrasyacı olarak nitelendirmiştir. Олег Арин, В 

капкане «Евразии», www.rutam.org 
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ban’ın Özbek-Afgan sınırına gelmesi üzerine istediği acil askerî yardımı almayınca 
1999’da “Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü”ne olan üyeliğini uzatmamıştır105. 

Rusya’nın Orta Asya’ya olan ilgisi, dünyadaki ekonomik krizler nedeniyle yavaş 
yavaş belirginleşmeye başlamıştı. 1997’deki Güney Asya krizi Rusya’ya da tesir 
etmişti. Moskova kriz nedeniyle ortaya çıkan ekonomik gerileme ve çalkantılardan 
kurtulmanın yegâne çaresi olarak postsovyet ülkelerle olan ekonomik ilişkileri tek-
rar canlandırmayı görmüştür. Çünkü Orta Asya, yaklaşık 50 milyonluk pazara ve 
zengin tabii kaynaklara sahipti. Rusya, kendisinin ağır sanayi ürünlerini pazarlaya-
bilecek ve ucuza hammadde temin edebilecek Orta Asya gibi bir bölgeyi asla kay-
betmek istememiştir. Buna ilaveten Orta Asya devletlerinin Rusya’yla Sovyet dö-
neminden kalma ekonomik bağlar vardı. Rusya işte bu bağları canlandırarak bölge-
ye olan nüfuzunu artırmak çabasına girişmiştir.106 

Rusya, Sovyet döneminden kalma Batı’ya petrol ve gaz ihracat eden boru hattı-
nı kontrölünde bulundurarak Orta Asya devletlerine kendi şartlarını dikte etmek 
istemiş,  fakat 1997 dünya mali krizinin de etkisiyle Orta Asya devletleri alternatif 
güzergâh üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmaya başlamıştır. Özellikle, petrol ve 
gaz gibi enerji kaynaklarına sahip Türkmenistan ile Kazakistan ekonomisi, nakit 
para temininde sıkıntı çekmekte idi. Türkmenistan 1997’de kendi gazını “Korped-
je-Kurt-Kui” boru hattıyla İran’a ihraç etmeye başlamıştır. Ancak devlet şirketi 
“Gazprom’un” başkanı Rem Vyahirev, “Türkmen gazının Rusya’yı devre dışı bıra-
karak ihraç edilmesine izin vermeyeceğini” bildirmiştir. Kazakistan 1998’de Çin’e 
doğru petrol boru hattı döşemeyle ilgili çalışmaları ele almıştır107. Bunun üzerine 
Rusya, 1998’de, Kazakistan’la “Hazar boru hattı konsorsyumu proje çalışmaları 
hakkında” anlaşma imzalamıştır. Rusya o dönemde Orta Asya hidrokarbonlarını 
uluslararası piyasaya ulaştırmanın en kısa yollarını bulmakla ilgili çeşitli projelerin 
ortaya çıkmasıyla harekete geçmiştir. 

Özbekistan daha geniş çapta hareket ederek, 10 Ekim 1997’de Strasburg’da ku-
rulan GUAM (Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova)’a Nisan 1999’da girerek 
(örgütün adı GUUAM olarak değişmiştir) Batı ekseninde ilişkilerini geliştirmeye 
gayret göstermiştir. Yeraltı kaynakları çok az olan Kırgızistan ise ticarete yönelmiş-

                                                 
105  Владимир Парамонов, Алексей Строков, Этапы Внешней Политики России В Центральной 

Азии, http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1641  
106  Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü E. Kojokin, Rusya ürünleri Orta Asya’da pazar-

lanması nedeniyle Orta Asya pazarının Rusya için açık olmasını istediğini açıkça belirtmektedir. 
Politika Rossii v Stentralnoy Azii, www.vshu.ru.files.U1r12 
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tir. Bu maksatla Kırgızistan 1998’de Uluslararası Ticaret Örgütüne üye olmuştur. 
Örgüte üye olmakla Çin’den malları daha ucuza temin ederek Rusya ve Orta Asya 
devletlerine pazarlamıştır. Bu durum Kırgızistan’daki işsizliği azaltmıştır.  

Rusya zayıflığı nedeniyle ve ülke dâhilinde istikrarı muhafaza etmek maksadıyla 
kendisi için hayati önem taşıyan Orta Asya devletlerine karşı birbirinden farklı poli-
tikalar takip etmiştir. Kazakistan için Rus ve Rusça konuşanların hak ve hukukunu 
gözeten devlet olarak davranmaktadır. Onların çeşitli adlar altında örgütlenmesini 
sağlamıştır. Bu örgütler, Kazak hükümetine baskı yapmada kullanılmıştır. Bununla 
birlikte Rusya, Kazak milliyetçiliğini de desteklemiştir (bu alandaki faaliyet günü-
müzde de bütün hızıyla devam etmektedir). Kazak milliyetçiliği, Kazakistan’daki 
diğer Türk ve Müslüman halklarının millî hislerini uyandırmıştır. Kazakistan’da 
Kazak-Çeçen, Kazak-Uygur, Kazak-Ahıska Türkü gençleri arasında olan “ufak-
tefek” sürtüşmeler buna delil olabilir. Kazak milliyetçiliğinden sonraki aşamada da 
Kazak yöneticiler Moskova yanlısı politika takip etmezse, Kazakları cüzlere parça-
lama metodu kullanılacaktır. Kazak milliyetçiliğinin canlanmasıyla ülke dâhilinde 
ve komşu Kırgızistan, Özbekistan’la olan ilişkiler gerginleşecektir. Neticede böyle 
bir durum Kazak yöneticilerini Moskova’dan yardım istemeye itecektir.  

Rusya’nın Özbekistan’a karşı takip ettiği politika, bu devletin kendine has özelliği 
sebebiyle farklı olmuştur. Özbekistan’da yaklaşık % 90 Müslüman halk yaşıyor. Müs-
lümanların içinde ise Özbeklerin kendisi ağırlık oluşturmaktadır. Tabii Özbekistan’ın 
belli bölgelerinde azınlıklar (Tacikler) çoğunlukta olabilir, ama onlar da Müslüman’dır. 
Bu, Özbekistan’a karşı takip edilecek politikanın ana hatlarını belirlemektedir. Yani ilk 
aşamada İslam dinin kullanmak, daha sonraki aşamada milliyetçilik, daha sonra bölge-
selcilik (Surhanderyalık, Ferganalık, Kaçkanderyalık gibi). Nitekim böyle bir politika-
nın yavaş yavaş uygulanmakta olduğunu Rus medyası vasıtasıyla dağıtılan haberlerden 
görebiliriz. Rus medyası SSCB sonrası dini serbestliğin tadını çıkarmaya çalışan Özbek 
halkının davranışlarını abartarak yazıyor. Özbekistan’a şeriat gelecekmiş gibi haberler 
dağıtarak hükümeti evhamlandırmaya çalışmaktadır. Buna delil olarak cami, medrese, 
Kur’an kurslarının sayısı ve oraya gidenlerin hızla artmasını göstermektedir. İslam ülke-
lerinden gelen dinî hizmetlileri adeta örgüt başı gibi göstererek hükümetle halkı karşı 
karşıya getiriyor. Özbekistan’dan hacca gidenlerinin sayısındaki artışı Vahabbilerin 
faaliyetleriyle irtibatlandırmaktadır. Özbekistan’daki halkın dine olan bağlılığını azalt-
tıktan sonraki aşama, milliyeçilik damarıyla oynamaktır. Nitekim günümüzde Rus in-
ternet sitelerinde Semarkand ile Buhara’da Taciklerin çoğunlukta olduğunu bildiren 
haberlere rastlamak mümkündür. Milliyetçilikten sonra bu yöneticiler arasında kavmi-
yetçilik, klancılık ve bölgeselcilik uygulamaya konulacaktır. 
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Rusya’nın Kırgızistan’a yönelik takip ettiği politika ise bu cumhuriyetin demog-
rafik ve sosyal yapısına göre şöyle tasnif edilebilir: 

1. Kırgızistan’ı kuzey ve güney olarak iki ayrı bölge şeklinde ele alarak bölge-
selcilik siyasetini ön plana çıkarmak. 
a.   Kuzeydekilerin Rus kültürüne yakın, daha Avrupai olarak gösterilmesi, 
b. Güneydekilerin İslam kültürüne daha yakın olması nedeniyle her türlü 

radikal akımlara kendilerini kaptırabilecek toplum olarak gösterilmesi. 
2. Kavmiyetçilik, klancılık, aşiretçilik. 
3. Milliyetçilik (Özbek-Kırgız).  

Tacikistan’da zaten İslam radikalizmi olarak kendini gösteren muhalefet mev-
cuttur. Bunların hükümet başına gelmesini önlemek maksadıyla Rusya’nın askerî 
üssü bulunmaktadır. Tacikistan’da da Özbekler bulunmaktadır (Hodjent bölgesi). 
Bu nedenle Tacikistan’da da her an Özbek-Tacik ihtilafı çıkarılabilecektir. 

Vladimir Putin’in (2000-2008) devlet başkanlığına geçmesiyle Rusya’nın dahili 
ve harici politikalarında canlanma yaşanmıştır. Putin, Orta Asya’yı, Rusya’nın harici 
politikasında vazgeçilmez unsur olarak görmektedir. Esasında Putin, Primakov’un 
takip ettiği politikayı biraz daha geliştirerek uygulamaya koymuştur. 2000’de yöneti-
me gelen Putin, ilk günden itibaren tüm resmî konuşmalarında Rusya’nın harici poli-
tikasında BDT’ye öncelik verildiğini vurgulamıştır108. Bu bir nevi selefi Stalin’in 
1920’li yıllarda takip ettiği politikayı uygulamaya koymak demektir109. Putin’in dış 
politikadaki bu yaklaşımı, Rusya’nın eskisi gibi güçlü ve etkili olmadığına dayandırıl-
mıştır. Rusya, artık ABD ile dünya egemenliği için yarışmayacağını ancak bölgesel 
alanda kendi nüfuzunu muhafazaya çalışacağını göstermektedir. Rusya için siyasi ve 
ekonomik olarak hayati önem taşıyan hedef postsovyet bölgedeki devletler idi. 

Rusya, Orta Asya devletlerini içeren Kolektif Güvenlik Anlaşmasını ve Şanghay İş-
birliği Örgütü’nün mekanizmalarını bölgede etkinliğini artırmak doğrultusunda kul-
lanmaya başlamıştır. Kolektif güvenlik anlaşmanın sadece sözde değil, gerçekten faal 
olması için Putin, 2000’de Minsk ve Bişkek’te geçen zirvelerde, çalışma mekanizmala-
rını güçlendirme yönünde teklifte bulunur. Ayrıca Mayıs 2001’de Erivan toplantısında 
Orta Asya’ya hızlı müdahale edebilecek kolektif bir güç oluşturma hakkında karar alın-

                                                 
108  A.g.e.  
109  Raşid Tacibayev, Kızıl Meydan’dan Taksim’e, s.28. Stalin Troçkistlerin dünya ihtilaline karşı 

Sovyet Rusya’da ihtilali sağlamlaştırma görüşünü ileri sürer. Buna benzer bir şekilde Putin post-
sovyet topraklarında Rusya’nın nüfuzunu sağlamlaştırma siyasetini takip etmektedir. 
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mıştır. Buna göre Rusya’dan (Tacikistan’daki 201. tümenden) bir tabur, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan’dan birer tabur olmak üzere yaklaşık 1500 kişiden oluşacaktı110.  

Bölge devletleriyle ortak askerî tatbikatlar 2004’den itibaren başlamıştır. İlk or-
tak askerî tatbikat, Kazakistan ve Kırgızistan topraklarında “Rubej (serhat)-2004” 
geçmiştir. İkinci tatbikat “Rubej-2005” adıyla Tacikistan’da, “Rubej-2006” Kazakis-
tan’da, “Rubej-2007” Tacikistan’da yapılmıştır111. Rusya’nın Orta Asya’da “güven-
lik sağlama” yönündeki hareketleri 2005 Andican olayı nedeniyle dâhili istikrarı 
sarsılan Özbekistan’ın dikkatini çekmiştir. Andican olayı nedeniyle Batı devletleri 
tarafından eleştiri ve baskıya maruz kalan Özbekistan, Rusya’yla aradaki ilişkilerini 
düzeltmeye çalışır. Bu bağlamda Rusya’nın kolektif güvenliğe canlılık kazandırması 
2006’da Özbekistan’ın geri dönmesine sebep olur.  

Orta Asya devletlerinin kendi aralarında işbirliğini artırmak maksadıyla 1998’de 
kurulmuş Orta Asya Ekonomik Topluluğu, 2002’de Orta Asya İşbirliği Örgütü ola-
rak yeniden kurumsallaşmıştı. Rusya, Orta Asya devletlerinin böyle ayrı bir kurum 
altında işbirliğini geliştirmesini tedirginlikle takip etmekteydi. 2003’de Rusya’nın bu 
örgüte üye olmasıyla Orta Asya devletlerinin işbirliği ikili ilişkilere dönüşür. Rus-
ya’nın bölge devletleriyle sadece ikili ilişkiler temelinde geliştirdiği işbirliği, Orta Asya 
devletlerinin bir biriyle yakınlaşma, entegrasyon sağlaması zedelenmeye başlamıştır. 
2005 Andican olayından sonra Özbekistan’ın Avrasya Ekonomik Topluluğuna 
(AET) üye olmasıyla Orta Asya İşbirliği Örgütü (OAİÖ) fiilen AET ile kaynaşmıştır. 
Çünkü AET’ye üye devletler (Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan) OAİÖ’de 
de bulunmakta idi. Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET), Rusya’nın Orta Asya’ya 
girmesini sağlayan kurumların içindeki en etkili örgüt olmuştur. Kazakistan’ın baş-
kenti Astana’da 2000’de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan “Av-
rasya ekonomik topluluğunu kurma hakkında” anlaşmaya imza atmışlardır112. Rusya 
AET vasıtasıyla Orta Asya’da kaybetmiş pozisyonlarını teker teker kazanmaya çalış-
mıştır: Özbekistan Batı yanlısı GUUAM’daki üyeliğini 2002’de durdurur. 2004’de 
Rusya’yla “Stratejik ortaklık hakkında” anlaşmayı, 2005’de “Müttefiktik ilişkiler hak-
kında” anlaşmayı imzalamıştır. Aynı yıl Özbek yöneticileri, Özbekistan’daki ABD 
askerî üssünü kapatır. 2006’da ise Özbekistan GUUAM’dan çıktığını ilan eder ve 
AET’e girer113. Özbekistan’ın geri dönmesi, Rusya’nın en önemli diplomatik başarısı 
diyebiliriz. Rusya’nın kendi nüfuzu altına almaya çalıştığı Orta Asya’daki diğer bir 
devlet Türkmenistan idi. Türkmenistan tarafsız devlet olduğunu ileri sürerek Rus-

                                                 
110  Рустам Бабаев, корр. ИТАР-ТАСС. Наби Набиев, корр. «Красной звезды». КСБР 

обретают крылья, http://www.redstar.ru/2003/04/19_04/3_01.html 
111  Владимир Парамонов, Алексей Строков, Этапы Внешней Политики России В Центральной Азии,  
112  A.g.e.  
113  A.g.e.  
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ya’nın Orta Asya’daki “entegrasyon” sürecinin haricinde kalmaya çalışmıştır114. An-
cak Türkmenistan’ın böyle bir davranışı, S. Niyazov’un Ocak 2007’de aniden vefat 
etmesiyle ve yönetime G. Berdimuhamedov’un gelmesiyle son bulmuştur.  

Putin döneminde Rusya’nın Orta Asya’yla olan ekonomik ilişkilerinde enerji 
kaynakları ön sırada yer almaktadır. Zira o dönemde petrol ve gaz fiyatları yüksel-
mişti. Enerjiye olan talebin artışı, Moskova’yı, Orta Asya’daki (Kazakistan, Türk-
menistan, Özbekistan) petrol ve gaz yataklarına yatırım yapmaya sevk etmiştir. 
Ama Rusya Orta Asya enerji kaynaklarına yatırım yaparken siyaseti ticarete ve tica-
reti siyasete alet edebilmiştir115. Orta Asya enerji kaynaklarını Batı’ya transfer gü-
zergâhını tekelinde tutmaya çalışmakla Rusya, sadece bölgedeki devletlere nüfuz 
etme kuralını elde etmiş değildi. Aynı anda hidrokarbon güzergâhı tekelini Batı’ya 
karşı silah olarak kullanabilmekte idi. Putin’in Orta Asya’da örgütler vasıtasıyla 
siyasi, ekonomik ve askerî entegrasyonu gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri bölge 
yöneticileri nazarında Moskova’nın itibarını arttırmıştır.  
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Giriş 

Eski Sovyetler Birliği içerisinde yer alan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, bağım-
sızlıklarını 1991 yılının başından itibaren ilân etmeye başladılar.1 Bağımsızlıklarını 
ilan eden kardeş Cumhuriyetler, bir taraftan da uluslararası platformda tanınmaya 
başladılar. Fakat diğer taraftan, bağımsız olmalarına rağmen bu cumhuriyetler, Sov-
yet Merkezî Hükümeti'nin tesiri altında kalmaya devam ettiler. Kazakistan’ın, Kazak-
ça’yı 1989 senesinde resmî dil olarak kabul etmesine rağmen, 1991'deki bağımsızlık 
ilânı metninde Kazak dilinin geleceği ile ilgili hiç bir  madde yoktu. 1989 yılında im-
zalanan ve 1990 yılında yürürlüğe giren maddeye göre, Kazakça’nın okullarda eğitim 
dili olarak ve resmî yazışmalarda kullanılması zorunluluğunu getiriyordu. Bu uygu-
lama, Kazakistan'daki millî uyanışın başlangıcı kabul edilebilir. 

İçeride bir taraftan bağımsız devletin kuruluşu, Kazak dili ile ilgili gelişmeler ve yeni 
oluşum süreci devam ederken, diğer taraftan idareyi elinde bulunduran siyasetçiler bir 
şekilde Moskova'ya olan bağlılıklarını veya bağımlılıklarını hâlâ devam ettiriyor, bunu 
da dünyaya göstermekten kaçınmıyorlardı. Siyasetçilerin bu tavırlarına rağmen halk, 
gerek Ağustos 1991'deki askerî darbe girişimleri sırasında ve gerekse Bağımsız Devlet-
ler Topluluğu'nun kurulması sırasında bağımsızlıklarına ne kadar bağlı olduklarını dün-
yaya defalarca gösterdiler. Böyle bir durumda halkın ne yapması gerekiyordu? Siyasî 
liderlerini mi yoksa millî denilebilecek bağımsız bir geleceğe doğru bakan aydın önder-
lerini mi takip etmeliydiler? Siyasî liderler, uzun yıllar boyunca iktidarı ellerinde tut-
muşlar, bütün devlet gücünü kendi etraflarında toplamışlar ve de bağımsızlıktan sonra 
bile Moskova'nın desteğini henüz kaybetmemişlerdir. Diğer taraftan aydınlar, yıllar 
boyunca istedikleri gibi konuşamamışlar, istediklerini yazamamışlardır. Daha yeni yeni, 
geçmişe uzanıp geleceğin planlarını yapmaya başlamışlardır. Önemli bir husus da gele-
cekle ilgili ciddi düşünceleri olan aydınların sayısının azlığıdır. 

Öyleyse bu durumda yapılacak olan geçmişin sağlam kültürüne yaslanarak asrın ger-
çekleriyle yüzleşebilecek, başlatılan millî hareketlerini devam ettirebilecek yeni bir neslin 
yetiştirilmesidir. Bu çok uzun soluklu ama en garantili yatırım olarak görülmektedir. 

Bir taraftan bu siyasî gelişmeler yaşanırken, diğer taraftan cemiyetin içinde göz-
le görülür bir “kültürel değişim” devam etmektedir. Bunu bütün Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerine teşmil etmek mümkündür, fakat bu çalışmada söz konusu edile-
cek olan sadece Kazakistan ve Kazak halkı ve onun da yeni bir kimlik bulma arayı-

                                                 
1  Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Haziran 20'de, Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 

Ağustos 22'de, Tacik Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Ağustos 25'te, Kazak Sovyet Sosyalist Cum-
huriyeti Ekim 25'te ve Kırgız Yüksek Sovyet’i Ekim 31'de ilk bağımsızlık ilanını yaptılar. Daha faz-
la bilgi için bkz: A. Sheehy, “Fact Sheet on Declarations of Sovereignty”, Report on the USSR, 
Kasım 9, 1990, s. 23-25. 
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şıdır. Yeni bir kimlik arayışının izlerini de ilk önce edebiyatta görüyoruz. O hâlde, 
mevzuya edebiyat alanındaki gelişmeler ile başlamak uygun olacaktır. 

1. Edebiyat ve Tarihin Yeniden Ele Alınması 

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki yazarlar, şairler veya daha genel bir ifade ile 
aydınlar, kültürel ve millî kimliğin oluşmasında, dilin ve tarihin vazgeçilmez ehemmiye-
tini sürekli olarak işlemişlerdir. Bir araştırmacının ifadesi ile "geçmişteki kökleri aramak, 
ideolojik boşluğu doldurmada barışçıl ve yapıcı bir yaklaşımdır. Meselâ, bir Özbek veya 
bir Kırgız için kökleri aramak, Türkçeye ve İslâmî kültür geleneğine varan bir araştır-
maya dönüşebilir.”2 Millî kimliğin oluşmasında edebiyatın işlevi herkesçe kabul edilir. 
Açıklık politikasının uygulamaya konulmasından itibaren Kazak edebiyatına kısa bir 
göz atıldığında, muhtevasının yavaş yavaş değişmeye başladığı görülür. Bununla birlik-
te, 1991'den itibaren daha da millî kimliğe büründüğü gözden kaçmamaktadır. 

Teorisyenlere göre edebî eserler her ne kadar konularını tarihten alsalar da, onu 
olduğu gibi yansıtmazlar. Bir başka ifade ile “edebiyat, tarih kitabı değildir”. Fakat 
tarihî mevzuları konu alması, onları araştırıcıların ve daha genel olarak okuyucuların 
dikkatine sunması, edebiyatın önemli işlevlerinden birisidir. Tanınmış Kırgız yazar 
Cengiz Aytmatov da edebiyatın bu işlevine temas ederek, Kazak yazar Muhtar Şaha-
nov’la birlikte kaleme aldıkları “Tarih Tolkınında” kitabının önsözünde konuyu şöyle 
açıklıyor: “Bana göre edebiyatın görevlerinden birisi, her toplumun kendi tarihî geli-
şimi sürecinde geçirdiği tecrübeyi sanatkârâne bir biçimde yansıtması ve böylece 
geçmişin ışığı altında yeni tarihî gerçeği takdir edebilmesidir."3 Burada söz konusu 
olan, edebî eserin geçmişi halkın dikkatine sunarak nasıl kullanılabilir şekle sokması-
dır. Zira bir edebî eser ile tarih kitabının tarihi yansıtma biçimleri farklıdır. 

Diğer Orta Asya edebiyatlarında olduğu gibi Kazak edebiyatı da 19. yüzyılın so-
nundan başlayarak değişik aşamalardan geçmiştir. Yazılı edebiyat, bilindiği gibi 20. 
yüzyılın ilk on yılında ortaya çıktı ve halkın eğitilmesi amacını güdüyordu. Sonra mil-
liyetçi ideolojiye hizmet etti. Ardından da millî komünizme ve daha sonra da Sosya-
list sistemin hizmetine girdi. Son yıllarda yani "yeniden yapılanma" döneminde milli-
yetçiliğe hizmet etmeye başladı. Batılı araştırmacı Allworth tarafından “mukavemet 
edebiyatı” olarak adlandırılan edebiyat, Orta Asya'nın Ruslar tarafından işgalini anlat-
tı. Kazak edebiyatı da Kazak halkını yeni oluşumlara karşın uyarmaya çalıştı. 1909 
yılında yazılan üç eser, Abay'ın şiirleri, Ahmet Baytursunov'un Kırk Misal'i ve Mirca-

                                                 
2  T. Venclova, “Ethnic Identity and the Nationality Issue in Contemporary Soviet Literature”, 

Studies in Comparative Communism: An International Interdisciplinary Journal, Cilt 2, Sayı 3-4, 
s. 321-322. 

3  C. Aytmatov, M. Şahanov, Tarih Tolkınında, Almata, 1999. 
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kıp Duvlatov'un lirik kitabı Uyan Kazak!, o dönemde çok etkili oldu.4 Bu kitabın yeni 
baskısının yapıldığı tarih, hem Kazaklar için hem de kitap için mühimdir. Çünkü Ka-
zaklar yeniden bir araya gelmenin ve kendi değerlerine yaslanmanın eşiğindedirler. 

Stalin'in ölümünü takip eden yıllarda edebiyat, onun yaptığı zulmeti gözler 
önüne sermeye ve ona saldırmaya başladı ve bir tür millî şuuru başlattı. Komüniz-
min yıkılmasıyla da hedef bu defa komünizm oldu. Kazak edebiyat dergilerinden 
birinde yayınlanan kısa makalede komünizm alay konusu bile edildi. “Komünizm 
dediğimiz, Marksizm-Leninizm idealarının akla ve düşünceye baskı kurmasıdır”5 
şeklindeki fikirler açıkça söylenmeye ve yazılmaya başladı. 

Böyle bir serbestliğe gelinmesinde 1985 yılında Gorbaçov'un başlattığı “açıklık” 
politikasının tesiri oldu. Edebiyattaki tesirini görmek için araştırmacı Allworth’un 
tespitlerine bakmak bile yeterlidir:  

Orta Asya edebiyatı incelendiğinde, edebiyatın tonu, yani olayları 
ifade tarzı, o milletin millet şuurunu tespit etmekte ipuçları verir. 
1970 ile 1980 yılları arasında Azeri, Kazak, Kırgız, Tacik ve Özbek 
hikâyeleri, kendi aralarındaki farklılıkları ortaya koyar. Hatta coğrafî 
olarak bu milletler biribirlerine çok yakın oldukları ve pek çok ortak 
kültür değerlerine sahip oldukları halde.6 

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla serbestlik kazanan Orta Asya edebiyatı için tam 
bağımsızlığını kazandı demek için henüz çok erkendir. Bu sınırlı bağımsızlıkla birlikte 
Orta Asya edebiyatlarının Klasik Orta Asya edebiyatına meylettiği de gözlemleniyor. 
Dolayısıyla, yeni bir kimlik arayışı ortaya çıkıyor ve bu arayış bile edebiyatın konusu 
olabiliyor. Meselâ, “Kuma Kadından Doğan Büyük Lider” başlıklı hikâyede, hem bu 
arayışın çarpıklığı hem de tarihe malolmuş şahsiyetlerin kendilerine mâledilme gayre-
ti alaycı bir şekilde, fakat manalı bir tarzda ortaya konuyor. Bu arada, geçmişte yapılan 
hatalar sonucu ortaya çıkan bölünmeler de üstü kapalı olarak tenkit ediliyor. 

2. Eğitim Sisteminin ve Okul Kitaplarının Yeniden Düzenlenmesi 

Kazak kültür kimliğinin muhafazasında edebiyat, hususî bir vasıta olmuştur. 
Kazak aydınlarının kendi halklarına eğitim verme yolları da aynı derecede önemli-
dir. Kazak edipleri, eserlerini Kazak kültürünü oluşturan gelenekleri-görenekleri, 
dinî yaptırımları, tarihe mâlolmuş kahramanları ile doldurmuşlardır. Sovyetler Bir-
liği'nin dağılmasından sonra da açık bir şekilde çocuklarına Kazak kültür mirasları-

                                                 
4  E. Allworth, The Focus of Literature, Central Asia: 120 Years of Russian Rule, Durham and Lon-

don, 1989, s. 397-433. 
5  “Külmegende kaytemiz..." Culdız, 3, 1992, 207-208. 
6  E. Allworth, “Literary Tone and Ethnic Identity in Short Central Asian Prose Before 1986”, Central Asia 

Monitor, Sayı 6, 1992, s. 29-36. 
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nı, nereden geldiklerini, kısacası, kendi kimliklerini öğretmeye başladılar. Bunun 
yapılabilmesi için eğitim sistemlerinin, daha da ötesi, edebiyat ve tarih kitaplarının 
muhtevasının yeniden düzenlenmesi ve kitap sayfalarında Kazak kahramanlarının 
isimlerine daha fazla yer ayrılması gerekmekteydi. Bu değişim hızlı bir şekilde 1991 
yılından itibaren kendini göstermeye başladı. 

Bağımsız Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin temsilcileri kapalı bir sistemden 
kurtulduktan sonra dış dünyadaki eğitim sistemlerini incelemeye aldılar. Kısa za-
man içinde dünyanın değişik yerlerinde temsilciler kendilerini göstermeye başladı-
lar. 1994 yılının yazında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Co-
lumbia Üniversitesi'nde yapılan “Çağdaş Orta ve Doğu Avrupa, Rus ve Avrasya 
Eğitimi: Ortak Değerler ve Reform için Mücadele” başlıklı uluslararası bir konfe-
ransa katıldılar. Burada kendi eğitim sistemlerindeki aksaklıkları ve reform faaliyet-
lerini anlattılar. Aynı ülkelerden gelen diğer temsilciler de Haziran ayında İstan-
bul'da düzenlenen konferansta bazı iyi taraflarına rağmen eski Sovyet sisteminin 
değiştirilmesi gerektiğini vurguladılar.7 

Türkiye başta olmak üzere Almanya, Fransa ve ABD'ye gönderilen öğrenciler de 
eğitimdeki reform hareketlerinin birer parçasıdır ve bu öğrenciler, gelecek için ümit 
kaynağıdırlar. Kazakistan'da eğitim alanındaki en büyük faaliyet, Kazak dilinin öğre-
tilmesi için başlatılan gönüllü öğretimdir. Kazak Kültür ve Milli Eğitim Bakanlıkları-
nın desteğiyle yapılan organizasyonda Kazak dilini öğretmeye gönül vermiş olan öğ-
retmenler, 1992'nin yaz ayında köylere dağıldılar ve gençlere hem Kazak dilini öğret-
tiler hem de onlara ilerde karşılaşacakları sorunlar için yardımcı oldular. Ayrıca Kazak 
dilinin gelişmesi için kurulan Ana Tili dergisi yoğun yazı faaliyetlerine başladı. Dergi-
de Kazak dilinin her yönüyle gelişmesi için yapılması gerekenleri anlatan yazılar ya-
yımlanmaya başlandı. Dergi, özellikle okullarda Kazak dilinin yaygın bir şekilde eği-
tim dili yapılması için okulları incelemeye aldı. Kazak dilinin en az kullanıldığı Kuzey 
ve Doğu Kazakistan'daki okullardaki istatistikî bilgiler dergide yayımlandı. Bu bölge-
lerdeki 96 ilkokul öncesi okuldan sadece 2 tanesinde eğitimin Kazakça yapıldığı ger-
çeği ortaya çıktı. Siyasetçilerin dikkatleri bu noktalara çekildi. Bir başka rakam ise 
okulların durumunu daha iyi ortaya koyuyordu: 1960 ile 1987 yılları arasındaki 27 
senede Kazak okullarının sayısı 543'ten 318'e düştü. Kazakistan'ın genelinde ise, 
okulların sayısının 4,893'ten 7,900'e yükseldiği hesaba katıldığında Kazak okullarının 
sayısındaki düşüşün dramatikliği daha açıkça görülmektedir. 

Kazak okullarının durumunun geliştirilmesi veya iyileştirilmesi faaliyetlerinin 
yanı sıra asıl burada mevzu edilmesi gereken okul kitaplarının durumudur. Edebi-
yat kitaplarında yapılan ve yapılması düşünülen değişiklikler de dikkate değerdir. 

                                                 
7  ICET'in 41. Dünya Toplantısı 18-22 Haziran 1994'te Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fa-

kültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından İstanbul'da organize edildi. 
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3. Tarih Kitaplarının Yeniden Düzenlenmesi 

Kazakların tarihini ele alan ve onlara tarihlerini yeniden düşünmeye ve yorumla-
maya teşvik eden ilmî ve aktüel yazılar sıkça görülmeye başladı. Tarih konusu, enine 
boyuna ilmî toplantılarda ele alındı. Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversi-
tesi'nde yapılan bir toplantıda Kazakistan Bilim (Eğitim) Bakanı'nın dikkati bu konu-
ya çekildi ve “Hangi tarihi okuyoruz?” başlıklı bir yazı yayınlandı. Bu üniversitenin 
Tarih bölümü başkanı bu yazısında, tarih ders kitaplarının yanısıra tarih dersleri için 
ayrılan ders saatini tenkit etti. “Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Tarihi” ile 
“İlmî Komünizm” başlığı altında okutulan derslerin artık değiştirilmesi zamanının 
geldiğini vurguladı. Bütün bu ve buna benzer tartışmalar devam ederken Kazakis-
tan'ın içinde bulunduğu önemli bir gerçek ortaya çıktı: Kazakistan'ın arzulanan tari-
hini öğretmeye yetecek kadar yetişmiş öğretmeni yoktu veya tarih derslerini öğrete-
cek öğretmenler Komünist ideolojiye göre yetiştirilmişti. Bu konuda faaliyetler de-
vam etse de açığın kapatılması uzun zaman alacak gibi görünmekteydi. 

Kazaklar arasında yaygın olan “yedi sülalesini bilmeyen çocuk, yetimdir” düstu-
ru, olması gereken tarihî değişimin hızlı bir şekilde tamamlanacağını göster-
mektedir. Çünkü Kazaklar, aydını ile halkı ile bu değişimin ve tarihî köklerle bu-
luşmanın vazgeçilmez olduğuna inanmaktadırlar.  

Kazakların dünyaca meşhur şairi Olcas Süleymanov da tarihin derinliklerinde 
yatan millî kültür hakkındaki fikrini sık sık tekrar etmektedir: Kazakistan Yazarlar 
Birliği’nin başkanı olan Süleymanov, her fırsatta yeni bir tarihe ihtiyaç olduğunu 
vurgulamaktadır.8 Bu tür değişikliklerin ve gelişmelerin sadece Kazakistan’a has 
olmadığını da vurgulamak gerekir. Bağımsızlıklarını kazanmış olan bütün Türk 
cumhuriyetlerinde böyle faaliyetler gözlemlenmektedir. Tarih ders kitaplarına 
“millî bir yön” vermek düşüncesi, Kazaklar ve özellikle de aydınlar arasındaki millî 
uyanışın ifadesidir. Okul sisteminde ve diğer ders kitaplarında yapılacak olan deği-
şiklikler de gelecekte, muhtemelen yakın gelecekte neticelerini verecektir. 

4. Bölgede Etkisi Artan Dinî Gelişmeler 

Edebiyat ve tarih kitapları için düşünülen reformların cemiyetin en büyük has-
sasiyetini teşkil eden din konusunda da yapıldığını gözlemciler kaydetmektedirler. 
Kültürün mühim parçalarından olan din de millî şuurun güçlenmesi ile birlikte 
cemiyet içinde yerini almaktadır. Özellikle İslâm, üniversitelerde araştırma konusu 
olmaya devam ederken, Kazak halkı da daha bağımsız olarak dinî vecibelerini yeri-
ne getirmeye gayret etmektedir. 

                                                 
8  Qazaq edebieti, 1 Ocak 1989; A. Bohr ve T. Kocaoğlu, "Central Asian Notebook", Report on the 

USSR, 6, 10 Şubat 1989, 21'de zikredildi. 
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Orta Asya'da güçlü bir kimliğin oluşmasında dinin ehemmiyetini inkâr etmek 
oldukça güçtür. Bugün de İslâm, bu vazifeyi görmekte ve güçlü bir etken durumuna 
gelmektedir. Hatta millet ve milliyetçilik konusunda mütehassıs bazı teorisyenlere 
göre din, diğer unsurlardan daha güçlü bir kaynaktır. Aynı şekilde Benedict Ander-
son da, “hayali cemaatler”in oluşmasında dinin vazgeçilmez bir unsur olabileceğini 
vurgulamaktadır. Türk tarihine bakıldığında da onların dini çok yüksek bir değer 
olarak gördüklerini ve hatta çok ileri giderek dini veya Tanrıyı bile millîleştirdikle-
rini, kendilerine mâlettiklerini görürüz. Peter Golden'in da isabetle kaydettiği gibi, 
Orhun Kitabeleri'nde Tanrı, “Türk Tengri” olarak vasıflandırılır.9 

Müslüman bir toplumda İslâm, hayatın hemen hemen bütününde düzenleyici bir 
faktördür. Dereceleri farklı olmakla birlikte Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için de 
bu durum geçerlidir. Bir hayat tarzı olarak İslâm, Sovyetlerin dağılmasından sonra 
bölgede kendini daha fazla hissettirmeye başladı. Tabii Sovyet döneminde baskı al-
tında olsa da İslâm'ın yaşadığını söylemek mümkündür. Sovyetlerin bütün iddiaları-
na rağmen, diğer dinlerle birlikte, İslâm'ın toplumdan tamamıyla silinemediği de bi-
linen bir gerçektir. Kazakistan'da da durum aynıdır. Yeniden inşa edilmekte olan veya 
düzenlenmekte olan camiler ve mescitler politikacıların da dikkatini çekmektedir. 

Kazaklar’ın Müslüman olmaları diğer Orta Asya cumhuriyetlerinden biraz fark-
lıdır. Bu konuda farklı görüşler ileri sürülmektedir. Batılı araştırıcılara göre Kazakla-
rın İslâm’a girişi, 18. yüzyılın ikinci yarısında tamamlanmıştır. Bunda da Çarlık re-
jiminin siyaseti önemli rol oynamıştır. Bu görüşe karşı olarak Türkiye'deki araştır-
macılardan bazıları, Kazakların İslâm’a girişi, 1680'de Tevke Han'ın iktidara gelme-
siyle tamamladığını iddia etmektedirler. Bu iddianın kaynağı da, Tevke Han'ın çı-
kardığı “ceti cargı” veya “yedi kanun” maddeleridir.10 Bu kanuna göre Tevke Han, 
İslâmiyet’e ve din adamlarına önemli yetkiler vermiş ve onlara karşı yapılacak her 
türlü saldırıyı şiddetle cezalandıracağını belirtmiştir. Bugün ortaya çıkan durum, 
Sovyet rejiminin iddiasının aksine İslâmiyet’i veya daha genel bir ifade ile dini ta-
mamen silemediklerini gösteriyor. Tacikistan ve Özbekistan'ın Fergana Vadi-
si'ndeki gelişmeler dışında Kazakistan ve Kırgızistan'da İslâmiyet'in bir din olarak 
toplumu sürükleyici bir fonksiyonunun olmadığı görülüyor. Buna rağmen İslâmi-
yet, Kazak aydınları ve halkı arasında gittikçe yükselen bir ilgi odağı durumundadır. 

İslâm'ın şartları ve Hz. Muhammed'in sünnetleri edebî dergilerde tanıtılmaya 
başlanmıştır. Yani İslâmî terbiyenin veya eğitimin dergiler ve gazeteler vasıtasıyla 
Kazak halkına açık bir şekilde verilmeye başlandığı söylenebilir. Bu yazıların konu-

                                                 
9  P. B. Golden, An Introduction to the History of the Turkic Peoples: Elhnogenesis and State-

Formation in Medieval and Early Modern Eurasia and the Middle East, V Viesbaden, 1992, s. 1-2. 
10  M. Engin, “Kazak Türkleri”, M. Engin, F. Agi, A. Kuş ve N. Devlet (Der.), Kazak ve Tatar Türkle-

ri, İstanbul, 1976, s. 54-55; Kazak Sovet Entsiklopediyası, Almatı, 1974, Cilt 4, s. 428. 
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ları, İslâmiyet’e uygun olarak sofranın kurulmasından dışarıda insanlarla selamlaş-
maya kadar uzanan çok geniş bir sahayı kapsamaktadır.  

Sovyetler zamanındaki baskının derecesini belirtmesi açısından 1918'de yazı-
lan, 1929 ve 1975 yıllarında iki defa gözden geçirilen ve biraz değiştirilen dinî faali-
yetleri yasaklayıcı maddeleri zikretmek yerinde olacaktır. Kanunun 1975'te yapılan 
son düzeltmeden sonraki hâli, dinî hiç bir faaliyete devletin kontrolü dışında müsa-
ade etmiyordu. Yine Sawatsky’ye  göre bu kısıtlı faaliyet hakkı, gizli bir başka kanun 
ile tamamen yasaklanıyordu.11 

Bütün bu baskı ve kontrollerden sonra dinî bayramların resmî olarak tanınması 
ve kutlanması da bu konuda nereye varıldığını göstermesi bakımından önemlidir. 
Bütün bunların ötesinde en önemli mesele, Kur’an'ın Kazaklara tanıtılması ve Ka-
zakça’ya tercümesidir. 

Uzun bir aradan sonra 1990 yılında Culdız dergisi, Kur’an'dan bazı sureleri ya-
yımladı. Kur’an, ilk defa 1912 yılında Musa Carullah Begeyûlı tarafından Kazak-
ça’ya tercüme edildi. Fakat bu tercüme basılmadı. Nihayet ilk Kazakça Kur’an veya 
Kur’an'ın Kazakça meali Türkiye'de yaşayan Halife Altay tarafından 1988'de İstan-
bul'da yapıldı. Bu çalışmayı da 1989 yılında basılan Kur’an Elifbası ve imanın şartla-
rını ihtiva eden kitap takip etti. Yine Culdız dergisi 1991 yılında ilk defa olarak Kiril 
harfleriyle Kazakça Kur’an mealini yayımladı. İlk surelerin çıktığı sayıda da Kur’an 
ayetleri taşıyan dergi sayfalarının özenle saklanması ve ayakaltında ve ortalıkta bıra-
kılmaması için halkını uyardı. Bu yayınlardan sonra ciddi sayılabilecek bir başka 
kitap da üç dilde, İngilizce, Rusça ve Kazakça, 1994 yılında ortaya çıktı.12  

Son yıllarda, din ve milliyetçiliğin biribirinden bağımsız olarak dikkat çektiği göz-
lemlenmektedir. Kazaklar arasında İslâm’ın körü körüne bir bağlanış olmaktan ziyade 
kültürün bir parçası olarak değerlendirildiği araştırıcılar tarafından kabul edilmektedir.13 

Namaz ve ibâdet, cami ve cemaat kavramları, sosyal hayatın bir parçası duru-
mundadır. Günlük hayata damgasını vuran din ile yine günlük hayatın her anında 
kullanılan alfabenin birlikteliği de önemli bir konudur. Önce Çarlık Rusyası’nın ve 
daha sonra da Sovyetlerin, Orta Asya halklarının alfabelerini değiştirerek onların 
geçmişleri ile bağlantılarını kopardıkları bilinen bir gerçektir. Geçmişle birlikte dinî 
inanışların veya dinden gelen kültürel değerlerin de unutulan alfabe ile yavaş yavaş 
cemiyet hayatından uzaklaştığı açıktır. Alfabe konusunda da çalışmalar yapılmak-
tadır. Bu da dil ile doğrudan alâkalı ve Kazak halkı ile diğer Türk cumhuriyetleri 
arasında kurulacak ilişkiyi şekillendirecek, ona yön verecek bir konudur.  

                                                 
11  W. Sawatsky, “The New Soviet Law on Religion”, Religion in Communist Lands, Cilt 4, Sayı 2, 

1976, s. 6. 
12  Aq-Beket (B. C. Tursunov), Allanın düniege çene selemi, çev. L. Navrotskaya, Almatı, 1994, s. 71. 
13  A.g.e., s. 72. 



Bağımsızlık Sonrası Kazakistan’daki Kültürel Değişimlerin Analizi 

Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 219 

5. Kazakça’nın Canlılık Kazanması 

Milliyetçilik konusunda ortaya konulan bir teoriye göre “dil, modern toplumları 
biribirine bağlayan tek vasıta” değildir.14 Fakat dilin cemiyet içindeki rolü ihmâl 
edilemeyecek kadar mühimdir. Özellikle Türk halkları arasında millî kimliğin 
oluşmasında dil, çok önemli işlevler görmektedir. Millî kimlik, adeta dil etrafında 
oluşmuştur. Bu durum, Kazaklar için de geçerlidir. Dolayısıyla, millet olma yolunda 
ilerleyen Kazak aydınları, kendi dilleri ve onun günlük hayatta ve resmî yazışmalar-
da kullanılması konusunda hassasiyet göstermektedirler. 

Kazakistan'da gelişen bu dil şuuru ile birlikte ülke sınırlarını aşan bir çalışma da 
alfabe konusunda yapılan çalışmalardır. Grup kimliğinin oluşmasında göze hitap 
eden sembollerin de önemli olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda Kazaklar, 
diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve bugünkü Rusya Federasyonu içindeki 
Türk toplulukları ile birlikte alfabe değiştirme kaderini paylaşmışlardır. Diğerlerin-
de olduğu gibi Arap alfabesi önce Latin harfleri ile sonra da Kiril alfabesi ile değişti-
rilmiştir. Bu değişikliklerin yaptığı tahribatı veya kopardığı bağlantıyı incelemek 
bile pek çok araştırmaya konu olacak kadar derindir. 

Yeni alfabe konusunda yapılan çalışmalar, sadece geçmişle olan ve kopan bağla-
ra yeniden dönmek değil, aynı zamanda diğer Türk toplulukları ile de kültür köprü-
sünü kurarak bağları geliştirmeyi hedef almaktadır. Kullanılacak ortak alfabe ile 
Türk halkları arasında sağlanacak kültür birliği, dolayısıyla güç birliği başta Rusya 
olmak üzere Batılı ülkeleri de tedirgin etmektedir. Buna rağmen, Kazak aydınları 
arasında “Türki tildi-tügel bol!”, yani “Türk dilli halklar, birlik olunuz!” sözü do-
laşmaktadır. “Ortaq elipbi kerek” başlıklı bir başmakalede15, bu birliğin doğuracağı 
güç, basit ve bilinen bir kıssa ile anlatılmaktadır: Yaşlı bir adam, çocuklarına son 
dersini vermek için yanına çağırır. Ellerine birer tutam dal parçası verir ve kırmala-
rını ister. Çocuklar kolaylıkla kırarlar. Sonra ellerindekileri birleştirip tutam yapma-
larını ve yeniden kırmalarını söyler. Çocuklar bu defa kolaylıkla kıramazlar bu dal 
parçalarını. Böylece yaşlı adam, birlikten gücün doğduğunu anlatmaya çalışır. 

                                                 
14  A. D. Smith: Theories of Nationalism. London, 1983, s. 145. 
15  “Ortaq elipbi kerek”, Ana tili, 38 (130), 24 Eylül 1992, s. 1-6. 
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Sonuç 

Orta Asya Türk Devletleri bağımsızlıklıklarını kazanır kazanmaz kendi benlikle-
rine ait olan kültürel zenginliklerin neler olduğunu araştırmaya ve onları gün yüzü-
ne çıkarmaya başladılar. Her araştırma neticesinde biraz daha kendi benliklerine 
yaklaştılar ve tarihin derinliklerindeki asıl kimliklerini ortaya çıkarmaya başladılar. 
1991 yılından bu tarafa yirmi sene içerisinde çok anlamlı çalışmalar yapıldı. Bu ça-
lışmamızda göstermeye gayret ettiğimiz gibi özellikle Kazakistan örneğinde görü-
len kültürel değişimler bizde geleceğe yönelik olumlu duygular uyandırmaktadır. 
Son yıllarda yaşanan köklü millî ve kültürel değişikliklerin meyvelerini kısa zaman 
içerisinde beklemek ve ciddi neticeler almayı düşünmek şimdilik sadece hamaset-
ten öteye geçemez. O nedenle başlatılan program ve projelerin devam ettirilerek, 
toplumun geneline yayılmasını sağlamak gerekecektir. 
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Giriş: Konunun Kapsam ve Sınırları 

1989’da Berlin duvarının çökmesi, genel olarak bütün dünyada yeni gelişmeleri 
başlatan sembolik bir olay olarak kabul edilir. Bu sembolik olay aslında 1960’lı yıl-
lara kadar uzanan gelişmelerin bir sonucudur ve kısaca küreselleşme olarak adlan-
dırılır. Küreselleşmenin her şeyi değiştirdiği gibi iddialar yoğun olarak dile getirilir. 
Devlet, toplum ve devletlerarası ilişkiler için küreselleşme bir dönüm noktası olarak 
kabul edilir ve artık yeni koşulların söz konusu olduğu öne sürülür. Hatta bu iddia-
lar ulus devletin önem ve anlamını sorgulamaya kadar uzanır. Hangi olguların bizi 
böyle bir noktaya getirdiği üzerinde düşünmek gerekiyor. Ayrıca bu olguların ger-
çek mi yoksa bir yanılgı mı olduğu da ayrıca aydınlatılması gereken bir husustur. 
Özellikle Türk aydınları bunu nasıl okumalıdırlar? Biz bu çalışmamızda konuya 
hem ulusal hem de uluslararası yönüyle değinmeyi amaçlamaktayız. Burada hede-
fimiz meseleyi Orta Asya ve Türk Dünyası açısından nasıl bir yere oturtmak gerek-
tiği hususunda bir tespitte bulunmaktır.  

Küreselleşen dünyada pek çok şey köklü bir şekilde değişime uğramıştır. İnternet 
teknolojilerinin günlük hayata girmesi önceden mümkün olan pek çok şeyi artık 
imkânsızlaştırmıştır. Ancak daha önceden hayal bile edilemeyenler de olağan hayatın 
bir parçası hâline gelmiştir. Temeli iletişim teknolojilerinde yaşanan yeni dünya koşul-
larına dayanan bu radikal değişimin hem insanın günlük hayattaki algılamalarını hem 
de uluslararası ilişkileri etkileyeceği muhakkaktır. Ancak bu durumun aşırı abartılması 
ya da abartıları fark edememek, hem insanın günlük yaşamını hem de devletlerarası 
ilişkilerde ülkelerimiz açısından fahiş yanılgılara yol açabilir. Bu nedenle çalışmamızda 
yeni dünya koşullarının çok yönlü bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Yapılacak bu 
değerlendirmelerden hareketle Türk Dünyasının bu yeni durum karşısında nasıl bir 
yaklaşım içinde bulunması gerektiğine ilişkin bir tespitte bulunmak amacındayız.  

Öncelikle gelişmiş dünyada, toplum ve devlet algısında önemli alt-üst oluşlar 
yaşandığını göz önüne almak gerekecektir. Bu durumdan en fazla etkilenen top-
lumlar sosyal gelişmesi gecikmiş olanlardır. Gelişmiş merkez ülkeler, gelişmekte 
olan toplumların bu durumunun yeterince farkındadırlar. Bu durumdan cesaret 
alan merkez ülkeler sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan yeterince gelişmemiş 
ülkelerin siyasal mekanizmalarına, iktidar paylaşımına ve hatta sosyal ve ekonomik 
sorunlarına müdahil olmaktadırlar. Bu müdahillik de genellikle sorunu çözmek 
değil kaşıma şeklinde cereyan etmektedir. Küreselleşmeyi yeterince sağlıklı ve ger-
çekçi bir şekilde değerlendirmekten düşünsel ve sosyal kapasite itibariyle uzak top-
lumlar bu durumdan dolayı kolayca yönlendirilebilmektedirler. Bu durumdaki top-
lumların aydınları da ya içe kapanmaya yönelmekte ya da komplo teorilerine sarıl-
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maktadır. Merkez ülkelerin geri kalmış toplumları yönlendirmesinden kaynaklanan 
olumsuzlukların ortadan kaldırılması karşı karşıya bulunulan karmaşık tablodan 
dolayı tahmin edildiğinden daha zordur. Bundan dolayı küreselleşmenin gelişmek-
te olan ülkelerde uyandırdığı “şaşkınlık ve yönsüzlük” duygusunun sürmekte olma-
sı konunun önemini biraz daha arttırmaktadır. Bu şaşkınlık büyük oranda baskı ve 
aşırı kontrol altında yaşayan toplumların “güdülmesi”, güdülen toplumların sorun 
çözme kapasitelerinin son derece düşük olması ve ortaya çıkan yeni sosyal ilişkiler 
ağının yol açtığı sonuçlara “hazırlıksız” yakalanmaktan kaynaklanmaktadır. 

1. Devlete İlişkin Yeni Arayış ve Yaklaşımlar 

Küresel bir süreçten sürekli söz edilmesine rağmen ortaya çıkan tabloyu isim-
lendirmeye dönük bir uzlaşma ortaya konabilmiş değildir. Bu durum diğer alanla-
rın yanında bilhassa toplumu ve devleti açıklama noktasında dikkati çekmektedir. 
Fakat toplumu ve devleti kuramsal açıdan yeniden betimleme arayışları yoğunluk 
kazanmış durumdadır. Bu yeni arayışlarda bazı eğilimleri gözlemek mümkündür. 
Egemenliğin geleneksel algılamadan farklı şekilde anlaşılması, egemenliğin içerik 
ve kullanımındaki farklılaşma vurgusunu güçlendirmektedir. Bireye verilen rolün 
öne çıkması ona teknolojinin yeni imkânlarından da yararlanarak etkinliğini arttır-
ma şansı verebilir. Bireyi öne alan yaklaşım toplum ve devlete bakış açısını gözden 
geçirmeyi de gündeme getirmektedir. 

Küresel ortamda hükümet edenler başlıca üç konuda değişim ile yüz yüzedir ve 
bu durum, onları açmazlar ile karşı karşıya bırakabilmektedir. Bu değişen koşullar 
şöyle sıralanabilir: (1) Yönetmenin coğrafî boyutu giderek artan ekonomik ve sos-
yal entegrasyon sonucu değişime uğramıştır. Devlet yönetiminde karar alıcı ve uy-
gulayıcıların kamu iyiliğinin hayata geçirilmesi ve özel çıkar çelişkisi arasındaki ge-
rilim çoğu zaman ülke sınırlarını aşmaktadır. (2) Zaman faktörü siyasî kararları 
hayata geçirenler için daha duyarlı bir etken hâline gelmiştir. Günün her dakikasın-
da işlem yapan finans pazarları ve medya, hem uluslar arası örgütlere hem de dev-
letlere karar alabilmek için çok az zaman ve fırsat tanımaktadır. Buna karşılık bü-
rokratik yapı kendini bu devasa değişimlere uyarlamak amacıyla çok az yenileye-
bilmiştir. Bu bağlamda bürokrasi etkili ve geleceği belirleyebilecek vizyon içeren 
kararlar alabilecek donanımdan mahrumdur. (3) Siyasî kararların karmaşıklığı git-
tikçe artmıştır. Devletler ve uluslar arası örgütler, ürettikleri kararların bürokrasi ve 
hiyerarşik yapılar içinde kaybolma riskini hesaba katmak durumundadırlar. Ticare-
te ilişkin sorunlar hakkında alınan kararların derin ekonomik, çevresel, sosyal ve 
güvenlik alanında yansımalarının olacağı göz önüne alınmalıdır. Diğer yandan gen 
teknolojilerine ilişkin öngörülmesi güç olası sorunlar küresel gündemin maddeleri 
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arasındadır. Problemler karmaşıklaştıkça riskler de artmakta, dolayısıyla kararların 
yol açacağı sonuçları öngörmek zorlaşmaktadır1.  

Ulus devlet modelini aşılmış bir siyasî yönetim modeli olarak değerlendirenler, 
yeni bir yönetim anlayışı geliştirmenin gerekliliğini savunurlar. Bu yöndeki arayış-
larda eski bir modele dayanmak yerine yeni bir yaklaşım geliştirme düşüncesi ağır 
basmaktadır. Bu arayış iki farklı istikamette gelişebilir. (1) Yeni model arayışı bir 
dünya hükümeti modeli şeklinde olabilir. Ancak böyle bir yaklaşımın bir hayal ürü-
nü olduğu açıktır. (2) Geriye dünya çapında bir otorite olmaksızın ama etkin yöne-
timin mümkün olacağı yöntem kalmaktadır. Yani toplumun sorunlarının üstesin-
den gelebilmek için yeni dünya koşullarına uygun bir yönetim modeli ve ilkeleri 
geliştirmek gereklidir. Bu yöntem karmaşık bir “dünya yönetimi” projesidir. Ulus 
devletin aşılmış bir yönetim modeli olduğunu savunan Michael Zürn gibi yazarlar, 
dünya yönetimi projesinin hayata geçirilmesi için mevcut siyasî modellerde köklü 
bir “dönüşüm” gerçekleştirmek2 gerektiğini ileri sürmektedirler. Ancak bu yeni 
“model” denemelerinde merkez ülkeler odaklı bir yaklaşım egemendir. Bir başka 
ifade ile “çevre” olarak nitelenen ülkelerin temel çıkarları bu yeni model arayışla-
rında gündeme bile gelememektedir.  

2. Davranış Odaklı Devlet: Bireyin Önem Kazanması 

Küreselleşme ile beraber ortaya çıkan yeni koşullar çerçevesinde devlet kuramına yeni 
yaklaşımlarda bireysel davranışları önemseyen anlayış dikkati çeker. Bireysel davranışlar-
dan hareketle yeni bir kuram oluşturmayı hedefleyenler bilhassa bireysel aktörlerin bu 
davranışlarının objektif koşullarını belirlemeye yoğunlaşırlar. Burada temel hedef tipik 
davranışları ve bu davranışların tâbi olduğu düzenlilikleri ortaya çıkarabilmektir. Bu yakla-
şımda sadece kurumlar, kurallar ve temenniler değil insan davranışları da konunun can 
alıcı odağını oluşturur. Davranış odaklı yaklaşımda devlet kuramı sadece sistem merkezli 
değildir. Aynı zamanda bireysel davranışları da dikkate alır. Bir başka ifade ile insan davra-
nışlarının psikolojik boyutu belirleyicidir3.  

Davranış odaklı yaklaşımda devlet, bireylerin işbirliği ve rızaya dayalı, karşılıklı 
etkileşimin mümkün olduğu, birbirini belirleyebildikleri bir ortamın ürünü olarak 

                                                 
1  Thorsten Benner, Andreas Obser, H. Wolfgang Reinicke, Jan Martin Witte, “Global Public Po-

licy: Chancen und Herausforderungen vernetzten Regierens”, in: Zeitschrift für Politik, Jahrgang 
48 (Neue Folge), Heft 4 (2001), s. 359-360. 

2  Michael Zürn, Regieren Jenseits des Nationalstaates, Schurkampf, Frankfurt/Main, 1998, s. 63. 
3  Dehnhard, Albrecht, „Der Staat: Auslauf- oder Zukunftsmodell? Bemerkungen zu einer perspek-

tivischen Täuschung“, in: (Hrsg.) Christoph Butterwegge/Martin Kutsche/Sabina Berghahn, 
Herrschaft des Marktes- Abschied vom Naionalstaat?, Nomos, 1999, Baden –Baden,  s. 20. 



Ulusal ve Uluslararası Alanda Değişen Algılar, Küreselleşme ve Türk Dünyası Değerlendirmesi 

Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 227 

ele alınır. Gerçi grup üyeleri birey olarak davranır. Fakat onların davranışları aynı 
zamanda bir davranış ve etkileşim ağı oluşturur. Bu ağ yapısı sürdüğü müddetçe 
bireylerin oluşturdukları “kolektif aktör” ortaya çıkar. Bu kolektif aktör bir ekip, 
grup veya örgüt olabilir. Ancak bu kolektif aktör üyeleri arasında çıkar çatışmaları-
nın bulunma olasılığı hiçbir zaman inkâr edilmez. Kolektif aktörün davranışlarının 
yol açtığı sonuçlarda tıpkı bir futbol maçında olduğu gibi bireylerin her birinin etki-
si farklıdır. Fakat davranışların sonucu grup ya da ekibe ait gibi algılanır. Davranış 
odaklı devlet kuramında devlet kurumları ve kurallarının kaynağı birey davranışla-
rıdır. Kurum ve kurallar bireysel davranışlarla hayata geçer. Böylece bireysel davra-
nışlar ve değer yargıları4 devletin biçimlenmesini doğrudan etkiler.  

İletişim alanında yaşanan küreselleşme öncelikle klasik devlet- birey ilişkisinin 
yeniden ele alınması gereğini ortaya koymaktadır. Batı dünyasında gelişen liberal 
özgürlük anlayışının temel tezi devletin birey için bir tehdit olduğu varsayımıydı. Bu 
bağlamda teknoloji alanındaki gelişmeler devlet cihazının bireye dönük tehdidinin 
daha da artmasının bir emaresi olarak algılanmaktaydı. Alexidé Tocqueville XIX. 
yüzyılda, XX. yüzyılda ise Bertrand Russell gibi düşünürler bu durumu yeterince vur-
gulamışlardı. Hatta George Orwell 1984 adlı eserinde teknolojiyi kontrol eden bir 
devletin bireyleri adeta açık bir cezaevi ortamına mahkûm edebileceğini iddia etmişti. 

Orwell’ın karamsar senaryosu ve liberal anayasacılığa dayanan bu anlayış internet tek-
nolojisi ile beraber gerçekleşen köklü değişim sonucu kuşkulu hâle gelmiştir. En azından 
internet teknolojisinin sağladığı yoğun iletişim olanağı Orwell’in çok da hesaplayamadığı 
zıt bir olasılığı da gerçek hâle getirmiştir. Facebook, Twitter ve benzeri sosyal ağlar birey-
lerin devleti sarsıcı yeni silahları olarak ortaya çıkmıştır.  

Diğer yandan saniyelerle ölçülebilecek bir zaman diliminde olağanüstü derinlikte 
bilgi ve verilerin dünyanın başka bölgelerine aktarımının imkân dâhiline girmesi devleti 
olduğu kadar bireyi de güçlendirmiştir. Hatta devletin bireyi kontrolünü bir bakıma 
olanaksızlaştırmıştır. Devletler giderek artan ölçüde ulus-ötesi bilgi ve veri aktarımını 
kontrol etme gücünü kaybetmektedir. “Bilgi ve iletişim devrimi” olarak adlandırılan bu 
gelişme farklı sosyal grup bireylerinin mekâna bağlı olmaksızın iletişim kurmalarına, 
bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak verir. Bu gelişme ayrıca devletin kontrol ede-
meyeceği şekilde toplum içinde yeni hiyerarşik odakların oluşmasına yol açmaktadır. 
Devletler bu gruplar arasındaki veri alışverişini engellemekte çoğu zaman yetersiz kal-
maktadır. Hatta çoğu zaman telefon görüşmelerinin dinlenmesi ya da sanal mesajların 
takip edilmesi bile sıradan bir gelişmedir ve devlet gibi bireyler de aynı teknolojiyi kul-
lanabilmektedir. Yani özel şahısların da diğer kişilerin veya devletin bilgi depolarını 

                                                 
4  A.g.e., s. 21 
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izleme ve hatta yağmalama olanağı mevcuttur. Telefon dinleme teknik olarak devlet 
açısından olduğu kadar belli teknik olanağa sahip herkes açısından mümkün hâle gel-
miştir. Bu olanaklar kötü amaçlı kullanılabileceği gibi insan hakları ihlalleri ile mücadele 
eden sivil oluşumların da hareket alanlarını olabildiğince genişletmiştir. Bu bağlamda 
devletlerin yanında yurttaş oluşumlarına da insan haklarını ihlal eden ülkelere karşı 
boykot gibi yaptırımları harekete geçirme olanağı sunmaktadır5. Greenpeace Örgütü 
1995’te başlattığı küresel çapta boykot tehdidi sayesinde bir şirketi okyanusta kurduğu 
petrol çıkarma platformunu denizde batırmaktan vazgeçirebilmiştir. Aslında böyle bir 
başarı bu örgütün değil bu örgütün yaptığı çağrıya dünya çapında verilen desteğin bir 
ürünüydü6. Bu durum bireylerin de devlet karşısında hareket alanının genişlediğini 
gösterir. Diğer yandan böyle bir gelişmenin terör odaklarına sağladığı olanaklar da or-
tadadır. Böyle bir durum bireysel olarak devlet karşısında hareket alanını genişletmek 
manası taşısa da madalyonun diğer yüzünde demokratik ülkelerin bile kamuoylarının 
kandırılması tehlikesini barındırır. Elbette bu kandırma kampanyaları devletlerce kulla-
nılabileceği gibi iletişim teknolojilerini iyi kullanan küçük gruplara da dünya çapında 
etkinlik elde etme olanağı sunmaktadır. 

Birey davranışları yeni kamusal kurumları biçimlendirdiği gibi var olan yapılarda 
değişime de yol açabilir. Davranışların değerlendirilmesinde toplumsal değer yargıları 
belirleyicidir. Bir devletin varlığından ancak siyasetçiler, yargıçlar ve bürokratlar devle-
tin emir ve talimatlarına, kurallarına uydukları sürece söz edilebilir. Bireyler açısından 
değer yargılarında yaşanan sarsıntı ve değişimler toplumsal etkileşimle yaygınlaşır. Dev-
let, ancak yeterli sayıda bireyin gönüllü itaati ile ayakta durabilir ve kurallarını uygula-
yabilir7, uygulatabilir. Toplumsal düzlemde yaşanan değişimler devlet kurumlarına 
yansıdığı oranda devletin içeriğinin de değişim geçirmesi kaçınılmazlaşır. Devletin nasıl 
bir biçim alacağı konusunda bireysel davranışların bu denli belirleyici olması çoğu gele-
neksel devlet kuramında egemen olan bildik yaklaşımlar açısından sarsıcıdır.  

3. Küresel Sosyolojik Oluşumlar ya da Devletin Oluşumunda 
Yeni Aktörler 

a. Küresel Yönetim Anlayışı ve Karma Yapılı Küresel Siyasî Örgütsel 
Oluşumlar 

Gelecekte küreselleşmenin olumlu sonuçlarından yararlanabilmek yerel ve ulus 
ötesi sivil toplumun, ekonomi aktörlerinin beklentilerini ve öğrenme sürecini dik-

                                                 
5  Zürn, Regieren jenseits des Nationalstaates, s. 106. 
6  Ulrich Beck, WasistGlobalisierung? 1.Aufl.,Schurkampf, Frankfurt/Main, s. 121-122. 
7  Dehnhard, „Der Staat: Auslauf –oder Zukunftsmodell?“, in: …Abschied vom Staat?, s. 22. 



Ulusal ve Uluslararası Alanda Değişen Algılar, Küreselleşme ve Türk Dünyası Değerlendirmesi 

Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 229 

kate almak gerekir. Bu beklentiler ve eğilimlerle kastedilen sektörler üstü ve bölge-
selliği aşan sivil toplum ve ekonomi yapılarıdır8. Böyle bir yaklaşım küreselleşme 
sürecinin aynı zamanda yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç gösterdiği iddiasına 
dayanır. Daha doğrusu bu beklentiler önemli oranda merkez ülkelerin gelişmemiş 
toplumlara bir dayatmasıdır. Ancak bu durum gelişmemiş toplumların yönetici ve 
seçkinlerince yeterince doğru çözümlenmemiştir. 

Küresel siyasî yapılanmalar katılan hükümetlerin takip ettikleri karmaşık kurum-
sal amaçları kamufle eder. Yeni tarz küresel örgütlenmenin bileşenleri kamu sektörü 
olarak (1) devlet veya kamusal örgüt, (2) sivil toplum ve (3) özel ekonomi sektörü 
arasında cereyan etmektedir. Küresel düzeyde devam eden bu oluşumun aktörleri 
sorunları ancak ortak hareket ederek çözebileceklerinin farkındadırlar. Ancak bütün 
bunlara karşılık merkez ülkeler arasında cereyan eden bu üçlü sacayağı arasındaki 
güven bunalımı Seattle, Washington, Davos, Prag gibi kentlerde düzenlenen ekono-
mi zirvelerine rağmen giderilememiştir.  Bu üç sektör, aralarında güven bunalımı 
olmadığını açıkça ifade etseler de gerçekte aralarındaki rekabet sürmektedir9.  

Son yıllarda küresel siyasî örgütlenmelerin sayısal olarak arttığı görülmektedir. Bu 
gözlem daha çok gelişmiş toplumlar açısından geçerlidir. Kurumsal ölçekte ortaya 
çıkan bu oluşumlarda karmaşık iktidar ilişkileri gözlemlenir. Bu iktidar ilişkilerinde 
giderek artan karşılıklı bağımlılık dikkat çekicidir. Bu oluşumların küresel ölçekte ve 
kalıcı bir biçimlendirme oluşturabilmeleri ancak bu aktörlerin birlikte hareket etmesi 
ile mümkündür. Zira koşullar hiçbir aktörün tek başına kalıcı bir çözüm üretmesine 
imkân vermemektedir. Küresel siyasî örgütsel oluşumlar kamu sektörü, sivil toplum 
ve özel iktisadi girişim arasında köprüler kurmaktadır. Bu köprülerin kurulması çoğu 
zaman örgütlerin katkısı ile gerçekleşir. Küresel oluşumları teşvik eden etkenler küre-
selleşme, teknolojik gelişmeler, siyasî liberalleşme ve ekonomide liberalleşmedir. Bu 
birlikte davranma metodu “dünya hükümeti olmaksızın hükümet etme”dir fakat 
“hükümetsiz hükümet etme” değildir. Kamu aktörleri bu küresel yapılanmalarda te-
mel rolü oynadıkları için bu tür bir örgütlenme ulus devletin son tangosu değildir. 
Aksine küresel yapılanmalarda işbirliğine gitmek devletlerin davranış kabiliyetini geri 
kazanmalarına hizmet eder. Fakat bu durum devletin, sivil toplum ve özel girişimin 
sahip oldukları yeni konumlarını ve rolleri kabullenmesi, onlarla işbirliğine gitmesi 
gerektiğinin bilincine varmasına bağlıdır. Küresel yapılanmalar sonuç alıcılığa önem 
veren esnek yapılardır. Bundan dolayı bu yapılanmalar salt küresel alanda işbirliğini 
denemekle sınırlı amaçlar güden birer oluşum değildir.10 Devletler açısından küresel 
                                                 
8  Benner/Obser/Reinicke/Witte, A.g.m., s. 362. 
9  Benner/Obser/Reinicke/Witte, A.g.m.., s. 363. 
10  A.g.m.., s. 363. 
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sivil toplumla paralel davranma, daha doğrusu küresel sivil toplum ve küresel eko-
nomiye paralel davranma beklentisi güçlü merkez devletler karşısında bir temenni 
iken; gelişmekte olan ülkeler söz konusu ise adeta onlara dönük bir emir gibidir. Kü-
resel sermaye grupları ile çatışan gelişmekte olan bir ülke dünya kamuoyunda kötü-
lenmek ve dışlanmak tehlikesi ile ciddi bir şekilde karşı karşıya kalır. 

Küresel yönetim anlayışı uluslararası politikayı da ekonomik pazar ilişkileri ne-
deniyle gevşek bağlarla birbiriyle ilişkilendirilmiş bir ağ olarak görür. Bu anlayışta 
“dünya sorunlarına” ulus devletlerin siyasî müdahalesi yanında, uluslararası örgüt-
ler ve sivil toplum da konuya müdahil olabilmektedir. Böyle bir yaklaşımda devlet-
ler güç kullanma tekelini şeklen ellerinde tutmuş olsalar bile bu yetkilerinde önemli 
bir yıpranma ile karşı karşıyadır.  Böyle bir ortamda bir soruna müdahale Avrupa 
Birliği veya Birleşmiş Milletler örneklerinde olduğu gibi sınır aşırı kurumlardan da 
gelebilmektedir. Bu müdahalelerin meşrulukları bazen tartışmalı olsa da bu çok 
alanlı siyaset tablosu, küresel ortamın gerçek bir panoramasını verir. Bu koşullar 
sivil toplum örgütlerinin sayısında bir patlamaya yol açmış ve küresel sisteme onla-
rın da dâhil olmaları ile sonuçlanmıştır11. Bu durumda uluslararası alanda artık sivil 
oluşumlar da göze çarpmaktadır. Doğal olarak bu sivil toplum kuruluşlarının ger-
çekleştirdikleri etkinlikler uluslararası ilişkilerin biçimlenmesinde de rol oynamak-
tadır. Kamu diplomasisi olarak da adlandırılan bu genel tablo devletlerarası ilişki-
lerde tekinlik sağlamakta yararlanılan yeni bir siyasî araç olmaya doğru hızla ilerle-
mektedir. Devletler resmî olarak dile getiremedikleri hedeflerini ortaya koymak ya 
da dünyanın bu hedeflere duyacağı tepkiyi ölçmek için kamu diplomasisinden fay-
dalanmayı daha fazla tercih eder olmuşlardır. 

b. Karma Küresel Siyasî Oluşumların Yerine Getirdiği Çekirdek İşlevler 

Küresel siyasî oluşumların özü itibariyle yerine getirdiği temel işlevin ne oldu-
ğunu ortaya çıkarmaya dönük araştırmalar yapılmıştır. Bu örgütlerin küresel dü-
zeyde standart davranışlarını saptamak, bu işlevlerin neler olduğunu ortaya koy-
makta yol gösterici olacaktır. Bu standartların saptanmasında küresel aktörlerin 
davranışları belirleyicidir. Bu tür standart davranış kurallarının bankacılık, çevre 
koruma gibi alanlarda oluşması daha olasıdır. Örneğin barajların neden olduğu 
çevresel, sosyal ve ekonomik sonuçlar konusunda 1980’li yıllardan itibaren dünya 
genelinde bir gerilim ve diyalog süreci yaşanmıştır. Bu diyalog baraj yatırımı yapan-
lar ile çevreci sivil kuruluşlar ve ekonomik gelişmeyi amaçlayan kuruluşlar arasında 

                                                 
11  Roland Roth, Auf dem Weg zur transnationalen Demokratie?, Thomas Meyer/Reinhard Weil 

(Hrsg.), Die Bürgergesellschaft, Perspektiven für Bürgerbeteiligung und Bürgerkommunikation, 
Verlag J.H. W. Dietz Nachf. Bonn 2002, s. 299. 
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gerçekleşmiştir. Çevreci örgütlerin aşırı reaksiyonları zaman zaman büyük baraj 
inşasını durdurabilecek ve toplumsal gelişmeyi olumsuz etkileyecek boyutlara 
ulaşmıştır. Fakat Dünya Barajlar Komisyonu (World Commision on Dams) konu-
nun tarafları arasında küresel bir diyalog süreci başlatmış, büyük barajların inşasın-
da uyulması gereken kuralları tespite dönük bir çalışma başlatmıştır. 1997’de başla-
tılan bu çalışmalar 2001’de ortak kuralların tespiti ile olumlu bir şekilde sonuçlan-
mıştır12. Bu örnek küresel siyasî oluşumların sorunlara bütün tarafların üzerinde 
mutabık kalacakları çözümler üretebilmelerinin önemini ortaya koymaktadır. 

Küresel çapta faaliyet gösteren oluşumların sorunların çözümüne katkıda bulun-
manın yanında diğer özellikleri de belli bir konuya ilişkin deneyim ve bilgi alış verişi-
ne zemin oluşturmalarıdır. Bu sayede küresel aktörler karşılıklı olarak deneyim alış 
verişinde bulunabilmekte, etkileşime dayalı bir öğrenme süreci oluşturmaktadır13.  

Küresel oluşumların yerine getirdikleri bir başka temel fonksiyon ise serbest eko-
nomi pazarının derinleşmesi ve pazarda oluşabilecek olası yanlışların giderilmesine 
olanak tanımasıdır. Geri kalmışlık ve yoksulluğu ortadan kaldırmaya dönük projeler-
den fakir ülkelerde çözüm üreten bir model olarak anılan “mikro kredi” uygulamaları 
bu tarz bir işlevin mümkün olabileceği14 yönünde cesaret vericidir. Ancak mikro kre-
dilerin gelişmiş merkez ülkelerin ilgisini ne kadar çektiği kuşkuludur.  

Küresel oluşumların sağladıkları bir başka işlev hâlen var olan çok yanlı sözleş-
melere veya hazırlanmakta olan küresel kapsamlı düzenlemelere katkıda bulun-
maktır. Çevre konusundaki sözleşmelere küresel oluşumların sağladıkları katkı 
dikkat çekici örneklerdendir. Bu bağlamda söz konusu oluşumlar dünya çapında 
işbirliğinin gelişmesine, güven ortamının doğmasına hizmet etmektedirler. Bu olu-
şumlar sadece küresel ölçütlerin oluşturulmasına, serbest pazar kurallarının yanlış-
larını gidermeye hizmet etmekle kalmamakta, aynı zamanda küresel politik meka-
nizmaların düzeltilmesine de hizmet etmektedir. Bu küresel yapılanmalar aynı za-
manda küreselleşmede yeterince ağırlığı olmayan fakir-güney ülkelerinin de bu 
sürece katılımına sözüm ona olanak verir. Küresel oluşumların yeterince katılıma 
açık ve şeffaf oldukları konusunda ciddi kuşkular söz konusudur.15 Bunun başlıca 
nedenlerinden biri küresel oluşumların daha çok güçlü merkez devletlerinin izle-
dikleri politikaların adeta ısrarlı takipçileri olmalarıdır. Buna karşılık geri kalmış 
ülkeler hakkaniyete aykırı bu durumu değiştirebilecek donanıma sahip değildirler.  

                                                 
12  Benner/ Obser/ Reinicke/Witte, A.g.m., s. 364 
13  A.g.m., s. 365 
14  A.g.m., s. 365 
15  A.g.m., s. 365-366 
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c. Küresel Siyasî Yapılanmalar 

Uluslararası örgütler sektörler üstü yapılanmalarda işbirliği ve başarı için kilit 
önem taşır. Hem Dünya Bankası hem de Birleşmiş Milletler son yıllarda küresel 
yapılanmaları stratejik planlarına dâhil etmişlerdir. Bu bağlamda BM yöneticileri 
bu örgütü küresel oluşumlar arasında aktif bir dünya otoritesi hâline getirme ama-
cını zaman zaman dile getirmektedirler.16 Ancak burada en temel sorun bir stan-
darttan uzak oluştur. Her şeyi merkez ülkelerin bakış açısına göre değerlendirmek 
Birleşmiş Milletlerin çabalarının inandırıcılığın öldürmektedir. 

Küresel ağ ilişkileri yeni bir açılım gibi sunulmaktadır. Bu görüşü savunanlara gö-
re devletlerarası klasik ilişki modelleri artık terk edilmiştir. Fakat bir ağ şekli olma 
yolundaki gelişmeler yönetimi dünya çapında yerel, bölgesel ve küresel boyutta daha 
karmaşık hâle getirmiştir. Devletlerarası klasik siyasî ilişkiler ve bu ilişkilerde etkin 
unsurlar somut olarak yerel, bölgesel ve küresel boyutta değiştiği oranda farklı alanlar 
arasında bağ kurmanın önemi de artmıştır. Küreselleşme sürecinde devlet, sivil top-
lum ve ekonomi arasında köprü ve dengeler kurmak, bu sürece farklı alanlardaki ak-
törlerin de katılımını olanaklı hâle getirmek önem kazanmıştır. Böyle bir durum ge-
leneksel örgütlerin ve devlet kurumlarının işlevini kaybetmesi anlamına gelmez. Bu-
nunla beraber küresel örgütlerin gelecekteki başlıca görevlerinden biri tek bir merke-
ze bağlı olmayan oluşumlar arasında farklı bağlantı noktaları oluşturma rolü üstlen-
meleridir. Bu manada farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar arasında bağlantı 
kurmak, yerel ve küresel boyutta bilgi birikimi sağlamak, öğrenme süreci oluşturmak,  
örgütlerin özellikle gelişmekte olan ülkelerde etkinliği, buralardaki politik süreçlere 
nüfuz etmeleri, bu örgütlerin geleceğini doğrudan etkileyebilecek etkenlerdir.17 

Devletlerarası kuruluşlarca ortaya konan kuralların aksine uluslarüstü oluşumlar 
esnek olsalar da genel ilkelere dayalıdır. Bu esneklik uluslarüstü örgütlerce sapta-
nan kuralları doğan gereksinimlere göre gözden geçirmeye açık olmaktan kaynak-
lanır. Gereksinim duyuldukça bu kurallar revize edilmekte veya yeni davranış kural-
ları eklenmektedir.  Bu amaçla uluslarüstü platformda örgüt yetkilileri düzenli ola-
rak bir araya gelmekte ve ihtiyaç duyulan operasyonlara karar vermektedirler. Buna 
en tipik örneklerden biri G-7 veya bazen G-8 ülkeleri diye adlandırılan devletlera-
rası oluşumdur. Bu ülkelerin hükümet liderleri düzenli olarak bir araya gelmekte ve 
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaktadır. Bilim alanındaki kuruluşlar, çevre konu-
sunda faaliyet gösteren kuruluşlar da küresel ağ oluşumlarının en önemli örnekle-

                                                 
16  A.g.m., s. 366. 
17  A.g.m., s. 367. 
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rini oluşturmaktadır.18 Aslında G-7 ülkelerinin oluşturdukları yapılanma kendi 
içinde uluslararasıdır. Fakat bu yapılanmanın kararlarını diğer dünya devletlerine 
dikte ettirmesi uluslarüstü bir tablo ortaya çıkarır. 

d. Küresel Ağ İlişkilerinin Yönlendirilmesinde Sorunlar 

Küresel yönetim (global governance) anlayışı bu yönetim tarzını bütün siyasî 
alanlarda etkinleştirme amacı güder. Bu bağlamda bütün dünyada geçerli ticaret, 
çalışma, sosyal ve çevre standartları oluşturmak temel hedefler arasındadır. Küresel 
yönetim tarzını savunanlar, böyle bir düzende rekabetin, zayıf ile güçlü ekonomiler 
arasında bir denge ortaya çıkaracağını, serbest rekabete ve değişime dayalı bir finans 
sisteminin kısa süreli para spekülasyonlarını sınırlayacağı ve bankalarda şeffaflığı sağ-
layacağını savunmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde oluşturulacak bir sosyal sistemle 
risklerin azalacağı ve toplumsal alanda marjinalleşmelerin önleneceği; aynı zamanda 
kapitalizmin şeffaflaşması ile ulusal ekonomilerin daha makul davranır hâle geleceğini 
ve böylece dünyada barışın egemen olacağını öne sürerler.19 Ancak burada ifade edi-
len ve gerçekleşeceği öne sürülen gelişmelerin kendi koşulları içinde gerçekten haya-
ta geçeceğini savunmak pek de ümit verici gözükmemektedir. 

Küresel düzen diye adlandırılan neo-liberal yaklaşımın kuramsal kurgusunu 
yaptığı bu düzeni oluşturması fiili engellerle karşı karşıyadır. Bir kere kurulmaya 
çalışılan böyle bir düzen daha önceden belirli sistemlerin egemen olduğu bir alan 
ile karşı karşıya olduğu gerçeğini göz ardı edemez. Yani dünyada bir sistem ilk kez 
kuruluyor değildir. Bu nedenle uluslararası veya ulus aşan bir sistem koşulsuz ola-
rak inşa edilebilme şansına sahip değildir. Gerçekte idealleştirilen bu dünya siste-
minin kurucuları G 7 ülkeleri, IMF, Dünya Bankası, DTÖ ve OECD ülkeleri ile 
BM’dir. Bunların yanına AB, NAFTA gibi bölgesel ekonomik işbirliği örgütlerini 
de eklemek gerekir. Bütün bunlara hâlen dünyada egemen durumda olan bu yapı-
ların bir “iktidar sarhoşluğu” içinde oldukları ve özellikle ABD’nin sadece kendi 
çıkarlarını gözettiğini saklamaya bile gerek duymadığını da ilave etmek gerekir. 
Ayrıca küresel düzen lehine çalışan sivil örgütler de söz konusu güçlü ülkeler ile 
diğer ülkeler arasındaki “eşitsizliğe” dayalı ilişkiyi görmezlikten gelmektedirler.20 
Aslında küresel sivil örgütlenmeler güçlü devletleri açıkça karşılarına almamakla 
etik açıdan eleştirilebilirler. Fakat bu tarz bir davranış eleştiri oklarına yol açsa dahi 
onlar açısından küresel düzeyde iktidar elde etmeleri anlamına gelir. 

                                                 
18  Zürn, Regieren jenseits des Nationalstaates, s. 173-274. 
19  Wahl, Peter, “Global Governance – Alternative zur neoliberalen Globalisierung?“, isw-report Nr. 

52, September 2002, München 2002, s. 25. 
20  Wahl, s. 25. 
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Küresel oluşumlara yöneltilen en önemli eleştirilerden biri de bu tarz oluşum-
lardaki işbirliğinde güç politikalarından kaynaklanan eşitsiz ilişkilerin göz ardı 
edilmesi ve bu eşitsiz ilişkinin doğurduğu sonuçların görmezden gelinmesidir. Bu 
eleştiriye karşılık hem toplumsal ilişkilerde hem de devletlerarası ilişkilerde güç 
dengesizliklerinin kaçınılmazlığına dikkat çekilmiştir. Yani toplumsal ilişkiler de 
çoğu kez eşit bir zeminde cereyan etmez. Fakat bu durum eşitsiz ilişkilerin21 top-
lumsal alanda olduğu gibi uluslararası alanda da var olduğu gerçeğini eleştirmekten 
kaçınmayı gerektirmez.   

4. Kapalı ve Açık Egemenlik Anlayışları 

Küreselleşme ortamında temel sorunlardan biri egemenliğin ulus ötesi alanda 
politik bağlamda nasıl konuşlandırılacağıdır. Burada klasik devlet egemenliğinden 
sivil toplum örgütleri başta olmak üzere devlet dışı aktörlere doğru bir güç kayması 
yaşandığına işaret edilir. Bu durum geleneksel egemenlik anlayışı yanlılarınca endi-
şe verici bulunur ve eleştirilir. Klasik devlet egemenliğinin giderek değişime uğra-
dığını öne sürenler aynı zamanda yeni sistem bileşenlerinin ortaya çıktığı görüşün-
dedirler. Buradan hareketle önceki ve yeni zaman koşullarının farklılığından hare-
ketle iki farklı durum iki farklı egemenlik anlayışı olarak tasvir edilir. Buna göre iliş-
kilerin devletten devlete işlediği anlayış “kapalı egemenlik anlayışı” olarak adlandı-
rılır. Yeni koşullar çerçevesinde ortaya çıkan, alanda devlet dışı aktörlerle devletle-
rin işbirliğine girdiği, hiyerarşinin değil eşitliğe dayanan yeni ortam “açık sistem” 
olarak adlandırılır.22 

Küreselleşme egemenliğin yeniden tanımlanması anlamına da gelir. Yeni koşul-
larda ulusal egemenliğin kendi başına belirleyiciliği dış ve iç koşulların küreselleş-
me bağlamında oluşturduğu süreç dolayısıyla zayıflamıştır. Küresel ortam egemen-
likte bölünmüşlüğün kabulüne zorlamaktadır. Buna paralel olarak daha önce mut-
lak ve bölünmez olarak düşünülen devlet egemenliğine dayalı tasarrufların kısmen 
yerel, bölgesel ve hatta küresel yapılanmalara devri gerektiği öne sürülmektedir. 
Yani bu anlayışa göre ulus devlet sorunları tek başına çözebilecek konumda değil-
dir. Bu durum aynı zamanda devletlerarası ilişkilerin biçimlenmesinde küresel ör-
gütlerin daha derinlemesine etki ve katkıda bulunabilmeleri anlamına gelir. Bu gö-
rüşü savunanlar küreselleşmenin ortak dış çıkarlar bulunduğu bilincinin doğmasına 
da ortam hazırladığını savunurlar. Yani bu anlayışı savunanlara göre bir “dünyanın 
ortak yararı” fikri devletler ile olan ilişkilerde giderek daha da derinlik kazanma 

                                                 
21  Benner/ Obser/ Reinicke/Witte, A.g.m., s. 370. 
22  Thorsten Benner, Wolfgang H. Reinecke, „Politik im globalen Netz“, in: IP, 8/1999, s. 25. 
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eğilimindedir. Küreselleşme süreci sadece yeni eğilimlerin ortaya çıkışı değil ege-
menlik anlayışında yeni etkenlerin varlığının da dikkate alınmasıdır. Bu yeni unsur-
ların başlıca özelliği politika aktörlerinin sayısındaki artıştır.23 

Ulus ötesi alanda ortaya çıkan küresel siyasî yapılanmalar daha çok bireysel giri-
şimlerle oluşmuş ulus ötesi krizleri çözmeye dönük yaklaşımlar üretmeyi amaçla-
yan kuruluşlardır. Bu anlayışta ilişkilerde alan-veren taraflar devletle sınırlı değildir. 
Sınırlar geleneksel manadakinin aksine sıkı değil, geçirgendir. Dünyaya açık bu 
yönetim anlayışın doğmasına liberalizm, teknolojik gelişmeler ve iletişim devrimi 
ortam hazırlamıştır. Gerçekte de pek çok sosyal, ekonomik ve çevre sorunu sadece 
bir devletle sınırlı kalmamakta, sınır aşan bir nitelik taşımaktadır.24 2011 yılında 
Japonya’da yaşanan büyük deprem ve sonrasında meydana gelen tsunamilerin yol 
açtığı nükleer reaktör kazaları bu durumu açıkça göstermektedir.  

Dünyaya açık egemenlik anlayışına tepkiler oldukça farklı biçimlerde kendini 
açığa vurabilmektedir. Bu noktada farklı tutumlara rastlanmaktadır. Söz konusu 
tepkiler, savunmaya çekilme şeklinde olabildiği gibi hamle yapma, bölgesel yapı-
lanmaya gitme, devletlerarası işbirliği ve küresel örgütlenmeler şeklinde de ortaya 
çıkabilmektedir. Sınırların geçirgenliğine karşı verilen tepki savunmaya çekilme, 
koruyuculuk, içe kapanmacı önlemlere başvurma şeklinde kendini gösterir. Bilhas-
sa ekonomi alanında bu tür tepkilere rastlanır. Belli ürünlerin ithaline engeller 
koymak, teşviklerle iç ekonomiyi desteklemek, göç olanaklarını aşırı kısma bu tür 
tepkilerdendir. Gerçi bu önlemler baştan itibaren başarısızlığa mahkûm değildir. 
Bu manada korumacı ekonomi ilk başta sonuç verir gibi gelebilir. Fakat genellikle 
ulusal ekonomide uygulanan teşvikler sonuna kadar sürdürülebilir değildir. Bu teş-
vikler kamu kaynaklarının yanlış yerlere harcanmasına neden olabilir. Uzun dö-
nemde devletin ekonomi alanında belirleyicilik yeteneğini zayıflatır.25  

Dünyaya açık yönetim ve egemenlik anlayışı, devletlerarası ve bölgesel işbirliği-
ni de kendine karşı bir girişim olarak görme eğilimindedir.  Küresel oluşum örgüt-
leri mümkün olduğunca bütün ilgili örgütlerin temsilcilerini gayrı resmî ve hiyerar-
şiden uzak bir ortamda aynı masanın etrafında toplamaya çalışır. Bu temsilciler 
devlet, sivil toplum ve özel girişimcilerdir. Burada oluşan temel anlayış; bir araya 
gelmenin karşılıklı bağımlılıktan kaynaklandığı ve uygulanabilme yeteneğine sahip 
kararlar alabilecekleridir. Fakat bu yapılanmalarda da devleti temsil edenler asli 
                                                 
23  Sözkonusu görüşler için bkz. Nuscheler, Franz, „Global Governence“, in: (Hrsg.) Heidelberger 

Club fürWirtschaftundKultur, Globalisierung: Der Schritt in einneuesZeitalter, Heidelberg, 
London, 1997,  s. 97-98. 

24  Thorsten Benner, Wolfgang H. Reinecke, „Politik im globalen Netz“, in: IP, 8/1999, s. 26. 
25  A.g.m., s. 27. 
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rolü oynadıkları için bu tür oluşumlar devletin devre dışına itilmesi anlamına gel-
mez. Hatta devlet temsilcileri bu tür oluşumlara katılarak kaybettikleri gücü geri 
kazanırlar. Fakat liberalizm taraftarlarına göre bu geri kazanma ancak devletlerin 
eskiden olduğu gibi devletten devlete değil daha “farklı bir sahada oyuna çıktıkları” 
bilincinde olmaları koşuluna bağlıdır.26 Karşı karşıya bulunulan bu yeni tablo ulus-
lararası alanda sivil örgütlenmelerin ne denli yer edindiklerini göstermektedir. 

Dışa açık yönetim ve egemenlik anlayışı uluslararası örgütlerin ulusal bürokrasi-
lerle sürekli alış veriş içinde oldukları kabulüne dayalıdır. Bu örgütler ulus ötesi sivil 
kuruluşlarla ve özel kişi niteliğindeki aktörlerle de irtibat hâlindedir. Bu nedenle 
BM, IMF gibi örgütler küresel oluşumların kurulması ve geliştirilmelerine destek 
olmaktadır. Bu ulus ötesi oluşumlar önemli aktörlerin buluşturulduğu ortam işlevi-
ni de ifa etmektedir. Küresel oluşumlara finans ve kalkınma örgütlerinin katılımla-
rının bu yapılanmaları birer güvenlik örgütüne dönüştüreceği, böyle bir gelişmenin 
de olumlu sonuçlara yol açacağı savunulmaktadır. Ancak bu tür oluşumlar askerî 
çözümler arka plana düştüğü oranda gerçekleşme şansı bulabilir.27 

Küresel bir yönetim mekanizması kurma yönünde pek çok görüş ortaya atılmakla 
beraber henüz ileri aşamada bir küresel yapılanma ağından söz etmek mümkün de-
ğildir. Bu tür yapılanmaları oluşturmakta da işlevsel ikincillik kuralı uygulanmalıdır. 
Ancak buradaki ikincillik klasik manada kullanılmamıştır. Zira ilişkilerdeki klasik 
ikincillikte öncelik ülke devleti, yerel veya bölgesel otoritenindir. Burada ise ikincillik-
ten kasıt bu yapılanmalara en çok yeteneği olan aktörlerin önceliği, diğerlerinin daha 
sonra devreye girmeleri şeklinde formüle edilir. Şeffaflık, faaliyetlerin denetlenebilir-
liği gibi ölçütler belirleyicidir. Bu ölçütleri en kolay yerine getirenler STÖ’lerdir. Ay-
rıca özel sektör girişimcileri de bu ölçüte sahiptirler. Devlet sektöründen bu oluşum-
lara katılımın olabilmesi ancak bu ölçütlere uyması hâlinde mümkündür. Konuya 
böyle yaklaşılması aslında sivil toplum kuruluşları ve ekonomi sektörü lehine ulusal 
devletin, hantallık verimsizlik veya yolsuzluk gibi gerekçelerle devre dışına itilmesidir. 
Küresel siyasî oluşumlar görece süreklilik gösteren, sivil örgütlenmeye, karşılıklı ba-
ğımlılık esasına dayalı, birlikte davranma beklentisinin egemen olduğu sürekli iletişim 
içinde bulunmanın esas olduğu, ortak iyiliğin gerçekleştirilmeye çalışıldığı, sonuçların 
tek bir bölgeyle sınırlı kalmayacağı varsayımına dayalı örgütlerdir. Kısaca zayıfların 
bir araya gelerek güç birliği yaptıkları bir anlayış söz konusudur.28 Burada zayıf olarak 
nitelenenler aslında daha önce devletlerarası ilişkilerde rol alması söz konusu olma-
yan sivil örgütlenme unsurlarıdır. 
                                                 
26  A.g.m., s. 28. 
27  A.g.m., s. 29. 
28  A.g.m., s.29-30. 
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Küresel yapılar arasında karşılıklı bilgi ve deneyim değişimi esastır. Bu tarz örgüt-
ler sınır aşan sorunların çözüme kavuşturulmasında önemli bir rol oynayabilirler. 
Fakat siyasî örgütlerde yaşanan sorunlar küresel sivil örgütlerde de yaşanmaktadır. 
Bilhassa karar alınmasının bloke edilmesi, veto gibi yetkiler bu yapılanmalar için de 
hareket yeteneklerini sınırlayan etkenler olarak ortaya çıkar.29 Ancak bu tür kurallar 
aynı zamanda belli bir sivil örgütün diğerlerine dayatmada bulunmasını önleyeceği 
için dengeleyici bir işlev görür. 

5. Çok Alanda İşbirliğine Dayalı Uluslararası Politika 

M. Zürn’e göre yeni koşullar devletler açısından birden çok alanda işbirliği zorun-
luluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu yeni koşullar devletlerin başka devletlerle işbirliği 
yapmaksızın başarılı olma şansını daha da azaltmıştır. Ulus devlet, uluslararası örgüt-
ler ve sivil toplum kuruluşlarının dâhil olduğu birbirine eklemlenmiş ve işbirliğine 
dayalı bir tablo ortaya çıkmıştır. İdeal anlamda küreselleşme koşullarına uygun bir 
devlet yapılanmasının gerekleri şöyle sıralanabilir: (1) Devletler arasındaki uzlaşma-
lar sonucu saptanan uluslararası düzenlemeler hakkaniyete uygun olmalı ve ulus ötesi 
örgütlü çıkar gruplarının katılımını da mümkün kılan bir çerçeve yapılanma oluştu-
rulmalıdır. (2) Yeni koşullar ulusal veya alt etnik siyasî aktörlerce dönüştürülür. Ulu-
sal siyasî ve idari sistem eskiden olduğu gibi güç kullanma tekeli ve vergi koyma yetki-
sine sahip olacaktır. Bu anlamda saptanmış uluslararası hukuk kurallarının ihlâli 
hâlinde bu konudaki yargısal kararların icrası yine ulus devletlerce yerine getirilecek-
tir. Aslında benzeri kurumlar hâlen AB karar organları ve üye devletlerce yerine geti-
rilmektedir. (3) Kurgulanan bu yeni dünya düzeninde uluslararası ve ulus ötesi ör-
gütler, uluslararası alanda saptanan hukuk kurallarının işleyip işlemediğini ve bu ku-
rallara gerektiğince uyulup uyulmadığını kontrol edeceklerdir.30  

Savunulan bu görüşlere bakılırsa küresel çağda çok alanlı politika geliştirmenin 
zorunluluğunun bir sonucu olarak tipik ulus devletçe konan hukuk kuralları anla-
mını giderek kaybedecektir. Devletler gerçekleştirecekleri hukuksal düzenlemeler 
ve alacakları kararları giderek artan bir ölçüde diğer devletlerle uzlaşarak ve ilgili 
toplumsal aktörlerle “diyaloga” girerek tesis edeceklerdir. Böylece ulus devlet gide-
rek “pazarlık yapan” devlete dönüşecektir. Böyle bir anlayışın yerleşmesi ile beraber 
toplumun kendi kararlarını kendisinin vermesinin ve uluslararası kurallardaki de-
ğişmelerin anlamı daha da artacaktır. Bu süreçte devletlerin kullanacakları araçlar 
değişime uğrayacaktır. Siyasî olarak verilen kararların başarıya ulaşması için ulus 

                                                 
29  A.g.m., s. 31. 
30  Zürn, Regieren jenseits des Nationalstaates, s. 334. 
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devletlerin tehdit ya da güç kullanma araçları daha az itibar görecektir. Bunun yeri-
ni, karmaşık süreçlerde gerçekleşen ve farklı yansımaları olan, küresel oluşumların 
da içinde yer aldığı hükümet araçları alacaktır.31  

Ulus ötesileşmenin ölçütleri arasında gösterilen uluslararası örgütlerin sayıla-
rındaki artış bu alanda yaşanan siyasî gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. 
Soğuk Savaş yıllarında bu kuruluşların sayısındaki artış Doğu Blok’u çöktükten 
sonrakine oranla daha yavaş olmakla beraber mevcuttu. Gerçi Doğu Blok’unun 
çöküşü pek çok sosyalist ülkenin oluşturduğu uluslararası örgütlerin sona ermesine 
yol açmıştır. Fakat bu durum uluslararasılaşma için kısa bir düşüşten öte bir geliş-
me değildi. Bu bağlamda 80’li yıllarda 378 olan uluslararası kuruluş ve örgüt sayısı-
nın 2000’lerin sonunda 1987’ye ulaştığını32 saptamak aydınlatıcı olacaktır. 

Avrupa Birliği’nin hukuk alanında gerçekleştirdiği düzenlemelerin çokluğu ve 
bunların fiilen uygulanıyor olması, çevre ve insan hakları alanında imzalanan çok 
taraflı sözleşmelerin sayılarındaki artış, uluslararasılaşmanın en önemli göstergele-
rindendir. Uluslararası kuruluşların sayısal artışı ve büyük çoğunlukla 1970’lerden 
sonra ortaya çıkan çok taraflı sözleşmeler yan yana konulduğunda toplumsal alanda 
gerçekleşen ulus ötesileşme veya uluslararasılaşmayı daha anlamlı hâle getirmekte-
dir.33 Avrupa Birliği ulus ötesileşme için veri olarak kullanılabilecek bir örnek oluş-
turmaktadır. Diğer yandan genel bir eğilim olarak insan hakları alanında uygulama-
ya konan sözleşmeler, BM veya diğer uluslararası kuruluşlarca ortaya konan açık-
lamalar 1980’li yılların ortalarından başlayarak hızlı bir artış ivmesi kazanmıştır. 

6. Uluslararası Kuruluşların Hedefleri 

Uluslararası kuruluşların sayısal artışının ne tür sonuçlara yol açtığı, bu kuruluşla-
rın sayılarındaki artışın ulusal hükümetlerin eksiklerini tamamlayıp tamamlamadığı, 
devletlerin en önemli eksiklerinin hangi alanlarda görüldüğü soruları haklı olarak 
gündeme gelmektedir. Bu soruların cevabı, ulus ötesileşmenin ölçüsüne olduğu gibi 
ulus devletlerin yetersiz kalmaları ile de yakından ilgilidir. Devletlerin yetersizliği, 
bilhassa iç ve dış güvenliği sağlamakta göze çarpar. Devletlerin kendi sınırları içinde 
geçerli olmak üzere bizzat veya belirli sayıda devletlerle imzaladığı antlaşmalar, gü-
venlik zafiyetini ortadan kaldırmaya yetmemektedir.34 

                                                 
31  A.g.e., s. 335. 
32  A.g.e., s. 205, 227. 
33  A.g.e., s. 208-210. 
34  A.g.e., s. 213. 
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1815 Viyana Kongresi’nden itibaren devletler, güvenlik sorununu küresel çapta 
çözmeye çalışmışlardır. Burada üzerinde uzlaşılan görünürdeki husus, savaşın ulus-
lararası politikada bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi hedefidir.  Bu durum 
iki büyük dünya savaşı yaşanmasına rağmen hâlâ bir amaç olma özelliğini muhafaza 
etmektedir. II. Dünya Savaşı sonrasında güvenliği sağlamak bağlamında bireylere 
dönük şiddet kullanımını önleme amaçlı girişimler; NATO, Varşova Paktı, AGİT 
gibi uluslararası kuruluşlar hep devletlerin kendi başına üstesinden gelemedikleri 
güvenlik sorununu çözmeye dönük arayışlardır. Güvenlik alanında en yakın ilişkiler 
OECD ülkeleri arasında gerçekleşmiştir. Ancak güvenlik konusu zamanla sadece 
devletten devlete veya devletten bireye dönük olmanın ötesine geçmiştir. Küresel 
çapta yaşanan terör olayları devlet dışı odaklardan kaynaklanan güvenlik tehditle-
rini öne çıkarmıştır. Terör alanında yaşanan güvenlik sorunları OECD ülkeleri ara-
sında gerçekleşen sıkı işbirliğine rağmen bu ülkelerin güvenlik konusunda kaygıla-
rını tamamen ortadan kaldırmaya yetmemiştir.35 

Uluslararası alanda çözülmesi gereken tek sorun yatay veya dikey güvenlik sorunu 
değildir. Sosyal refahın sağlanması ve ekonomik büyümenin sürdürülmesi üstesinden 
gelinmesi gereken meseleler arasındadır. Sermayenin küreselleşmesi ulusal ekonomi-
lerin karşı karşıya kaldıkları açmazları görmezden gelmeye yol açmaktadır. Küresel 
çapta faaliyet gösteren ticaret örgütlerinin davranışları bu endişeyi bir bakıma doğru-
lamaktadır. Benzeri eğilimlere bölgesel ekonomik işbirliği örgütlerinde de rastlan-
maktadır.36 Böyle olunca ticareti geliştirmeyi hedefleyen örgütlerin dünya çapında 
sosyal refahı destekleme sorununa çözüm bulma konusunda da olumlu bir yaklaşım 
geliştirmeleri ulus devlet sonrası aşamada hayati önem arz etmektedir. Bunun için 
hem devletlerin hem de uluslararası örgütlerin kaçınma ya da aktif tutum almak sure-
tiyle gereken politikaları oluşturmaları ihtiyacı baş göstermektedir. 

Klasik ulus devlet anlayışı sonrası oluşturulmaya çalışılan yeni düzende işbirliği 
ve başarının asıl zorlukla karşılaşacağı alanlar paylaşımın öne çıktığı durumlarda 
söz konusu olacaktır. Çıkar ortaklığına dayalı bir işbirliği anlayışı devletlerin eko-
nomiyi düzenlemeye dönük davranışlarında ciddi uçurumlar oluşmasına yol açabi-
lir. Böyle olunca uluslararası örgütlerin de toplumlar arasındaki çıkar paylaşımının 
ortak bir noktada buluşma çabasını görmezden gelmemesi ve bu durumu dikkate 
alması gerekir.37 Ancak aynı kültür havuzuna dâhil toplumların ortak çıkarlar oluş-
turmaları, bölgesel işbirliğine ve barışa katkının yanında bu halkların kaynaşmaları-
nı da teşvik edecektir. Bir başka ifade ile kardeş Türk halklarının kendi aralarında 
                                                 
35  Ayrıntılar için bkz: A.g.e., s. 213-218. 
36  A.g.e., s. 219-220. 
37  A.g.e., s. 228. 
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kesişen çıkarları hayata geçirmekte istekli olacakları ve bunun aynı zamanda ortak 
kökten gelen bu uluslara mensup bireyler arasında ortak duygu ve düşüncelerin 
inşasına katkıda bulunacağı muhakkaktır. 

7. Uluslararası Sonrası Politika Masalı 

Küresel çağın nasıl bir devletlerarası ortama yol açacağı konusunda, Rose-
nau’un uluslararası alanı devletler ve devlet dışı aktörlerin etkin oldukları iki ayrı 
düzlem olarak kurgulaması dikkat çekicidir. Gerçi Rosenau ulus devletlere dayalı 
devletler camiasını anarşi olarak nitelemez. Fakat uluslararası politikayı iki alana 
ayırır. Ona göre, küreselleşme çağı uluslararası politikanın geride kaldığı bir dö-
nemdir. Yani artık ulus devletlerin egemen ve tek belirleyici oldukları uluslararası 
ilişkiler dönemi geride kalmıştır. Küreselleşme çağının uluslararası ilişkilerinde 
senaryoya devletlerin yanında uluslararası örgütler ve hükümet dışı kuruluşlar da 
dâhil olmuşlardır. Bu aşamada artık uluslararası sonrası politika dönemi başlamış 
olacaktır.  Değişen bu tablo nedeniyle insan hakları ihlalleri, küresel çevre sorunları, 
kitlesel göçler, uluslararası politikanın ana konuları arasına girmiştir. Rosenau’ya 
göre uluslararası sonrası aşamanın başlıca özelliklerinden biri bu alandaki iktidar 
paylaşımına devlet dışı öğelerin de katılmış olmalarıdır. Artık iki ayrı arena mevcut-
tur. Bunlar; “devletler topluluğu ve ulus ötesi politika dünyasıdır”. Devletler camia-
sında diplomasi ve ulusal egemenlik kuralları belirleyici iken; ulus-ötesi politikada 
çok uluslu şirketler, dünya çapında faaliyet gösteren insan hakları ve çevre örgütle-
ri, Dünya Bankası, NATO, Avrupa Birliği gibi aktörler de etkinlik göstermektedir. 
Ancak bu aktörlerin tek söz sahibi gibi davranmaları mümkün değildir.38 Rosenau 
bu iki ayrı alandan oluşan uluslararası düzeni “uluslararası sonrası siyaset” olarak 
adlandırır. Bu ayrım bir ulus devlet sonrası tabloyu ifade etme iddiasına dayanır. 

Rosenau’nun dayandığı uluslararası sonrası siyaset aşaması ya da diğer deyişle 
“çok merkezli dünya politikasında” karşı karşıya bulunulan “iki ayrı dünyayı” açıkla-
makta Wallerstein’ın kapitalist ekonominin baskınlığının yerini “teknolojik boyut” 
almıştır. Yazara göre teknolojideki gelişmeler artık mekânsal uzaklıkların önemini 
tarihin hiçbir döneminde görülmedik ölçüde ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle çok 
merkezli dünya politikası bir bütünlük arz eder. Yani bölgesel ölçekte politika üret-
mek dünya sisteminin etkisinden kurtulmak için yeterli değildir. Bölgesel ölçekli poli-
tikanın yeterliliğine ulus-ötesi örgütler, sınır aşan çevre sorunları ve diğer sorunların 
varlığı, sınır aşan tepkiler doğuran sosyal olaylar engeldir. Örneğin, ABD’de düzenle-
nen seçimler sadece o ülkeyi değil dünya politikasını da etkilemektedir. Dünya futbol 

                                                 
38  Beck, Was ist Globalisierung?, s. 68-69. 
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şampiyonası sadece düzenlendiği ülkeyle sınırlı bir hadise değildir. Üretimin farklı 
aşamalarının başka bölge veya ülkelerde gerçekleştirilmesi39 gibi nedenler artık ulus-
lararası ilişkileri klasik anlamından uzaklaştırmıştır.  

Wallerstein ve Rosenau tarafından ortaya atılan küresel çağda yeni uluslararası 
politika sistemi daha doğrusu ulus-ötesi politika sistemi görüşüne itirazlar olmuştur. 
Bu itirazların başında Gilpin tarafından ortaya konan çekinceler gelmektedir. Gerçi 
Gilpin de uluslararası alanda yeni koşulların ortaya çıktığını kabul eder. Fakat bu yeni 
durum sınırlı ölçüdedir ve devletlerin elini kolunu bağlayacak ölçüde değildir. Küre-
selleşme ulus ötesi alanın genişlemesi ve küresel aktörlerin ortaya çıkması demektir. 
Her şeye rağmen ulus devlet hâlâ bu alanda egemen güç olmayı sürdürmektedir. Kü-
resel koşulların hayata geçmesi için hâlâ ulus devletin bunu kabul etmesi ve izin ver-
mesine ihtiyaç vardır. Çünkü ulus devlet izin vermedikçe küresel şirketlerin veya 
Dünya Bankası gibi kuruluşların serbestçe faaliyet yürütmeleri mümkün değildir.40 

Gilpin’in küresel dünyada ulus devletlerin belirleyiciliklerinin sürdüğünü ve on-
ların izni olmadan küreselliğin hayata geçemeyeceğine ilişkin görüşü onun ulus 
devletleri uluslararası alanda eşit birer aktör olarak gördüğü yanılgısına götürme-
melidir. Çünkü Gilpin küreselliğin hayata geçmesi ve kalıcı olması için “tarihi tec-
rübelerden” de hareketle bir devletin dünya çapında etkin olmasının gereğinde 
ısrarlıdır. Buna göre bu etkin devlet hem kapitalizme inanan hem de diğer devletle-
ri serbest piyasa ekonomisi ilkeleri etrafında işbirliğine zorlayacak güçte olmalıdır.41 

Ortaya çıkan yeni tablonun birçok ulus devleti silikleştirdiği söylenebilir. Fakat kü-
resel güç konumundaki devletler bu süreçten olumsuz etkilenmemişlerdir. Bu nedenle 
Robert W. Cox ulus devletlerin silikleşmelerini ABD’nin bu alanda daha baskın bir rol 
üstlenmesinin bir yansıması olarak görmektedir. Cox, ulus devletin küreselleşme ve 
ABD hegemonyasında yaşanan kriz nedeniyle dünya pazarlarına uyum ve siyasî belirle-
yicilik imkânını kaybettiğini, ulusal ekonomilerin dünya ekonomisinin araçlarına dö-
nüştüğünü öne sürer. Yazara göre bu durum “ulusal sonrası dönemdir.” Bu dönemin 
başlıca özelliği ulus devletler arasında ve ulus devletleri aşan alanda yeni mikro ve mak-
ro katılım alanlarının ortaya çıkmasıdır. Böyle bir tablonun ortaya çıkması devletlerin 
uluslararası politikadaki etkilerini azaltıcı sonuçlar doğurur. Bu görüşü savunanlara göre 
bu yöndeki gelişmeler daha karmaşık, birden çok alanda cereyan eden küresel siyasî bir 
sistem ortaya çıkarmıştır.42 Bölgesel oluşumlar ve bunun devamı olarak bölgesel ortak 
                                                 
39  A.g.e., s. 70. 
40  A.g.e., s. 71. 
41  A.g.e., s. 72. 
42  Cornelia Morgenstern, NationalismusversusGlobalisierung?, Frankfurt/Main, VerlagNeueWis-
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politikalar da küresel aktörlerce tıpkı ulus devletlerde olduğu gibi olumsuz karşılanır. 
Çünkü bir ulus devletin kendi başına veya bölgedeki devletlerle birlikte hareket etmesi 
küresel güç odaklarının arzulamadıkları bir tutumdur. Zira küresel aktörlerin savunduk-
ları ya da hedefleri merkez ülkelerin yer aldığı coğrafî bölgelerin ve bütün çevre ülkeler 
karşısında üstün kabul edilmeleri ve ayrıcalıklı tutulmalarından başka bir şey değildir.  

Sonuç Yerine:  
Küreselleşen Dünyayı Türk Dünyası Açısından Okumak 

Dünya şartları yeni teknolojilerle birlikte bir değişime uğramış ve bu durum in-
sanların günlük hayatlarına kaçınılmaz olarak yansımıştır. Ancak konuya devletlera-
rası ilişkiler açısından bakıldığında aslında değişmenin çok da iddia edildiği oranda 
gerçekleşmediği, ulus devlet gerçeğinin varlığını sürdürdüğü ve sürdürmeye devam 
edeceği açıktır. Bu durumun göz ardı edilmesi anlamına gelecek her türlü tutum ve 
davranış gerçekçilikten uzak olacaktır. Ancak eski olduğu gibi de kalmamıştır. II. 
Dünya Savaşı sonrasında alelacele ileri sürülen, dünya devletlerini ABD öncülüğünde 
bir hegemonya kutbu etrafında yönlendirme amacı güden anlayış Soğuk Savaş koşul-
larının izin vermemesi nedeniyle uluslararası ilişkilerde yeterince uygulama şansı bu-
lamamıştır. Bu durum en azından Doğu Blok’u ülkeleri için böyleydi. Yapısal işlevsel-
ciliğin43 uluslararası alana uygulanmasını hedefleyen bu anlayış devletlerarası ilişki-
lerde merkez ülkeler lehine uygulanması hedeflenen, gerçekte çifte standartçı yakla-
şımlar küreselleşme döneminde yeniden ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, merkez dev-
letlerin çevre ülkeleri kontrol altında tutmasını amaçlayan Batı merkezli bir uluslara-
rası anlayışın ürünüdür. Başka adlar altında sunulmak istense de gerçek değişmeye-
cektir. Bundan dolayı Türk aydınları ve devlet adamları olarak bu alanda ileri sürülen 
yeni yaklaşımları dikkatlice mercek altına almak gerekir.  

Türk devletlerinin coğrafî bakımdan birbirinin devamı olmaları büyük bir avan-
tajdır. Türk Dünyasında toplumsal yapılar ve devlet örgütlenmesi açısından dikkati 
çeken hususları irdelemek gerekir. Türk Dünyası açısından en büyük avantajlardan 
biri Türk ülkelerinde konuşulan dillerin birbiriyle büyük benzerlik göstermesidir. 
Bu durum ortak bir kültür yaratma koşullarını yeterince sağlamaktadır. Dil yakınlı-
ğı Türk Dünyasında en avantajlı yanlardan biridir. Ancak dil bakımından yakınlığın 
kabileci tutum ve davranışları makul düzeye indirebilmesi toplumsal algıların de-
ğişmesine bağlıdır. Burada devlet adamlarının ve aydınların oynayacakları rol haya-
ti önemdedir. 

                                                 
43  Yapısal işlevselciliğin uluslararası ilişkiler açısından incelemesi için bkz: İlyas Doğan, Devlet ve 

Toplum Kuramlarına Yeni Yaklaşımlar, Yeniinsan Yayınevi, İstanbul, 2008, s. 311-316. 
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Küresel dünyada dil ve coğrafî yakınlık farklı Türk grupları arasında kültürel ve si-
yasî köprüler kurulmasına büyük fırsatlar sunmaktadır. Ancak bu şartlar 1991’den 
beri yeterince değerlendirilememiştir. İnternet teknolojileri Türkçenin farklı diya-
lektlerini konuşan ya da akraba dilleri konuşan gruplar arasında ciddi bir kaynaşma ve 
yakınlaşma fırsatı sunmaktadır. Ne var ki Türk devletlerinin karşı karşıya oldukları 
yapısal sorunlar bu avantajları değerlendirme sürecini genellikle yavaşlatıcı ya da sek-
teye uğratıcı etki yapmıştır. 

Türk devletlerinin siyasal rejimlerinin farklılığı görünürde bir engel gibi gözükse de 
aslında daha önemlisi bu ülkelerde sosyolojik manada örgütlü bir yapının yeterince 
kökleşmemesi ve düşünce hayatının sönüklüğüdür. Aydınlararası işbirliğinin eksikliği 
köprülerin kurulmasının önündeki büyük engellerden biridir. Siyasal rejimler toplu-
mun örgütlenmesine iki şekilde yaklaşabilirler: (1) Bunlardan ilki örgütlülüğü, sivil 
toplumu siyasal egemenliği kullananlar karşısında bir tehdit olarak algılanmadır. Bu 
yaklaşım genel olarak siyasî iktidarı elinde tutan elitlerce takınılması kolay bir tutum-
dur. Ancak kendiliğinden örgütlenmeyi öğrenmemiş, daha doğrusu yaşamamış top-
lumlarda örgütlü yapılar kısa sürede siyasal iktidarı zorla ele geçirme girişimlerini besle-
yen bir odağa dönüşebilir. Bu durum da devlet yönetimini elinde tutanları endişeye ve 
her toplumsal kıpırdanmayı bir komplo tehdidi olarak algılamaya sevk eder. (2) Sosyo-
lojik anlamda örgütlü topluma diğer bakış açısı ise örgütlü toplumu olumlu karşılayan, 
toplumun örgütlülüğünü toplumsal sorunların yerinde ve devlete aşırı bağımlı olmaksı-
zın çözülmesinde bir şans olarak görülmesidir. Bu yaklaşımın karşılık bulması için top-
lumun kendi içinde örgütlü davranmayı içselleştirmiş olması hâlinde ortaya bir başarı 
modeli çıkabilir. Ancak toplumun kendi sorunlarını çözmede devlete aşırı bağımlı ol-
maksızın inisiyatif alması için belirli bir kalkınmışlık düzeyinin yakalanması gerekir. 
Burada vurgulamak gerekir ki bir ülkenin sadece millî gelirinin yüksek olması yeterli 
değildir. Toplumda sınıfsal ayrılıkların çok keskin olmaması, orta sınıfın yeterince his-
sedilebilir seviyeye ulaşmış olması da gerekir. 

Örgütlü yapıyı yeterince içselleştiremeyen toplumlarda ülke içi sivil örgütlenme-
ler çoğu zaman devlet yöneticilerince kontrol altında tutulur, yönlendirilir. Bu durum 
siyasî otoriterliğin daha yaygın bir şekilde hissedilmesine hizmet eder. Diğer yandan 
kendiliğinden, şiddeti dışlayan, toplumsal ve siyasal konuları barışçı şekilde kendi 
içinde ve aralarında tartışamayan örgütlü yapılar kısa sürede toplumsal gerginliklerin 
kutup başı olmaya meyledebilirler.44 Bu tarz bir toplumsal tabloda dedikodu ve söy-
lentiler insanların günlük yaşamlarının bir parçasıdır. Bu şekilde örgütlenmeyi öğre-
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nememiş ama görünürde sivil örgütlenmelerin özellikle yabancı, küresel düzeyde 
faaliyet gösteren sivil örgütlerce yönlendirilmeleri tehlikesi yüksek olasılıklıdır.  

Örgütlenme melekesinin yeterince gelişmediği toplumların uluslararası ilişkilerde 
başarılı olmaları için gerekli süreklilik unsurlarına sahip olduklarını ifade etmek ol-
dukça güçtür. Dış dünyada sivil alanda temsil edilmeyen ülkelerin uluslararası alanda 
başarılı olmaları devlet adamlarının kişisel özelliklerine bağımlı olmak gibi bir kaderle 
karşı karşıyadır. Uluslararası alanda başarılı temsil ve dış dünyada sivil alanda etkinlik, 
başarıyı belirleyen en önemli etkenlerdendir. Bu alanda devletlerin grup olarak birlik-
te davranmaları hâlinde sonuç almak daha kolay gerçekleşecektir. 

Türk Dünyasının kendi toplumsal sorunlarını istediği şekilde çözebilecek ko-
numa yükselmesi ve dünyada etkili bir aktöre dönüşebilmesi merkez ülkelerin dev-
let ve kamu diplomasi araçlarına aynı düzeyde karşılık verilebilmesine bağlıdır. Bu-
nu sağlamakta sadece devlet bürokrasisinden beklenti içinde olmak başarı şansını 
önemli oranda düşürür.  

Devlet adamlarının ama özellikle aydınların bütün Türk Dünyasını kucaklaya-
bilecek ortak yaklaşımlar üretmeleri, bu üretilen yaklaşımların geleceğe taşınabil-
mesi ve sürekli olabilmesi için Türkçe konuşan toplumların kendi sorunlarını kendi 
çabalarıyla çözebilme alışkanlığı kazanması gerekir.  

Türk Dünyasının coğrafî alanı aynı zamanda ortak bir kültür alanıdır. Ancak bu 
durumun gerçekliğe dönüştürülmesi gerekir. Türk devletleri arasında kültürden 
başlamak üzere bilim ve ekonomide birbiriyle uyumlu hâle gelmiş bir ekonomik ve 
sosyal ilişkiler ağını hızla kurmak gerekir. Bu durum Türk Dünyasının kendi içinde 
karşılıklı bir bağımlılık doğuracak ve Türk devletlerinin birbiriyle yakınlaşması yö-
nünde ve birlikte davranmalarını teşvik edici bir etki yaratacaktır. Böyle bir tablo 
Türk Dünyasını hem doğudan gelmesi kuvvetle muhtemel Çin tehlikesi karşısında 
hem de batılı merkez devletleri karşısında güçlü kılacaktır. 

Gelişmiş ülkelerce daha doğrusu bu ülkeleri ana üs olarak seçmiş küresel hol-
dinglerce desteklenen dışa açık egemenlik anlayışının ulusal çıkarlar lehine denge-
lenebilmesi için toplumun kendi içinden doğan ve dıştan yönlendirilmeyen, ama-
cından saptırılmayan bir sivil örgütlenme yapısına ihtiyaç vardır.  

Ulus devletin karar ve çözüm üretme mekanizmalarının giderek önemini kay-
bedeceğini ileri süren hayalci görüşler gerçekmiş gibi savunulmakta ve çevre ülke-
lere dayatılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde batılı devletlerin 
Müslüman devletleri Sudan örneğinde olduğu gibi küçültmeleri, bu ülkelerin siyasî 
yönetimlerini değiştirmekte veya bunlara müdahale etmekte kendilerini haklı gör-
meleri, gerçekleştirdikleri askerî müdahaleler, aslında bu görüşlerin ciddi olarak 
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hayata geçirilmeye çalışıldığını göstermektedir. Ancak bu tür politikalar öne sürül-
düğünün aksine daha mutlu bir dünya amacı gütmemekte, merkezde yer alan batı 
ülkelerinin sömürge çağının başladığı 16.yüzyıldan beri edindikleri alışkanlıkları 
sürdürme çabalarıdır. Bu durumun Türk Dünyası açısından yol açtığı olumsuz tab-
lonun ortadan kaldırılmasının yolu Türk halkları lehine çevrilmesi için basit iktidar 
kaygılarını bir yana bırakarak hem sivil hem de siyasal alanda ortak bir kültür, siya-
set, edebiyat ve ekonomi oluşturmaktan geçer.  
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Giriş 

Birbiriyle bağlantılı iki temel dinamiğin, diğer tali değişkenlerle beraber mev-
cut dünya düzenini temelden dönüştürdüğü zamanları yaşamaktayız. Ekonomi 
medyasının popüler başlıkları arasında kendisine kalıcı bir yer edinen "yükselen 
ülke" haberleri, madalyonun ilk yüzüne işaret etmekte. Batı'nın tartışmasız üstün-
lüğü altında geçen insanlık tarihinin en uzun yüzyılının sonuna yaklaşmaktayız. 
"Yeniden doğu"1, muhalif iktisatçının istihzayla karşılanan öngörüsü olmaktan 
hayli zamandır çıktı. Dünya ekonomisinin sıklet merkezi, büyük bir hızla Asya'ya 
kaymakta. Bunu ciddi jeopolitik depremlerin izleyeceğini düşünmemek için ise 
anlamlı hiçbir sebep yok. 

Tek kutuplu dünyanın sonunu getiren bu gelişmeler, geleceğin dünyasının nasıl 
bir mimari etrafında şekilleneceğini de haber vermekte. Nitekim madalyonun diğer 
tarafında, “bölgeselleşme” yolunda yeryüzünün değişik coğrafyalarında atılan 
adımlar yer almakta. Dünya düzeninin evrildiği yeni güzergâhta, küresel kurumlar-
dan bölgesel muadillerine doğru önemli bir güç kayması yaşanmakta. Toplumlar ve 
siyasî seçkinler her geçen gün daha fazla sorunun çözümü için Washington gibi 
adresler yerine bölge başkentlerine yüzlerini dönerken tarihsel hafızalarını da ne 
kadar fazla ortak paydaya sahip olduklarını hatırlatacak biçimde yeniden inşa et-
meye çalışmaktalar. Hiyerarşik bir piramidi andıran küreselleşme tasavvuru, önem-
li aktörlerini bölgeselleşme projelerinin/millet-imparatorlukların oluşturduğu yeni 
eğilimler tarafından sorgulanmakta. 

Söz konusu değişim dalgası dünya sistemine dâhil tüm aktörler arasındaki 
münasebetlerin niteliğini etkileyecek. Bu yüzden, çalışmamızın problematiğini 
oluşturan ABD-Orta Asya ilişkileri nasıl bir çehre kazanacak sorusunun cevabı, 
yalnızca ilişkinin doğrudan taraflarını değil önemli aktör ve dinamiklere ait kendi 
ivmeleriyle katmanlar hâlinde akan zamanları da buluşturan kavşak noktaları üze-
rine odaklanmalı. Yazımızın kalan kısmında yapacağımız değerlendirmelerde bu 
hususu dikkatten kaçırmamaya gayret edeceğiz. 

1. Dünya Düzeni Değişirken: Yeni Bir Jeopolitik İklime Doğru 

Dünya ekonomisinin yaklaşık iki asırlık zaman dilimi içindeki evrimini özet-
leyen istatistiklere baktığımızda, 20. ve 21. yüzyılın ilk çeyreklerinin küresel güç 

                                                 
1  Andre Gunder Frank, ReOrient, Global Economy in the Asian Age, University of California 

Press, 1998. 
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dengelerindeki dönüşümler bakımından önemli kırılma noktalarını temsil ettik-
lerini görmekteyiz. Örneğin 1750’de dünya sanayi üretiminin % 73-78’inin Batı 
dışı coğrafyalarda gerçekleştiği hesaplanmaktadır. Sanayi Devrimi’ni takiben ise 
bu rakamlar hızla altüst olmuşlardır. Batı dışı dünyanın sanayi üretimi içindeki 
payı 1860’ta % 17-19’a, 1913’te de % 5,2’ye düşmüştür.2 

20. yüzyılın ilk çeyreğinde zirve noktasına ulaşan bu trendin yönü, “çev-
re”deki dekolonizasyonu takip eden sanayileşme çabalarıyla birlikte tersine 
dönmeye başlamıştır. Küreselleşme sürecinde üretimin coğrafî mekânlarında 
yaşanan değişim de söz konusu eğilimi hızlandırmıştır. 21. yüzyılın ilk çeyreğine 
girdiğimizde, 2005 yılı itibariyle Batı dışı dünyada yükselen ekonomilerin satın 
alma gücü paritesine göre dünya üretimi içindeki payları % 50’nin üzerine çık-
mıştır. 2006 yılında küresel gayri safi hasıla artışının yarıdan fazlasını sağlayanlar 
da aynı ülkelerdir.3 

Uzun bir tarihsel çevrimde hayatî eşiklerin aşıldığına işaret eden bu rakamlar-
dan başka birçok temel parametre de dünya düzeninin temel mimarisinin çok 
ciddi bir dönüşüm sürecinden geçtiğini göstermektedir. Hararetli küreselleşme 
tartışmalarına sahne olan 1990’lar boyunca ekonomik zenginlik ve iktidarı mer-
kez ülkelerde daha fazla toplayan eğilimlerin doğrultularında önemli değişimler 
yaşanmaktadır. Uluslararası sistem güç dağılımı bakımından gittikçe çok merkez-
li hâle gelirken, finanstan savunmaya kadar uzanan birçok önemli alanda küresel 
kurumların işlevlerini üstlenen bölgesel yapılanmalar ortaya çıkmaktadır.  

Dünya sisteminin maddi dengelerini alt üst eden bu dinamiğin bir başka 
önemli özelliği yaşananlara sanayi devrimi sonrası dönemde benzeri bulunmayan 
bir mahiyet kazandırmaktadır. Geleceğin yeni büyük güçleri olan millet-
imparatorluklar4 Batı dışı coğrafyalardan doğmakta ve etraflarında ekonomik bir 
çekim merkezi inşa etmekle yetinmemektedirler. Bu “yeni bölgecilik”, yalnızca 
sosyo-ekonomik işbirliğine yönelik inisiyatiflerle sınırlı değildir. Aynı zamanda 

                                                 
2  Jan Nederveen Pieterse, Globalization or Empire?, London, Routledge, 2004, s.74 
3  The Economist, “Coming of Age”, The Economist, Vol. 378, Issue 8461, 1/21/2006, (Erişim) 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=19491983&site=ehost-
live, 17 Ekim 2006. 

4  Dünya düzeninin yeni ontolojisine karakterini veren başat aktörleri tarif için kullandığımız millet-
imparatorluklar terimi, gücün ya ABD, Çin ve Rusya gibi büyük bir ulus devlet ya da Avrupa, Lat-
in Amerika ve Güneydoğu Asya’da görüldüğü üzere çok devletli örgütlenme çabaları ekseninde 
yeniden bölgeselleşmesini ifade etmektedir. Konuyla ilgili etraflı bir tartışma için bkz. Mehmet 
Akif Okur, “Millet İmparatorluklar Çağı’nın Eşiğinde: Genişleyen Dünyada Küresel Kapitalizmin 
Yeni Mimarisine Doğru”, Murat Saraçlı (der.), Küreselleşmeden Postküreselleşmeye, Değişim 
Sürecindeki Dünya Düzeni ve Türkiye, Lotus Yayınevi, Ankara, 2008, s. 11-67. 



Doç. Dr. Mehmet Akif OKUR 

 Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 250

bölgesel güç merkezlerinin, çok taraflı kurumlara ait fonksiyonlarla birlikte kültü-
rel, ideolojik, siyasî ve askerî diğer alanlara yayılan egemenlik iddialarını da içer-
mektedir. 

Bölgeselleşme, hem uluslararası ilişkiler hem de uluslararası politik ekonomi 
literatüründe küreselleşme süreciyle koşut olarak üzerinde önemli tartışmaların 
yürütüldüğü iyi bilinen bir olgudur. Burada özellikle kastedilen ise, bölgesel güç 
merkezlerinin artan egemenlik talepleridir. Bu talep güncel süreci, temelde sos-
yo-ekonomik alanla sınırlı bölgeselleşme inisiyatiflerinin ekonomik küreselleş-
menin tamamlayıcısı olarak görüldüğü önceki evreden farklılaştırmaktadır. Bu-
gün egemenlik talebi, küresel kurumların yalnızca ekonomik fonksiyonlarını 
içermemekte aynı zamanda kültürel, ideolojik, siyasî ve askerî alanlara da yayıl-
maktadır. Muhtelif biçimleriyle egemenliğin küresel örgütlenmelerden bölgesel 
güç merkezlerine doğru transferi, millet-imparatorluklara hayat vermektedir. 

Tek kutuplu ânın tarih oluşu anlamına gelen bu dinamik yüzünden ABD’yi 
yöneten akıl Asya’yı, öncelikle yeni/yeniden yükselen güçlerin beşiği olarak 
görmektedir. Orta Asya jeopolitiğinin 21. yüzyıldaki parametrelerine de bu pen-
cereden yaklaşmaktadır. Eş zamanlı biçimde uluslararası ilişkilerdeki ağırlıkları 
artarken birbirleriyle ve ABD ile rekabet eden millet-imparatorlukların bölgeyle 
komşulukları, Orta Asya’yı dünya sistemini değişim enerjisiyle sarsan fay hatları-
nın merkezine çekmektedir. Aşağıda değişik yönlerine tekrar değineceğimiz bu 
husus, ABD-Orta Asya ilişkileri üzerinde düşünülürken dikkate alınması gereken 
temel sistemik çerçeveyi oluşturmaktadır. 

2. Sovyetler Sonrası Dönemde Orta Asya'ya Yönelik Amerikan 
Politikalarının Temel Nitelikleri 

Sovyetler Birliği’nin çözülüşünden günümüze kadar geçen yirmi yılı aşkın 
zaman zarfında ABD’nin Orta Asya politikalarına hâkim olan perspektifin en çok 
dikkat çeken özellikleri kısmîlik ve konjonktürelliktir. Bunlardan ilki, Amerikalı 
stratejist ve karar alıcılara kılavuzluk yapan jeopolitik aklın bölgeyi yerleştirdiği 
ontolojik konuma işaret etmektedir.  

Bütünden çok fonksiyonel parçaları öne çıkaran kısmîlik Türkiye mahreçli 
Türkistan tasavvuru ile kıyaslandığında daha fark edilebilir hâle gelmektedir. 
Bölgeyi ortak kültürel ve tarihî bağlarla örülü organik bir bütün olarak algılayan 
bu tasavvur, kimi yönlerden yeni devletler arasındaki sınırları da sunileştiren bir 
zihnî tasarıma dayanmaktadır. Orta Asya’yı Türkistan kılan bağlar, Anadolu ile 
aradaki fizikî mesafeyi kısaltırken Türk dış politikasına yön veren stratejik vizyo-
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nun bölgeyi yalnızca somut güç denklemlerinin gereklerine göre ele alarak nesne-
leştirmesini de engellemektedir. Anayurt/Atayurt ikilemesinde ifadesini bulan bu 
kavrayışta bölge, politika tasarlayan öznenin araçsal düzeyde ilişki kurduğu “dış” 
politika alanı olmaktan çıkmakta, özneyi var eden kimliğin “evleri arasında” gör-
düğü bir mekâna dönüşmektedir. Bunun temel pratik sonucu, bölgenin, etrafın-
daki büyük oyunculara kıyasla daha cılız kalan politik ağırlığından bağımsız bi-
çimde, Asya stratejisinin temel jeopolitik ekseni kabul edilmesidir. Asya’ya bakan 
göz önce Türkistan’a odaklanmakta, Rusya ve Çin gibi büyük oyuncularla ilişki-
ler Atayurt üzerinden anlamlandırılmaktadır. 

Amerikan bakış açısını kavrayabilmenin yolu bu stratejik algılama biçimini 
bütünüyle tersine çevirmekten geçmektedir. Orta Asya ile Türkistan tasavvurunu 
besleyen unsurlara benzer ortaklıkları bulunmayan ABD, değişken çıkarlara göre 
belirlenen hedeflerin prizmasından bölgeye yaklaşmaktadır. Asya söz konusu 
olduğunda ilk gördüğü şey, yükselen güç merkezleridir. Dikkati buradan kalkarak 
Orta Asya’ya yönelmekte, bu yüzden bölge, komşusu olduğu ”millet-
imparatorluk” projelerine nispetle anlam kazanmaktadır.5 Bu Amerikan yaklaşım 
biçiminin somut sonuçlarından biri, yeni jeopolitik ihtiyaçlar baş gösterdiğinde 
bölgenin kısımlara ayrılarak esas eksen kabul edilen coğrafyalara eklemlenmek 
için uğraşılmasıdır. Örneğin, Afganistan’ı işgal eden ve Hindistan’la ilişkilerini 
geliştiren ABD, Çin ve Rusya’yı dengelemenin bir yolu olarak bölgeyi güneyiyle 
entegre etmek istemektedir. Amerikalı bölge uzmanı S. Frederick Starr tarafın-
dan 2005’te önerilen ”Büyük Orta Asya Ortaklığı” kavramı6 dış politika yapıcılar 
arasında çok kısa zamanda önemli bir kabul düzeyine erişmiştir. Nitekim hemen 
bir yıl sonra 2006’da yayımlanan Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde 
Orta Asya, Güney Asya ile aynı başlık altında ele alınmış ve Afganistan, bu iki 
bölgeyi birbirine bağlayan kara köprüsü olarak tarif edilmiştir.7 Ardından Ameri-
kan Dışişleri bakanlığı bünyesinde aynı sene yapılan düzenlemeyle bölgeye yöne-

                                                 
5  Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu’ndan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert O. Blake’in, Orta 

Asya’nın önemini anlatmak için yakınlarda kurduğu şu cümleler bu bakış açısını çok güzel ifade 
etmektedir: “Orta Asya, hayatî derecede stratejik bir kavşakta uzanmaktadır; Afganistan, Çin, Rusya ve 
İran’la sınır komşusudur. Bu yüzden ABD bu hayatî bölgedeki taahhütlerimizi ve işbirliğimizi 
genişletmeyi istemektedir.” Robert O. Blake, Jr., "The Obama Administration's Priorities in South and 
Central Asia", Houston, 19 Ocak 2011, http://www.state.gov/p/sca/rls/ rmks/2011/155002.htm# 

6  S. Frederick Starr, "A ‘Greater Central Asia Partnership’ for Afghanistan and Its Neighbors", Silk 
Road Paper, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program – A Joint Transatlan-
tic Research and Policy Center, Johns Hopkins University-SAIS, Washington: March 2005. 

7  The White House, The National Security Strategy of the United States of America, Washington, 
16 March 2006, s. 40. 
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lik faaliyetler Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu daireden alınmıştır. Bu göre-
vi üstlenen Güney Asya İşleri Bürosu ise, Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu’na 
dönüştürülmüştür. Daha sonra Obama yönetimi, bu iki bölgenin entegrasyonu 
için ayrılan kaynakları arttırarak yeni tasarımı desteklemiştir.8 

Günümüzde Timur dönemini hatırlatarak projelerinin dayandığı jeopolitik 
tahayyüle tarihsel meşruiyet zemini arayan Amerikalı yetkililer, iki bölgeyi enteg-
re ederken ne türden bir rol dağılımı düşündüklerini ima yoluyla da olsa açıkla-
maktadırlar. Hindistan’ın hızla büyüyen ekonomisine, Bangladeş ve Kazakis-
tan’ın yükselen pazar olma niteliklerine ve Özbekistan ile Türkmenistan’ın doğal 
kaynaklarına dikkat çekmekte, bunların bir araya gelişinin yaratacağı faydanın 
altını hâlihazırda işlerlik kazanmaya başlayan bazı somut projeleri örnek göstere-
rek çizmektedirler. Örneğin, Kabil’in ışıkları Özbekistan ve Türkmenistan’ın sağ-
ladığı enerjiyle yanmaktadır. Mezar-ı Şerif’te tamamlanmak üzere olan bir hat, 
bölgeyi Özbek demiryollarına bağlayacaktır. Bu yıl yürürlüğe giren Afganistan-
Pakistan ticaret anlaşmasının Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan üçlüsü-
nün Afganistan’la olan ticarî ilişkilerini arttıracağı beklenmektedir. CASA-1000 
olarak bilinen proje ile Kırgızistan ve Tacikistan’da yaz döneminde ortaya çıkan 
hidroelektirik enerji fazlası Afganistan ve Pakistan’a ihraç edilecektir.9 ABD 30 
milyar metreküp Türkmen gazının Afganistan üzerinden Pakistan ve Hindistan’a 
ihraç edilmesini sağlayacak bir boru hattı projesini desteklemektedir.10 

1990’lardan bu yana, Orta Asya’ya ilişkin Amerikan politikalarını karakterize 
eden ilkiyle bağlantılı ikinci ana özellik konjonktürelliktir. Bölgede izlenen strate-
jiler, bazı temel sabitelere sahip olsalar da, daha çok bölge dışı dinamiklerin etki-
siyle değişkenlik arz edebilmektedirler.11 1990’lı yılların ortalarına kadar ABD’nin 
temel problemi Rusya’da Sovyet sonrası döneme geçiş sürecinin geri dönülemez 
biçimde tamamlanmasıydı. Bu dönemde ”önce Rusya” politikasının, Orta Asya 
cumhuriyetlerini gölgede bırakabilecek derecede güçlendiği görülür.  

1994’ten itibaren Hazar enerji kaynaklarına olan ilgisini somut adımlarla ta-
kibe başlayan ABD, 1996-2000 yılları arasında ilk kez müstakil bir Orta Asya po-
litikası formüle etmeye girişmiştir. Bu adımın, tam da Rusya’nın geçiş sürecinde 
geriye doğru yalpalayacağından duyulan kaygının yerini eski hasmın yeniden 

                                                 
8  Annette Bohr, "Central Asia: Responding to the Multi-Vectoring Game", R Niblett (ed) America and a 

Changed World: A Question of Leadership içinde, Wiley-Blackwell/Chatham House, 2010, s. 113. 
9  Blake, A.g.m., http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2011/155002.htm# 
10  Bohr, A.g.m., s. 113. 
11  Amerika’nın değişik konjonktürlerde izlediği Orta Asya politikalarının dönemlere göre genel bir 

tasnifi için bkz. Şatlık Amanov, ABD’nin Orta Asya Politikaları, Gökkubbe, 2007, s. 93-101 
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toparlanmasının yarattığı endişeye bırakırken atılması, ABD’nin bu coğrafyaya 
yönelik politikalarındaki temel odak noktasının neresi olduğu sorusuna verdiği-
miz cevabı doğrulamaktadır. 

Nitekim oluşturulan stratejinin temel parametrelerinin odağında da komşular 
yer almaktadır. ABD, Orta Asya ülkelerinin bağımsızlıklarının güçlendirilmesini, 
yeniden Rusya’nın uydularına dönüşmemeleri için istemektedir. Bölge ülkelerinin 
enerji kaynaklarının dünya pazarlarına taşınırken Rusya ve Çin gibi yükselen güçler 
ya da İran gibi müttefiklerinden bağımsız güzergâhların tercih edilmesi için gösteri-
len çabanın sebebi de aynıdır. Dolayısıyla ABD enerji şirketlerinin Orta Asya’daki 
rezervlerin keşif, çıkarılma, işlenme ve taşınmasından pay almaları gibi hususlar göz 
ardı edilmese de, doğrudan maddî çıkarların Amerikan devletinin bölge politikala-
rının tek belirleyicisi olmadığını hatırda tutmak gerekmektedir.12 

1990’ların başından itibaren ABD hükümetinin Orta Asya’ya yapacakları yatı-
rımlar için Amerikan petrol şirketlerine verdiği destek yakından incelendiğinde 
bu durum açıkça görülebilmektedir. Chevron ve ExxonMobil gibi dev firmaların 
teşvik edilmelerinde13 Rusya’nın bölge üzerindeki nüfuzunun kırılması isteği 
önemli pay sahibidir.14 ABD yine aynı saiklerle, Türkmenistan’ı doğal gazının 

                                                 
12  Amerikan Kongresi’ne sunulan Orta Asya’yla ilgili raporlarda doğrudan maddi çıkarlara neredeyse hiç 

yer verilmemektedir. Örneğin 2011 tarihli raporda, bölgedeki Amerikan politikalarının resmî hedefleri 
şu şekilde özetlenmektedir: “Orta Asya devletlerine yönelik ABD politikası, ABD ve NATO ile Afgani-
stan’daki istikrarı sağlama çabalarında ve onların terörizmle, silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile 
mücadele faaliyetlerinde işbirliklerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Diğer ABD hedefleri, serbest 
piyasaların, demokratikleşmenin, insan haklarının, enerji geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesini, 
Doğu-Batı ve Orta Asya-Güney Asya ticaret bağlantılarının birleştirilmesini içermektedir. Söz konusu 
politikalar bu devletlerin, yabancı düşmanı, aşırılıkçı ve daha geniş bölgesel çatışma ve istikrarsızlığa 
katkıda bulunacak Batı karşıtı rejimlere doğru dejenere olmak yerine, değişik Amerikan yönetimlerinin 
kabul ettikleri uluslararası toplumun sorumlu üyeleri olmalarına yardım etmeyi hedeflemektedir.” Jim 
Nichol, Central Asia: Regional Developments and Implications for U.S. Interests, CRS Report for 
Congress, Congressional Research Service, 2011, s. I. 

13  Kazakistan’ın petrol ve doğal gaz yataklarına 1993-2009 yılları arasında Amerikan firmalarının 
yaptığı toplam doğrudan yatırım 29 milyar dolardır. Bu miktar, ülkedeki tüm yabancı doğrudan 
yatırımların 1/3’ünü oluşturmaktadır. (U.S. Department of State, “Robert O. Blake, Jr., Assistant 
Secretary,  Remarks Before the Washington International Business Council”,  
Bureau of South and Central Asian Affairs, 24 Şubat, 2010, 
http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2010/137234.htm). 

14  ABD-Kazakistan ilişkilerinin Sovyetler Birliği sonrası dönemde izlediği seyir, bölgeye yönelik Amerikan 
diplomasisinde jeopolitik hedefler/doğrudan maddi çıkarlar dengesinin daha ilk günlerden nasıl kurul-
duğunu gösteren güzel bir örnek oluşturmaktadır. Bağımsızlığını takiben Kazakistan iki temel başlıkla 
Amerikan dış poltikasının gündemine gelmiştir. Bunlardan ilki sahip olduğu nükleer cephanelik, diğeri 
ise ülkedeki petrol kaynaklarıdır. Amerika’nın bu resme, Rusya’yı merkeze alan bir jeopolitik çerçeve-
den baktığı, meseleyi ekonomisi orta vadede temelde petrol refahına dayanacak yeni bir nükleer gücün 
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uluslararası bir konsorsiyum tarafından çıkarılması hususunda iknaya çalışmış, 
Rusya ve İran’ı atlayarak Orta Asya’yı Kafkasya ve Türkiye’ye bağlayan Bakü-
Tiflis-Ceyhan gibi enerji nakil projelerini desteklemiş, ayrıca GUAM gibi yapı-
lanmaların inşasına ön ayak olmuştur.15 

Orta Asya’ya daha çok çevresi üzerinden jeopolitik önem atfedilmesi şeklin-
deki Amerikan yaklaşımı, 11 Eylül saldırıları bu bölgeye komşu bir başka coğraf-
yayı ABD’nin temel ilgi alanına dönüştürdüğünde tekrarlanmıştır. ABD, Afganis-
tan’ı işgal edip burada ulus inşası faaliyetine girişerek Orta Asya’ya doğrudan 
komşu hale gelmiştir. Amerika’yı Asya denklemini uzaktan yönetmeye çalışan bir 
aktör olmanın ötesine geçiren bu hamle, bölge ülkeleriyle arasındaki ilişkilerin 
                                                                                                                   

doğuşundan ibaret görmediği anlaşılmaktadır. Amerikalı stratejistlerin nükleer silahlar ve petrol ikilisi-
nin Kazak dış politikasına muhtemel etkilerini, bir dizi senaryo etrafında ele aldıkları düşünülebilir. İlk 
durumda Kazakistan’ın nükleer güç konumunu korumak isteyeceği tahmininden hareket edilmektedir. 
Bunun için Rusya ile iyi geçinecek, bu ülkeden alacağı teknik destekle silah sistemlerini çalışır vaziyette 
tutacaktır. Karşılığında Rusya’ya eski Sovyet askerî alt yapısına ve Kazak petrolüne erişim imkanı su-
nacaktır. Bağımsız kalma arzusunun ne kadar güçlü olduğu anlaşıldığında devre dışı kalan bu senaryo-
nun diğer versiyonu, yenilenebilecek bir Rus tehdidine karşı nükleer kapasitenin korunmak isteneceği 
varsayımına dayanmaktadır. 
Kazakistan’ın Rus nüfuzundan mümkün olduğunca uzak, ancak aynı zamanda da nükleer silah-
lardan arındırılmış bir ülke halinde küresel sisteme eklemlenmesini çıkarlarına uygun gören ABD 
ise, nükleer silahlar ve enerji kaynaklarını söz konusu temel parametreler ışığında anlamlandırdığı 
başka bir senaryoyu hayata geçirmek için çalışmıştır. Buna göre, Kazakistan’ın nükleer cephaneli-
ğinden vazgeçmesi için en az bu silahların sağlayabileceği kadar etkin güvenlik taahhütlerine ihti-
yaç vardır. Bu garantiler sayesinde Moskova’ya karşı eli güçlenecek olan Kazakistan’ın Rusya’yla 
arasındaki mesafeyi daha fazla açabilmesinin önündeki diğer önemli engel, enerji alanındaki ba-
ğımlılıklarıdır. Bunların aşılması ise ancak Kazakistan’ın Rusya’ya ihtiyaç duymaksızın doğal kay-
naklarını dünya pazarlarına ulaştırabilmesi ile mümkündür. İşte ABD kökenli petrol şirketlerinin 
rolleri, Amerikan stratejisine temel teşkil eden mantık zincirinin bu son halkasında ortaya 
çıkmaktadır. Özel çıkarları temsil eden aktörler, devlet aklının tanımladığı jeopolitik çıkarların 
tamamlayıcısı olarak bölgeye davet edilmişlerdir. 
1990’ların ilk yarısında ABD-Kazakistan ilişkilerinin özetlediğimiz çerçeveye uygun biçimde ku-
rulduğunu görmekteyiz. Nursultan Nazarbayev’in 1992 Mayısındaki ABD ziyaretinin ana gün-
demi ülkesindeki nükleer cephanelik olmuştur. 1994 yılı sonunda ABD, İngiltere ve Rusya, 
START-1’e ek Lizbon Protokolü’nü imzalayarak Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’na taraf olan 
Kazakistan’ın güvenliğini garanti etmişler, daha sonra Fransa ve Çin de benzer taahhütlerde 
bulunmuşlardır. Bu sırada enerji diplomasisi, nükleer diplomasiyi adım adım takip etmiş ve 
Chevron Tengiz petrol sahasında faaliyete başlamıştır. Kazakistan hükümeti ile Tengizchevroil’i 
kuran anlaşmaların imzalanma tarihi 1993 yılı nisan ayıdır. Mobile, Exxon ve Amoco gibi diğer 
büyük Amerikan şirketleri de açılan yoldan ilerleyerek Kazak pazarına girmişlerdir. (Sergei Niko-
laev, "Central Asia in Geopolitics: The American Vector (1991-2008)", International Affairs, A 
Russian Journal of World Politics, Diplomacy and International Relations, No. 2, 2011, s. 47-63). 

15  Marlène Laruelle ve Sébastien Peyrouse, "The United States in Central Asia: Reassessing a Chal-
lenging Partnership", Strategic Analysis, Vol. 35, No. 3, May 2011, s. 435. 
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güvenlik boyutunu yeni bir aşamaya taşımıştır. Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi 
ve Barış için Ortaklık programlarının üyesi olan Orta Asya ülkelerinin16 bazıları, 
doğrudan Amerikan askerî varlığına kapılarını değişik düzeylerde açmışlardır. 
Örneğin Washington, yaklaşık yarısı doğrudan Manas hava üssü için olmak üzere 
Kırgızistan’a yılda yaklaşık 150.000.000 dolar ödemektedir.17  

ABD, Kırgızistan’dan başka Tacikistan ve Özbekistan’da da üsler kurmuş, fa-
kat ilişkilerinde 11 Eylül’ün hemen ardından bölgede kendisine kucak açılmasını 
sağlayan sıcaklığı koruyamamıştır. Başlangıçta işbirliğine çok yatkın olan yöne-
timlerin bir kısmı, başkentlerinde renkli devrimler zincirinin yeni bir halkasının 
sahnelenebileceği endişesiyle Amerika’dan uzaklaşmaya başlamışlardır.18 Nite-
kim gözlemciler 2004-2005’ten başlayarak 2008’e kadar geçen dönemin bölge-
deki ABD nüfuzunun en çok zayıfladığı zaman dilimi olduğuna işaret etmektedir-
ler.19 Örneğin Özbekistan 2005’ten bu tarafa, çoğunluğu ya ABD merkezli yahut 
Amerika tarafından desteklenen 200’den fazla STK’yı kapatmıştır.20 Özbekis-
tan’ın insan hakları ihlalleri yüzünden düzenli biçimde eleştirilmesi, bu ülkenin 
1990’lar ve 2000’lerin başında, Avrasya Ekonomik Topluluğu ve Kolektif Güven-
lik Anlaşması Örgütü gibi Rusya’nın başını çektiği örgütlere katılmamama yö-
nündeki tavrının değişiminde pay sahibidir.21 Rusya ve Çin diğer Orta Asya ülke-
lerinde de ABD tarafından desteklenen renkli devrimlerin bölgede tekrarlanacağı 
propagandasını ustalıkla yapmaktadır.22 

Ancak Obama’yla birlikte dikkatini Irak’tan çok Afganistan’a verme kararı 
alan Amerika, 2009 yılından itibaren yine Orta Asya’nın etrafından, yani Rus-
ya’dan başlayarak bölgeyle olan münasebetlerini düzeltmek için adımlar atmış-
tır.23 Söz konusu adımlardan biri de kamuoyu önünde demokrasi açığının daha az 
vurgulanmasıdır.24 Bu yaklaşım Rusya ve Çin’i dengeleyebilmek için tüm endişe-

                                                 
16  Marlène Laruelle ve Sébastien Peyrouse, A.g.m., s. 431. 
17  Bohr, A.g.m.,s. 112. 
18  A.g.m., s. 109. 
19  Marlène Laruelle ve Sébastien Peyrouse, A.g.m., s. 427. 
20  Bohr, A.g.m., s. 111. 
21  A.g.m., s. 116. 
22  Stephen Blank, US Interests in Central Asia and the Challenges to Them, Strategic Studies Insti-

tute, US Army War College, Carlisle, PA, p. 14, http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/ 
pdffiles/PUB758.pdf. 

23  Blake, ABD Başkanı Obama ve Dışişleri bakanı Clinton’ın Rusya ile olan ilişkileri başarıyla sıfırla-
yabilmeleri sayesinde, yeni Büyük Oyun gibi korkular ortaya çıkmadan bölgeye daha derin bi-
çimde angaje olma imkanı veren bir siyasî alanın açıldığını söylemektedir. Blake, 
http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2011/155002.htm# 

24  Bohr, A.g.m., s. 119 
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lerine rağmen ABD’nin bölgedeki varlığını isteyen ülkelerde karşılık bulmaktadır. 
Lakin CENTCOM komutanları, David Petraeus ve James Mattis’i Amerika’nın 
Orta Asya’daki yüzlerine dönüştüren yeni politika da eleştirilmektedir.25 İlişkile-
rin diğer boyutlarındaki nisbi zayıflığa dikkat çeken eleştirmenler, Amerikan as-
kerî varlığının niçin daha fazla göze batar hâle geldiği hususunda ipuçları vermek-
tedirler. Buna göre, ABD bağımsızlıklarını desteklediği halde, derinlemesine ti-
carî ve ekonomik ilişkiler kuramadığı ülkelerde arzu ettiği rejim değişikliklerini 
büyük ölçüde gerçekleştirememiştir. Amerika’nın yaklaşık 20 yıllık çabalarına 
rağmen henüz Hazar geçişli bir petrol ya da doğal gaz hattı mevcut değildir. Bu 
manzaraya Çin gibi yeni/yeniden yükselen güçlerin Orta Asya’da artan ticarî 
faaliyetleri de eklendiğinde,26 bölgeyi neredeyse Afganistan’daki savaşın lojistik 
destek güzergâhına27 indirgeyen Amerikan yaklaşımıyla zamanın ruhu arasındaki 
makasın açılmakta olduğu tezi kuvvet kazanmaktadır. 

3. İlişkilerin Geleceği Üzerine Değerlendirmeler: 
 Yeni Büyük Oyunun Parametreleri Ne Olacak? 

”Büyük Oyun”, Asya kıtasının 18. yüzyıldan başlayarak tüm 19. yüzyıl boyunca 
sahne olduğu İngiliz-Rus rekabetini tasvir eden en meşhur metafordur.28 Sovyetler 
Birliği’nin çözülüşünü takiben, birbirleriyle bağlantılı biçimde hem bu dönemi ko-
nu edinen çalışmalarda29 artış yaşanmış hem de Orta Asya’nın geleceğinde büyük 
güçler rekabetinin başat rol oynayacağını varsayan analizler tartışmaların merkezi-
ne yerleşmiştir. Dün ve bugünün kesiştiği kavşakta tarihin kaldığı yerden ve benzer 

                                                 
25  A.g.m., s. 110 
26  Evan A. Feigenbaum, “Why America No Longer Gets Asia”, The Washington Quarterly, Spring 2011, s. 37. 
27  Kuzey Dağıtım Ağı ile ilgili gelişmeler için bkz. Jim Nichol, "Central Asia’s Security: Issues and Implica-

tions for U.S. Interests", CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 2011, s. 39-40. 
28  İlk kez Arthur Connolly'nin 1835'te yayınlanan "Narrative of an Overland Journey to the North 

of India"da geçen bu ifadeye şöhretini kazandıran kalem Rudyard Kipling'tir. Kipling, 1900'de te-
frika etmeye başladığı "Kim" romanının arka planında Asya'da kıyasıya devam eden İngiliz-Rus 
mücadelesini anlatır. (Jennifer L. Siegel, Endgame: Britain, Russia and the Final Struggle for 
Central Asia, I.B.Tauris, London and New York, 2002, s.XV-XVI). 

29  Örnek olarak bkz: Edward Ingram, Britain's Persian connection, 1798-1828: Prelude to the Great Game 
in Asia, Clarendon Press, Oxford and New York, 1992 - Peter Hopkirk, The Great Game: The Struggle for 
Empire in Central Asia, Kodansha International, 1994 - Sir Martin Ewans(ed.), The Great Game: Britain 
and Russia in Central Asia, Routledge, 2003 - Karl Ernest Meyer, Shareen Blair Brysac, Tournament of 
Shadows: The Great Game and the Race for Empire in Central Asia, Basic Books, 2006. 
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elbiselerle arz-ı endam ettiğini ima eden ”yeni büyük oyun”30 nitelemesi, çatışmalar-
la dolu bir geçmişe ait stratejik parametreleri geleceğe taşımaktadır. 90’ların başın-
da yeni büyük oyunun Rusya’nın daha önce rakipsizken boşaltmak zorunda kaldığı 
alanlara Soğuk Savaş’ın galiplerinin nüfuzuyla canlanacağı düşünülmekteydi. 
2000’lere gelindiğinde yükselen millet-imparatorlukların katılımlarıyla ”oyun saha-
sının” daha da genişlediği görüldü. ABD-Orta Asya ilişkilerinin geleceğinin de ilk 
kısımda bahsettiğimiz dünya düzenindeki temel değişimlerle paralel bir şekilde 
gerçekleşen söz konusu genişlemeden doğrudan etkileneceği anlaşılmaktadır. 

Öncelikle 1990’ların krizlerini atlatarak kendisini bir millet-imparatorluk 
hâlinde yeniden inşaya çalışan Rusya, özellikle 2000’lerin ortalarından itibaren 
bölgedeki varlığını etkin yöntemlerle derinleştirmeyi başarmış gözükmektedir. 
Renkli devrimler dalgası, eski işgalci sıfatıyla Rusya’dan duyulan endişeyi hafif-
letmiştir. Bu tarihe kadar ABD’nin bölgedeki varlığına Rusya karşısında dengele-
yici rolünü oynayarak bağımsızlıklarını güçlendirecek bir faktör nazarıyla yakla-
şan yönetimler, ilk kez aksi istikamette de düşünmeleri gerekebileceğini fark et-
mişlerdir. Rusya, Sovyetlerden miras kalan alt yapı ve bağımlılık ilişkilerinin sun-
duğu etki araçlarına yenilerini ekleme hususunda her zaman başarılı olamasa da 
ısrarcıdır.  

BDT çatısı altında planladıklarının çoğu gerçekleşmese de terörle mücadele 
merkezi ile Sınır Güvenliği Ajansı gibi kurumlar işlevsellikleriyle öne çıkabilmiş-
lerdir. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, bölge ülkelerine diledikleri zaman 
Amerika ile işbirliklerini zayıflatmalarını kolaylaştıracak garantiler sunmaktadır. 
Bu yapı aracılığıyla Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’da düzenli tatbikatlar 
gerçekleştiren Moskova, daha az nüfuza sahip olduğu Özbekistan ve Türkmenis-
tan’a da uygun fiyatlarla askerî malzeme satmaktadır.31 Rusya, Orta Asya ile yal-
nızca ekonomi ve güvenlik gibi alanlar üzerinden ilişki kurmakla yetinmemekte, 
uzun vadede devlet kimliklerinin tanımlanma biçimini etkileyebileceğini umduğu 
araçları da seferber etmektedir. Kimi versiyonlarıyla Rus kimliğinin, bir millet-
imparatorluk projesi etrafında yeniden tarifini de savunan Avrasyacılık32, eski 

                                                 
30  Örnekler için bkz: Anoushiravan Ehteshami (ed.), From the Gulf to Central Asia: Players in the New 

Great Game, University of Exeter Press, 1994 - Rein Mullerson, Central Asia: A Chessboard and Player in 
the New Great Game, Columbia University Press, 2007. 

31  Marlène Laruelle ve Sébastien Peyrouse, A.g.m., s. 430. 
32  Avrasyacılıkla ilgili genel bir değerlendirme için bkz: Vişne Korkmaz, “Tarihsel Gelişim İçerisin-

de Avrasyacı Hareket ve Öğreti, Klasik ve Yeni Avrasyacılık”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Ka-
sım 2004-Ocak 2005, Yıl 6, No 23, Avrupa/Avrasya Özel Sayısı, İstanbul, ss, 109–142. Putin 
Rusyasında Avrasyacılığın jeopolitik hedefler doğrultusunda güncellenmesi çabalarına örnek ola-
rak bkz. Aleksandr Dugin, Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım, Küre Yayınları, 2003. 
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Sovyet ard alanında Rus nüfuzunun güçlendirilmesine hem ideolojik hem de kül-
türel zemin hazırlamaktadır.33 

Ancak Rusya’nın tüm bu çabaları, bölgeyi kuşatan istikrarlı bir nüfuz küresi 
inşa etmesine yetmemektedir.34 Bundan yalnızca ABD’nin Orta Asya’daki varlığı 
değil, yeni büyük oyunu, eskisi gibi iki temel aktör etrafında şekillenen bir müca-
dele olmaktan çıkaran dinamikler de sorumludur. Bölge ülkelerine denge diplo-
masisini daha fazla aktörle sürdürme imkânı vererek oyun alanını genişleten di-
ğer millet-imparatorluk projeleri, bu coğrafyadaki ağırlıklarını arttırmaktadırlar. 

Orta Asya ile ilişkilerini ekonomiden güvenliğe uzanan yelpazede adım adım 
derinleştiren Çin, bunların en önemlisidir. Nüfuzunu ABD ve Rusya aleyhine 
güçlendirerek hem enerji tedariki ve ticaret gibi ekonomik, hem de Batı sınırları-
nın korunması gibi güvenlik çıkarlarının peşinden koşmaktadır. Son on yılda 
Rusya ve Çin’in bölgedeki ekonomik ağırlıklarının seyrine kısaca göz atmak, de-
ğişimin doğrultusunu fark etmek için yeterlidir. 2000’de Orta Asya’nın dünyayla 
yaptığı ticarette Rusya’nın payı % 26,7 iken, Çin’inki % 3,9’du. Bu tarihten itiba-
ren artmaya başlayan Çin’in bölge ticaretindeki hissesi, 2008’e gelindiğinde % 
15,8’e yükselmiş, Rusya’nınki ise % 20,4’e inmiştir. 8 yılda yaklaşık 30 milyar do-
larlık artışa sahne olan ticarî ilişkilere, güçlenen finansal bağlar eşlik etmektedir. 
Kazakistan’a 10 milyar dolar, Türkmenistan’a 4 milyar dolar, Tacikistan’a yakla-
şık 600 milyon dolar civarında borç veren Çin, ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütü’ne 
üye ülkelere Çin Exim Bank’ı ve diğer kalkınma bankaları aracılığıyla 10 milyar 
dolarlık kaynak kullandırmıştır. 2008 krizinin ardından ekonomik bakımdan yüz-
lerini ABD ve Rusya’dan çok Çin’e çeviren Orta Asya’daki yollar, demiryolları ve 
enerji santralleri gibi yeni alt yapı yatırımlarında Pekin’in imzası parlamaktadır.35 

                                                 
33  Hem Rus Federal Kültür ve Sinematografi Ajansı hem de Kazak Kültür ve Enformasyon Bakanlığı 

gibi kuruluşlar tarafından desteklenen Sergei Bodrov'un 2007'de vizyona giren "Moğol" filmi, za-
manlaması ve senaryoda vurgulanan temalar itibariyle Avrasyacı ideolojinin kültürel temalar üzerin-
den üretimine güzel bir örnek oluşturmaktadır. Renkli devrimlerin Orta Asya'daki etkilerinin en yo-
ğun biçimde hissedildiği dönemde sinemalarda oynamaya başlayan filmde Cengiz Han'ın yasa ve 
otorite ile ilgili konuşmaları, bölgede meşruiyet sıkıntısı çeken bazı rejimler için adeta can simidi gi-
bidir. Cengiz Han'ın ağzından sanki Putin konuşmakta, dışardan gelen istilacılara karşı Rusya ve Or-
ta Asya'yı "Avrasya'ya özgü" yönetim biçimlerinin korunması ortak paydasında birleştirmektedir. 
“Moğol”u, aşağılayıcı Oryantalist sterotipler üzerine kurulu “Borat” filmine karşı Rus ve Kazakların 
işbirliğiyle verilmiş, “Asyalı” bir cevap olarak da görmek mümkündür.  

34  Örneğin Rusya, Kırgızistan’ın güneyindeki Oş şehrinde Ortak Güvenlik Anlaşması Örgütü tara-
fından 2009’da kurulan Müşterek Operasyonel Mukabele Kuvvetleri kapsamında bir üs açmak is-
tediğinde kendisine şiddetle muhalefet eden bölge ülkesi, daha iki yıl önce ABD’den algıladığı 
tehdit yüzünden kendisine yaklaşan Özbekistan’dı. (Bohr, A.g.m., s. 117). 

35  Feigenbaum, A.g.m., s. 29. 
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Kazak firmalarının yeni halka arzlar için tercih edeceği adresin Londra değil 
Hong Kong olacağı tahmin edilmektedir.36 

Orta Asya, Çin’in büyüyen ekonomisinin ihtiyaçları için enerji tedarik etmek 
istediği en önemli adresler arasındadır. Bu doğrultuda da ciddi mesafeler kat 
edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Türkmen hükümeti, şimdiye kadar yap-
tığı ilk üretim paylaşımı anlaşmasını Çin Ulusal Petrol Şirketi ile imzalamıştır. 
Türkmenistan’dan Çin’e yılda 40 milyar metreküp gaz taşıyacak bir boru hattı 
inşa edilmektedir. Ayrıca Çin 2006’dan itibaren Kazakistan’dan petrol ithal et-
mektedir. Kazak petrol bölgelerinden Çin sınırına uzanan boru hattının Hazar’a 
ulaştırılması çalışmaları devam etmektedir.37 

Orta Asya’daki kimi Çin yatırımları, ittifak hâlindeki Batı sermayesine karşı 
Pekin’in liderliğinde kurulan koalisyonların sonucudur. Örneğin 2009’da Türk-
menistan’ın en büyük doğal gaz yatağının geliştirilmesine ilişkin 9,7 milyar dolar-
lık projede Çin, Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin oluşturduğu grup, Ameri-
kan ve Avrupalı çok uluslu şirketleri bir araya getiren konsorsiyumu alt etmeyi 
başarmıştır.38 

Çin’in bölgedeki güvenlik çıkarlarının korunmasını hedefleyen çok taraflı faa-
liyetleri ise, ekonomi alanındakilere kıyasla daha kurumsal bir nitelik kazanmıştır. 
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), pratikteki tüm sıkıntılarına rağmen, sınır sorun-
ları gibi Orta Asya’daki komşularıyla çatışma çıkarabilecek hususların ve Doğu 
Türkistan’ı etkileyebilecek gelişmelerin kontrol edilmesine yardımcı olmaktadır. 
Pekin’in “Sağlıklı Orta Asya Düzeni” adını verdiği, Çin’i istikrarsızlaştırabilecek 
unsurlardan arındırılmış bir bölge hedefine hizmet etmektedir.39 

Hızla artan etkinliğinin ana göstergelerine işaret ettiğimiz Çin örneği, orta ve 
uzun vadede Orta Asya jeopolitiğini belirleyeceğini düşündüğümüz temel soru-
nun önemini kavramamızı kolaylaştırmaktadır. “Yeni büyük oyunun” şu veya ve 
bu düzeyde katılımcısı olması muhtemel diğer yükselen güçleri/milleti-
imparatorlukları da hesaba kattığımızda, ABD-Orta Asya ilişkileri bakımından 
gelecekte nasıl bir manzarayla karşılaşabiliriz? Geçmişte ABD’yi dengelemek için 
girişilen işbirlikleri önümüzdeki dönemde varlıklarını istikrarlı bir biçimde koru-
yabilecekler mi? 
                                                 
36  Richard Orange, "Kazakhstan shuns London for Hong Kong", The Telegraph, 15 Kasım 2010. 
37  Bohr, A.g.m., s. 114. 
38  Feigenbaum, A.g.m., s. 30. 
39  Sébastien Peyrouse, "Russia-Central Asia: Advances and Shortcomings of the Military Partner-

ship", Central Asian Security Trends: Views From Europe and Russia içinde, Stephen J. Blank 
(ed.), Strategic Studies Institute, 2011, s. 13. 
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Dünya sisteminin yeni güzergâhı, bu ve benzeri sorulara alışılmadık cevapla-
rın verilebileceği bir geleceğe hazır olmamızı gerekli kılmaktadır. ABD ye-
ni/yeniden yükselen merkezler karşısında göreli olarak gerilerken bölgeyle ilgile-
nen oyuncuların sayı ve güçlerindeki eş zamanlı artış, tüm aktörlerin hem kendi-
lerine hem de mevcut dengelere bakışlarını değiştirecek boyutlardadır. Örneğin, 
tek kutuplu ânın devamını temin için askerî güce yaygın biçimde başvuran Baş-
kan Bush ve ekibi iktidardaki son günlerini Rusya-Gürcistan çatışmasının geri-
limli ikliminde geçirmişti. Obama yönetiminin göreve başlarken ortaya koyduğu 
vizyon ve attığı adımlar ise, ABD’nin dünya sistemini ve kendisinin sistem için-
deki yerini yeniden tanımlama çabasının tezahürüdürler. Çok kutupluluğun inkâr 
edilemez bir gerçek olduğu değişik şekillerde ifade edilirken40, Rusya ile ilişkiler 
“sıfırlanmıştır.”41 Orta Asya işlerinden sorumlu üst düzey Amerikan yetkilileri, 
bölgeyle bundan sonra “büyük oyun” gibi kavramları çağrıştırmayacak biçimde 
ilgilenmek istediklerini söylemektedirler.42 

Bu değişim, Amerikan dış politikasının Soğuk Savaş yıllarındaki seyrini hatır-
layanları şaşırtmayacaktır. İlk ciddi hegemonik krizini43 yaşadığı 1970’li yıllarda 
gücünün azaldığını, müttefiklerinin kendisinden uzaklaşmaya başladığını, rakip-
lerinin ise kuvvetlendiklerini fark eden ABD, Avrasya vizyonunda radikal değişik-
likler yaparak değişimi göğüslemeye çalışmıştı. 1970’lerin dünyasında Avrupalıla-
rın daha özerk bir dış politika izleme arayışlarından rahatsızlık duyan ABD, bu-
gün Orta Asya gibi coğrafyalarda ortak çıkarları temsil eden politikalar için bile 
koordinasyon sağlanamamasından şikâyetçidir.44 AB’nin ise, diğer pek çok alanda 
olduğu gibi, kaynaklarını Amerikan politikalarının emrine sunan uysal “müttefik” 
statüsünü geride bırakmak istediği açıktır. İç sıkıntı ve zayıflıkları yüzünden arka-
sına gerekli kararlılık ve imkânları koyamasa da, bölgede kendi tarif ettiği çıkarla-
rının peşinden giden bir millet-imparatorluk gibi davranma arzusunun göstergesi 

                                                 
40  Elizabeth Dickinson, "New Order: How "the multipolar world" came to be", Foreign Policy, 

November/December 2009, http://www. foreignpolicy.com/articles/2009/10/19/new_order 
41  Jesse Lee, "In Russia, Defining the Reset", The White House Blog, July 06, 2009, 

http://www.whitehouse.gov/blog/In-Russia-Defining-the-Reset/ 
42  Blake, http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2011/155002.htm# 
43  Mehmet Akif Okur, Emperyalizm, Hegemonya, İmparatorluk: Tarihsel Dünya Düzenleri ve 

Irak’ın İşgali, A Kitap, Ankara, 2010, s. 251-259. 
44  Avrupalıların direnmeleri yüzünden Orta Asya’da ortak çıkarlara dayanmasına rağmen akamete 

uğrayan Amerikan çabaları bulunmaktadır. Örneğin 2007’de ABD, Asya Kalkınma Bankası’nın 
Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği programını, AB ve Japonya’nın katılımıyla genişletmek is-
tediğinde, Amerikan liderliği altında hareket ediyor gözükmek istemeyen Avrupalıların itirazıyla 
karşılaşmıştı. (Feigenbaum, A.g.m., s. 38). 
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kabul edilebilecek ilan edilmiş bir stratejiye sahiptir.45 Daha düşük seviyede ol-
mak üzere, benzer bir durumdan Japonya için de söz edilebilir.46 

Nixon-Kissinger ikilisi 70’lerde ekonomik kriz ve müttefiklerin özerklik ara-
yışlarına,  Rusya ile yumuşama ve Çin’le ilişkilerin geliştirilmesini öngören yeni-
lenmiş bir Avrasya stratejisi ile cevap vermişlerdi.47 Arada ciddi farklılıklar bulun-
sa da, Obama yönetiminin izlediği diplomasinin arkasında benzer bir stratejik 
mantığın tesiri hissedilmektedir. Söz konusu strateji doğrultusunda Orta Asya 
etrafında yapılan hamlelere baktığımızda, üç temel nokta dikkatlerimizi çekmek-
tedir. Bunları, Rusya ile gerginliğin giderilmesi, “Genişlemiş Orta Asya” tasavvu-
ru üzerinden Hindistan gibi yeni aktörlerin jeopolitik denkleme dahil edilmeleri 
ve Rusya-Çin ikilisini Atlantik eksenine karşı bir arada resmeden Avrasya bloğu 
görüntüsünün ayrıştırılması şeklinde sıralayabiliriz. 

İlk ikisine ilişkin daha önce değindiğimiz somut politikalar göz önünde iken 
üçüncüsü için aynı şeyi henüz söyleyememekteyiz. Bu son sac ayağı, Amerika’da 
Çin’in yükselişinden tedirginlik duyan kesimlerin endişelerini yersiz bularak eleş-
tiren mahfillerde tartışılmaya başlanmıştır. Bu çevreler, Orta Asya’da temel rakip 
olarak Rusya’yı görmeye devam etmekte, Çin’in bölgede artan ağırlığına 
ABD’nin hedeflerine hizmet eden bir gelişme nazarıyla bakılmasını teklif etmek-
tedirler. Zira onlara göre, her ne kadar ŞİÖ çatısı altında Rusya ile ortak olsa da 
Pekin’in bu coğrafyadaki ilerleyişi bazı bakımlardan Moskova’nın gerileyişi an-
lamına gelmektedir. Çünkü Çin, bölgenin dışarı açılmasına yardımcı olarak Orta 
Asya ülkelerinin güçlenmelerini sağlamaktadır. Bir başka söyleyişle, ABD’nin 
Orta Asya’yı Güney Asya ya da Kafkasya ile bağlantılandırarak ulaşmaya çalıştığı 
hedefe hizmet etmektedir.48 

                                                 
45  AB’nin Orta Asya stratejisi için bkz. Council of the European Union, EU and Central Asia: Strat-

egy for a New Partnership, Brussels, 2007, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf 

46  Takeshi Yagi," “Central Asia plus Japan” dialogue and Japan’s policy toward Central Asia", Asia 
Europe Journal, Volume 5, Number 1, 2007, s. 13-16. 

47  Evelyn Goh, Constructing the U.S. Rapprochement with China, 1961-1974: From 'Red Menace' 
to 'Tacit Ally', Cambridge University Press, 2004 - Richard C. Thornton, Nixon-Kissinger Years: 
The Reshaping of American Foreign Policy, Paragon House, 2001. 

48  Feigenbaum, A.g.m., s.32. Bölge ülkelerinin bu durum karşısındaki tavırları için bkz. Jim Nichol, 
"Central Asia’s Security: …, s. 19. 
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Sonuç Yerine:  
Orta Asya Jeopolitik Öneminden Kurtulabilir mi? 

Yalnızca ABD’yle ilişkileri konu edinenlerde değil, dışarıdan kaleme alınmış 
birçok kitap ve makalede Orta Asya, analizlerin yalnızca arka planını süslemekte-
dir. Bu metinler, Batı dışı dünyayı kendi kaderine hükmetmekten aciz, pasif ve 
irrasyonel tutumlar sergileyen toplulukların yaşadığı, egzotik coğrafyalara indir-
geyen geleneksel Oryantalist bakış açısının modern ve daha rafine versiyonlarını 
üretmektedirler.  

Örneğin, ”Büyük Oyun” metaforunun ”yeni” ön ekiyle güncellenmesi, Vik-
torya Çağı’nın kuvvetli ötekileştirici ikliminde hayat bulmuş kültürel imgelerle 
bezeli stratejik şemaları, geçmiş zamanın dehlizlerinden bugüne çağırmaktadır. 
Bölgeyi, gayrı medeni halklarla meskûn, büyük güçlerin birbirleriyle rekabet et-
tikleri oyun/av alanlarından ibaret bir zemin hâlinde tasvir eden bu şemaların 
güncellenmeleri, Orta Asya’nın geleceği üzerine düşünen herkesi etkileyen bir dil 
atmosferi yaratmaktadır. Bu atmosfer zihinlere, değişik biçimlerdeki emperyal 
eylemler zinciri tarafından tayin edilen geçmişin karanlık dönemlerine paralel 
gelecek tasavvurları ekmektedir. 

Övgü gibi kullanılan ”jeopolitik önem” ifadesi de, aslında benzer bir edilgen-
liği anlatmaktadır. Coğrafyalara önem atfetmek, dünya politikasının rekabet 
hâlindeki temel unsurlarına mahsus bir durumdur. Örneğin hiçbir analizde 
ABD’nin yahut Soğuk Savaş dönemi Rusya’sının jeopolitik öneminden bahsedili-
şine rastlanılmaz. Çünkü jeopolitik önem bu ana aktörlere, yahut bunları yakın-
dan ilgilendiren çıkar alanlarına olan uzaklık/yakınlık vs. gibi konumlar sayesinde 
kazanılır. Belirli geçit noktaları, boğazlar vs. gibi coğrafyadan kaynaklanan somut 
farklılaşmalar ise ”avantajları” oluşturur. Dünya sisteminin temel aktörleri, coğra-
fi avantajlara sahip olabilirler, ama bir başka gücün bu avantajlara ”politik” önem 
atfetmesi düşünülemez. Bu ”avantajlar” ancak kendi oyununu kuracak kudreti 
olmayan ülkelerin ellerinde toplandığında, esas oyuncuların ilgi göstererek pazar-
lık zemini yaratacakları ”öneme” dönüşürler. Dolayısıyla, bir bölgenin küresel 
güç ilişkilerinin yönlendirici, merkezi öznesi mi, yoksa üzerinden strateji üretilen 
ikincil konumdaki nesnesi mi olduğu sorusu jeopolitik önem dağıtıcılarla arasın-
daki ilişki tarafından belirlenir.    

Son olarak bu hususların dikkate alınacağını umduğum yeni çalışmalar için 
bir perspektif önererek yazımı tamamlamak istiyorum. Amerikalı stratejistlerin 
neredeyse hiç biri, Orta Asya’nın dünya düzeninin geleceğinde büyük güçler re-
kabetinin ”oyun alanı” ve ”jeopolitik önemi haiz” coğrafyası olma özelliklerinden 



 Amerikan Dış Politikası ve Orta Asya: Dünya Düzeni Değişirken İlişkilerin Geleceği Üzerine Düşünceler 

Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 263 

başka bir vasıfla anılacağını tahayyül etmemektedir. Oysa makalemizde Ameri-
ka’nın bölge politikalarının temel nitelikleri arasında saydığımız ”kısmîliği” bes-
leyen stratejik algı ve kaygıları bir kenara koyarak baktığımızda, karşımıza çıkan 
manzara daha farklıdır. Yüzeyde gözüken tüm engellere rağmen bu toprakları 
yeniden tarihini yapar hâle getirecek entegrasyon dinamikleri yavaş da olsa işle-
mektedir. Bunların işaret ettikleri, Orta Asya’dan Türkistan’a uzanan yolun ne 
kadar uzun olacağını belirleyecek önemli faktörlerden biri ise bölgedeki ABD 
varlığıdır. Bu yüzden Amerikan bakışını tasvirden öteye geçerek, bölgeyi iç ener-
jisiyle entegrasyona doğru götürebilecek gelişmeleri barındıran farklı gelecek 
ihtimalleri karşısında Washington’un muhtemel cevaplarına odaklanacak çalış-
malara şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Zenginlik, 
zenginliğe sahip olmakta değil, 
zenginliği amaca uygun olarak 

kullanma maharetindedir. 

Cervantes 

Giriş 

Küreselleşmenin ve sanayinin hız aldığı çağımızda uluslararası mücadelenin ana 
noktalarından birini, petrol ve diğer enerji kaynaklarına sahip olmak ve bu kaynak-
ların bulunduğu bölgeleri nüfuzu altına almak oluşturur. Yanan taş anlamına gelen 
petrolle insanoğlu çok eskiden tanışmış ve teknolojinin gelişmesi sonucu, gelişen 
ve gelişmekte olan devletlerin günlük hayatının vazgeçilmez maddesi hâline gel-
miştir. Petrol ve doğal gaz enerji kaynaklarının, insan hayatını kolaylaştırdığı ve 
zenginleştirdiği gibi olumsuz olarak etkileyebileceği de bilinen bir gerçektir. Kısa-
cası petrol: özgürlük, para, kan, siyaset ve entrikadır.  

20. yüzyılın ikinci yarısında hepimizin şahit olduğu üzere SSCB’nin dağılması 
sonucunda dünya politikası değişime uğramış ve yeni bağımsız devletler uluslarara-
sı arenaya çıkmış; bu durum, yeni jeopolitik ve politik meseleleri beraberinde ge-
tirmiştir. Hem ekonomik, hem de politik değişmeleri beraberinde getiren bu olay-
lar zinciri, dünya kamuoyuna yeni, aktüel ve uluslararası siyaset terminolojisinde 
sık kullanılmaya başlayan bir ifadenin doğmasına yol açmıştır: “Hazar petrolleri ve 
Orta Asya enerji kaynakları”. Bu ifade, Karabağ olayları, Gürcistan sorunu, Çeçe-
nistan savaşı, bazı devletlerdeki “renkli devrimler” gibi olaylarla ilintilidir. Yani, 
yukarıda bahsedilen konuların tamamının özünde petrol ve enerji kaynaklarının 
paylaşılması meselesi yatmaktadır. Orta Asya enerji kaynaklarını, Hazar petrol ve 
doğal gazı ile birlikte değerlendirmek yerindedir. Hazar petrolleri, bölge devletleri-
nin ekonomik düzeyinin geliştirilmesi, ülkelerin istikrarının sağlanması bakımın-
dan önem taşımaktadır. 

Ancak, Hazar enerji kaynaklarının dünya piyasasına çıkması kolay olmamıştır. 
Çünkü 1991’den önce sadece iki devlete ait olan Hazar, günümüzde beş bağımsız 
devlet tarafından paylaşılmaktadır. Mevcut devletlerin, Hazar’ın statüsü ve var olan 
enerji kaynaklarının üretimi, kullanımı, pazarlanması ile petrol boru hatları gibi 
sorunlar üzerinde başlangıçta ortak karara varamamaları, petrolün dünya piyasası-
na çıkmasını engelleyerek geciktirmiştir. Bu konular dönem dönem ilgili ülkeleri 
anlaşma masasına oturtmuştur.  
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Doğal kaynakları bakımından zengin ve enerji kaynaklarının rezervleri bol olan, 
Orta Asya bölgesi, büyük devletlerin ilgisini çekmiştir. Orta Asya bölgesindeki 
enerji kaynaklarını etki altına almak isteyen bu büyük devletler Kazakistan ile geniş 
sınıra sahip olan Rusya Federasyonu, gelecekde süper bir devlete dönüşeceği tah-
min edilen Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa ve çağımızın en güçlü ülkesi olan 
ABD’dir. Orta Asya, söz konusu ülkelerin bölgede hegemon olabilmek için rekabet 
ettiği alana dönüşmüştür. 

Petrol ve doğal gaz maddeleriyle ilgili uluslararası ilişkiler karakterinin oluşu-
munda jeopolitik faktörün rolü de önem taşımaktadır. Bu sorunun iki tarafı vardır. 
Birinci tarafı petrol jeopolitiğinin beş yıldızlı "zincir" (üretme-taşıma-işletme-
taşıma-tüketim) esasında kurulmasıdır. Bu durum genelde gelişmiş ülkelere mah-
sustur. İkinci tarafı, petrol ve doğal gaza sahip olan bölgelerin uluslararası ilişkile-
rindeki jeopolitik faktörünün yüksek rol oynaması ile bağlıdır. "Kara altın"ın kont-
rolü ve güvenli taşımacılığı söz konusu olduğunda, düşünce ve bazen ahlâk kuralları 
ikinci plana çekilmektedir.  

SSCB'nin dağılmasından sonraki yıllarda Sovyet sonrasıülkelerin aydınları ve 
bazı siyasetçileri (özellikle Boris Yeltsin yönetiminin birinci döneminde1), Batı 
ülkelerinin yeni bağımsızlıklarını ilan etmekte olan devletlerdeki demokrasinin 
oluşmasına geniş çapta maddi yardım yapacağına güvenmişlerdi. Fakat bu ülkelerin 
esas amaçlarının, eski SSCB'nin ham madde zenginliğine yöneldiği kısa süre içinde 
anlaşılmıştır2. Egemenliğini kazanan Sovyet sonrası devletlerin öncelikleri, kendi 
enerji kaynaklarına sahip olabilme konusuydu. Bu durumdaki devletler iki gruba 
bölündüler: Dünya enerji pazarlarına ve özellikle Batı pazarına hammadde ihraç 
eden devletler ve "jeopolitik taşımacı" yani topraklarından petrol ve doğal gaz 
transfer edilen devletler. 

Orta Asya’daki petrol ve doğal gaz, BDT topraklarındaki birçok devletin refahı-
nı belirleyecek bir güçtür. Er ya da geç Hazar petrolü etrafında sadece bu bölgeye 
mahsus olmamakla birlikte, çok sayıdaki uluslararası aktörlerin jeopolitik mücade-
lesine sebep olacağı çok öncelerden bilinmekteydi3. Nitekim Birinci Dünya Sava-
şından sonra petrol, sadece enerji kaynağı olarak kalmamış, daha ileri derecede 
önem ve değer kazanmıştır. Öncelikle yeni endüstri kollarının oluşmasını sağlamış, 
sanayinin tüm kolları arasında işbirliği yaygınlaşmıştır. Üretilen malların sadece 
                                                 
1  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Asem Nauşabay Hekimoğlu, Rusya’nın Dış Politikası I, Ankara, 

2007, s. 64-75. 
2  Sergey Kozlov, “Kazahstan ne hotel bı vıhodit v çi libo sferı vliyeniye”, Nezavisimaya Gazeta, 18 

Nisan 1997. 
3  Kasımcomart Tokaev, Ponorama, No 37, 26 Eylül 1997. 
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miktarı değil, kalitesi de yükselmiş ve ülkelerin ulusal gelirleri ile toplumların hayat 
düzeyi gelişmiştir. Yeni olanaklar ve yeni pazarların doğmasına, petrol endüstrisin-
de çalışan çok güçlü kuruluşların ortaya çıkmasına ve milyonlarca insana iş imkânı 
sağlanmasına vesile olmuştur. Günümüzde de pertol ve doğal gaz kaynakları öne-
mini kaybetmemiştir. 

Petrolün önemini öncelikle başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler ve Rusya anla-
mış ve petrolden en büyük kazancı da bu ülkeler elde etmişlerdir. Bu ülkeler, ne pa-
hasına olursa olsun, bir şekilde enerji kaynaklarına sahip bu bölgeleri nüfuzları altına 
almış, bu uğurda gerekirse savaşmış, devletleri yıkıp, imparatorlukları parçalamış, 
toplumları birbirlerine karşı kışkırtıp kullanmışlardır. Bu konudaki mücadele bugün 
de değişmez bir biçimde, çağdaş teknolojinin verdiği olanaklardan da yararlanılarak 
ve diplomasinin tüm incelikleri kullanılarak acımasız bir biçimde Ortadoğu, Kafkasya 
ve Hazar (Orta Asya) petrol ve doğal gazı için sürdürülmektedir. 

Enerji kaynakları arasında önem kazanmaya başlayan uranyum, iki kutuplu 
uluslararası sistemde, nükleer silahların yapımı için kullanılmış ve günümüzde çok 
kutuplu uluslararası sistemde nükleer enerji için kullanılmaya devam etmektedir. 
Uranyum, petrol kadar yaygın olmasa da, ona sahip olan ülkelerin ekonomik ve 
siyasî durumunu etkilemektedir. Orta Asya bölgesinde uranyum, Kazakistan’da 
bulunmaktadır. Kazakistan, büyük komşularına rağmen nükleer enerji sanayisini 
geliştirmeyi planlamaktadır.  

Petrol, doğal gaz ve uranyum kadar dünya ekonomisine etkisi olmasa da enerji 
kaynağı olarak su, bölge ülkelerinin enerji kullanımında önemli faktördür ve Orta 
Asya’daki devletlerin enerji politikalarının oluşumunda yer almaktadır. 

1. Orta Asya Enerji Politikasında Hazar Havzasının Önemi 

Orta Asya bölgesinde bulnunan enerji kaynaklarının çoğunluğu Hazar Havza-
sı’ndadır. Hazar Denizi (gölü) Dünya okyanuslarından binlerce kilometre uzaktadır 
ve açık denizlere bağlantısı bulunmamaktadır. Bu bakımdan Hazar’ı göl olarak değer-
lendirenler bulunmaktadır. Ancak, Hazar’ın yüzölçümünün büyük olması onun "de-
niz" olarak kabul edilmesine sebep olmaktadır4. Rus dilinde Kaspiskoye more, İngi-
lizce Caspian sea, İranlıların deryayi Hazar dedikleri, haritada S şeklinde görünen, 
uzunluğu 1200 km, genişliği 210-436 km ve yüzölçümü 371.000 km2 olan Hazar’a 
Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve İran kıyıdaştır. Ha-
zar’ın Jeopolitik durumu ise şöyledir: Hazar, Avrupa ve Orta Asya'nın güneydoğu-

                                                 
4  A. Akayev B., Fiziçeskaya Geografiya Dagestana, Moskova, 1996, s. 225. 
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sundaki geniş alanda bulunmaktadır. Hazar'ın su seviyesi, yeryüzündeki okyanuslar-
dan 27 m. aşağıdadır, en derin noktası ise 1000 metreye ulaşmaktadır. Ortalama de-
rinlik 180 m, su miktarı 781000 km3, toplam sahil uzunluğu 7000 km’dir5. 

Hazar Bölgesindeki tahmini petrol ve doğal gaz kaynakları, Amerikan uzmanlarının 
uydu aracılığı ile elde ettikleri verilere göre, Azerbaycan ve Kazakistan kıyılarının öte-
sinde Hazar Denizi altında, ayrıca Kazakistan'ın bu denize yakın Tengiz bölgesinde ve 
ondan daha az rezerve sahip, Azerbaycan kıyılarında olmak üzere, toplam 200 milyar 
varil (7 varil 1 ton sayıldığından, yaklaşık 30 milyar tondur, 200 milyar varil petrol re-
zervinin, bugünkü ortalama fiyatla (1 varil yaklaşık 75-80 $) hesaplanırsa, değeri yakla-
şık 15-20 trilyon dolardır) petrol rezervi vardır. Dünya'nın petrol rezervlerinin %50'sini 
oluşturan Körfez petrolünden sonra, Hazar petrolleri %17 oranı ile ikinci sırayı almak-
tadır. Türkmenistan'da çok geniş doğal gaz rezervleri vardır. Hazar Denizi’nin Rusya ve 
İran kesiminde ise Azerbaycan ve Kazakistan ile karşılaştırıldığında, önemli petrol re-
zervlerine rastlanmamıştır6. Hazar bölgesindeki petrol ve gaz kaynakları için, büyük 
petrol şirketleri ön fizibilite çalışmalarını da sürdürmektedir. Ancak bu çalışmalarda 
Hazar bölgesindeki petrol rezevrleri hakkında abartılı veriler de sunulduğu kaydedil-
mektedir. Buna göre Azerbaycan ve Batılı araştırmacıların bölgedeki fizibilite çalışmala-
rı sonuçları farklılık göstermektedir. Azerbaycan AIOC'un (Azerbaijan International 
Operating Company) hesaplamalarına göre bu rakamlar 1,5-4 milyar tondur. Batılı 
araştırmacılar ise 6,6-33 milyar ton olarak göstermektedirler. Genel olarak Hazar Deni-
zi’ndeki petrol kaynaklarının ülkelere göre dağılımı şöyledir: Kazakistan 4,5 milyar ton, 
Azerbaycan 4 milyar ton, Rusya 2 milyar ton, Türkmenistan 1,5 milyar tondur7. 

2. Hazar Bölgesi Enerji Kaynaklarının Alternatif Boru 
Hatları Projeleri 

Petrol faktörü ve boru hatlarının güzergâhları, Hazar’a sahildar ülkelerin devlet 
stratejilerinin belirlenmesinde önemli etken olmaktadır. 1991 senesinde bağımsız-
lığını kazanan Hazar’a sahildar üç Türk devleti, yeni dünya düzeninde yerlerini 
almak ve bu geçiş döneminde ekonomilerini kalkındırmak için doğal kaynaklarını 
dünya piyasasına çıkarma çabalarına girdiler. 

Günümüzde Orta Asya enerji yataklarının, dünyanın dikkatini çektiğini yukarıda 
da zikretmiştik. Bunun için de zengin kaynaklara sahip olan Hazar bölgesi, uzmanla-
rın verilerine göre, 21. yüzyılda dünya pazarına en önemli enerji sağlayıcı alan olacak-

                                                 
5  “Mejdu Evropoyi Aziey”, Neft Rossii, Cilt 6, Sayı 9, Haziran 1995, s. 2. 
6  Alaiddin Yalçınkaya, Türk Cumhuriyetleri ve Petrol Boru Hatları, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1998, s. 20. 
7  “XXI. esr Hezere möhtaçdır”, Ekspress, 25 Eylül 1998, s. 6. 
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tır. Ancak, mevcut enerji kaynaklarının, bölge devletlerinin ekonomik gelişmelerini 
sağlaması ihtimalinin yanı sıra, buranın güvenlik bakımından istikrarsız bölge konu-
muna gelme olasılığı da mevcuttur. Amerikan menşeli, Uluslararası Politika Analizi 
Enstitüsü, 2025 yılına yönelik tahmini araştırmasında, Orta Asya bölgesinin 2025 
yılında dünya siyasetine önemli etki yapacağını ancak bu bölgedeki devletlerin gele-
ceğinin kaygısız geçmeyeceğini belirtmiştir8. Orta Asya bölgesinin istikrarını bozabi-
lecek faktörleri ise, bölgenin çok uluslu olması, radikal dinî grupların mevcudiyeti, 
genç nüfusun çoğalması, bazı bölge devletlerinde 15 yaşı doldurmamış genç nüfus 
oranının %40’ı bulması, işsizlik oranının artması ve sosyal bakımdan memnuniyetsiz-
lik olarak belirlenmektedir. Orta Asya bölgesinin istikrarını etkileyecek diğer önemli 
bir faktör, Hazar Havzasının petrol rezervlerinin kaderidir. Hazar petrollerinin re-
zervlerinin büyük çoğunluğu Kazakistan ve Türkmenistan devletlerinin payına düş-
mektedir. Dolayısyla ekonomik gelirleri de diğer Orta Asya devletleri, Özbekistan, 
Kırgızistan ve Tacikistan’a göre fazla olacaktır. Bu da bölge devletleri arasında anlaş-
mazlık konusu olabilecektir. Hazar’daki petrol ve doğal gazın dünya enerji pazarına 
taşınması konusu sorun yaratan diğer faktördür. Çünkü burada Rusya, İran, Türkiye, 
ABD, Kafkas ve Orta Asya devletlerinin çıkarları çatışır durumdadır.  

Orta Asya’daki “güç boşluğu”nu dolduracak olan devletin, 2025 yılına doğru 
bazı şartları yerine getirmesi durumunda Çin olabilmesi ihtimali yüksek gözük-
mektedir. Çünkü bölgede etki sahibi olmak isteyen diğer devletlerin (Rusya Fede-
rasyonu, ABD, Avrupa, Hindistan, Türkiye ve İran) çeşitli nedenler sonucu bölge-
de oluşan vakumu dolduramayacakları anlaşılmaktadır. Nitekim Orta Asya bölge-
sindeki istikrarın sağlanmasında, daha çok Rusya Federasyonu ile Çin’in gelişme 
durumu ve Rusya-Çin-Hindistan arasındaki ilişkiler önemli rol oynayacaktır. Çin 
ile Hindistan, Çin ile Rusya arasındaki herhangi bir uyuşmazlığın çıkması domino 
etkisi yaratarak Orta Asya bölgesini de etkileyecektir.   

3. Kazakistan Petrol Rezervi ve Yatakları 

SSCB döneminde Orta Asya (Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan), birliğin 
özellikle Rusya ve Ukrayna’nın petrol ve doğal gaz ihtiyacının büyük çoğunluğunu 
karşılayan “havza” durumundaydı. Orta Asya enerji politikasının değerlendirilme-
sinde, Kazakistan’ın üzerinde durulması yerinde olacakdır. Çünkü petrol ve doğal 
gaza sahip olan Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan ara-
                                                 
8  Strategic Paradigms 2025: US Security Planning for a New Era, The Institute for Foreign Policy 

Analysis, 31.05.2002. http://www.discountbabynewera.co.cc/books/strategic-paradigms-2025-
u-s-security-planning-for-a- new-era/, 
http://www.nasledie.ru/politvne/18_14/article.php?art=3. 
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sında en önemli yeri Kazakistan almaktadır. SSCB’nin yıkılmasından sonra Orta 
Asya’da egemenliğini kazanan Kazakistan Cumhuriyeti’nin yüz ölçümü 2.727.300 
km2 olup9, Hazar Denizi’nin Kazakistan’a ait kıyılarının uzunluğu 2.320 km’yi bu-
lur. Hazar petrolünün önemli miktarının kendi sektöründe yattığını belirten Kaza-
kistan’da şimdiye kadar 200’den fazla hidrokarbon yatağı keşfedilmiştir. Genel po-
tansiyeli 2,8 milyar ton petrol ve 1,7 trilyon m3 doğal gazdır10. Ülkenin tahmini pet-
rol rezervi ise etkileyicidir. Petrol 7 milyar ton, doğal gaz miktarı 7,5 ton m3’dür11.  

Bu petrol ve gazın önemli kısmı, Hazar’a yakın sahillerde ve Hazar’ın Kazakis-
tan’a ait ulusal sektöründe bulunmaktadır. Ülkenin tahmini petrol ve gaz yatağının 
yüz ölçümü 1.700.000 km2’dir ve Kazakistan topraklarının %62’sini oluşturmakta-
dır. Kazakistan’ın petrol potansiyeli ülkenin altı bölgesine dağılmıştır. Bunun dör-
dü batı bölgelerinde (Atrau, Aktöbe, Batı Kazakistan ve Mangıstau) olup %70’e 
yakın petrol yatağı burada bulunmaktadır. Üstelik işletilmekte olan yataklarının 
%91’i de bu bölgededir. Diğer bölgeler ise Jezkazgan ve Kızılorda’dır. Aşağıdaki 
tabloda Kazakistan’ın önemli petrol yatakları gösterilmektedir. 
Tablo: 1 (Kaynak: Mestorojdeniye nefti i gaza Kazahstana, Almatı - 2007)  

Kazakistan’ın Büyük Petrol Yatakları 

Petrol yatağı /Yeri 
Açılış 
Tarihi 

Tahmini 
rezervi,  
milyon 

ton 

Lisans 

1 Kaşagan, Doğu ve Batı 2000 6400 Agip KCO 
2 Tengiz 1979 3100 Tengizchevroil 
3 Özen 1961 1100 KazMunayGaz 
4 Karaşıganak 1979 1000 Karaçaganak Petrolium Oppereiting B. V. 
5 Kalamkas 1976 510 Mangıstaumunaygaz 
6 Janajol 1978 500 CNPC Aktobemunaygaz 
7 Jetibay 1961 330 Mangıstaumunaygaz 
8 Aktotı 2003 269 Agip KCO 
9 Kalamkas-more 2002 156 Agip KCO 

10 Kayran 2003 150 Agip KCO 
11 Kenkiyak Nadsolevoy 1959 150 CNPC Aktobemunaygaz 
12 Kumkol 1984 90 Turgay Petrolium PetroKazakhstan 
13 Kuzey Buzaçi (Jalgıztobe) 1975 70 Buzachi Operating Ltd, Jalgıztobemunay 
14 Karajanbas 1974 50 Karajanbasmunay 
15 Karakuduk 1971 40 Karakudukmunay 
16 Asar 1969 30 Mangıstaumunaygaz 

                                                 
9  Sentralnaya Aziya ve 2010 godu, institut Razvitya Kazahstana, Almatı, 1997, s.53-54. 
10  Nurlan Balgımbaev, “Vozmojnosti Trensportiravki Nefti i goza”, ”, Kazakistan İ Mirovoe 

Soobşestvo, Sayı 2, Nurlan, 1996, s. 31. 
11  Nikolay Myakinik, “Priticeniye Kazhstanskih Kladovıh”, Neft Rossi, Cilt 10, Sayı 13, 1995, s. 9. 
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Tabloda gösterilen 16 önemli yatağın yanı sıra irili ufaklı 203 yatak daha bu-
lunmaktadır. Tabloda gösterilen rakamlar üzerinden en büyük rezerve sahip olan 
üç önemli yatak hakkında daha ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir; 

Tengiz, 1980’den sonra 10 milyon ton petrol çıkarmıştır ve bugün günde 
700.000 varil petrol üretme kapasitesine sahiptir. Tengiz yatağına yönelik yapılan 
anlaşmadan sonra, Amerikan şirketi Chevron’un petrol kapasitesi 3,1’den 4,2 mil-
yar varile yükselmiştir. 6 Nisan 1991 tarihinden itibaren Tengiz petrol işletme fab-
rikası faaliyete geçmiştir. Enerji kaynakları 3,8-5,4 kilometre derinlikten çıkmaktadır. 

1993 senesinde bu yatak, Tengizchevroil ve Chevron şirketlerine verilmiştir. 
Günümüzde ise bu yatağın işletilmesi KazMunayGaz (%20), Chevron Overseas 
(%50), Exxon Mobil (%25) ve «LukArco» (%5) şirketleri tarafından yapılmakta-
dır. Yatağın kapasitesi 750 milyon ile 1 milyar 125 milyon ton petrol olarak değer-
lendirilmektedir. Doğal gaz kapasitesi de 1,8 trilyon m3’tür. 

Özen’in, petrol ve gaz kapasitesi 231,9 milyon tondur. 1959 (bazı kaynaklara 
göre 1961) senesinde açılmıştır. Özen yatağı ülkenin en faal kuyularından biridir. 
1993 senesinde Kazakistan’da üretilen petrolün %20’si Özen’e aittir. Kuyuların 
keşfi ve üretimi KazMunayGaz şirketi tarafından yürütülmektedir. 2008 yılındaki 
petrol üretimi 7 milyon varildir. Petrol üretiminin rekor rakamı, 1975 yılında 16,3 
milyon ton olarak kayda geçmiştir. En az üretim de 2,7 milyon ton üretim ile 1994 
yıllında gerçekleşmiştir. 

Karaşıganak Kuyusu, 1979 senesinde açılmıştır ve dünyanın büyük kuyuları ara-
sına girmektedir. Hazarın kuzey kısmında bulunmaktadır. Yüzölçümü 450 km2 olup, 
Karaşıganak doğal kaynaklar kapasitesi yaklaşık 189 milyon ton petrol, 644 milyon 
ton gaz kondensatı, 21,3 trilyon m3 doğal gazdır. 30 Haziran 2000 yılında Vastok-1 
(Doğu Kaşagan-1) kuyusu açıldı. Bu kuyu son 40 yıl içinde açılan dünyanın denizde-
ki en büyük yataklardan biridir. Batı Karaşıganak 2001, Güney Batı Karaşıganak 2003 
yılında açılmıştır. Karaşıganaktaki petrol rezervi 1,5-10,5 milyar ton olarak belirlen-
miştir. Burada petrol kapasitesi şu şekildedir; Doğu kısımında 1,1-8 milyar ton, Batı 
kısmında 2,5 milyar ton ve Güney-Batı kısımında 150 milyon ton petrol çıkartılmak-
tadır. Genel petrol rezervi 38 milyar varildir, doğal gaz ise 1 trilyon m3’tür. Kaşagan 
kuyusuna ortak olan şirketler ise Eni, KMG Kaşagan B. V. ( KazMunayGaz şirketinin 
yan kuruluşu), Total, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell şirketinin payına %16,81, Co-
nocoPhillips — %8,4, Inpex — %7,56 oranlarda hak sahibidirler12. 

                                                 
12  Vladimir Paramonov, Aleksay Strokov, “Rossiskiye Neftigazovıye Proyektı i İnvestitsii v Tsen-

tralnoy Azii”, Tsenralnaya Aziya, 08/19 (R), Mayıs, 2008, s. 2-3. 
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Kazakistan’ın diğer başlıca yataklarından Kumkol kuyusunun petrol kapasitesi 
94 milyon ton, Kalamkas’ın ise petrol ve doğal gaz kapasitesi 98,4 milyon tondur. 
Bunun yanı sıra Batı Kazakistan bölgesine ait Kenbay, Jetibay, Karajambas, Kenya-
ki, Janajol, Akcar vs. yatakları da mevcuttur13.  

Kazakistan’ın diğer petrol yatakları ise Jezkazgan (Kumkol petrol yatağı) ve 
Kızılorda bölgesinde mevcuttur. Bu bölgelerdeki petrol yataklarının sayısı ye-
diyi bulurken, petrol rezervi de 38,6 milyon ton olmaktadır.  

Jambıl ve Güney Kazakistan bölgelerinde ise altı küçük ve orta seviyedeki hid-
rokarbon gaz yatakları bulunmaktadır.14 

Kazakistan’da bugünkü petrol üretim kapasitesi teorik olarak ülkenin taleplerini 
karşılamaktadır. Ancak esas petrol tüketim bölgelerinin, esas üretim bölgelerinden 
uzak olması ülkenin petrol taleplerini karşılamakta zorluklar yaratmaktadır. Bunun 
yanı sıra teknik imkânları da yeterli değildir. Serbest petrol ihracatının ve Kazakistan 
petrolünün dünya pazarına çıkartılması için çeşitli projeler yapılmaktadır.  

Kazakistan’daki petrol yataklarının genişletilmesi yabancı yatırımcıların katkı-
sıyla gerçekleştirilmektedir. Buradaki esas öncelik petrol ihracatını yapacak olan 
boru hatları projelerine tanınmaktadır. Boru hattı projeleri Kazakistan petrolünün 
uluslararası piyasaya çıkışını sağlayacaktır. Günümüzde Kazakistan petrol yatakla-
rının işletilmesine ilgi duyan yabancı ülkelerin uzmanları Boru hattının birkaç se-
çeneğini incelemektedir. Dolayısıyla boru hatlarının stratejik beklentileri çoktur.  

Şu an Kazakistan’da SSCB zamanında inşa edilen 6.000 km’lik ana petrol boru 
hattı, 1.000 km’lik petrol ürünü hattı ve 3.000 km hidrojen hattı işletilmektedir. 
Şartlı olarak mevcut hatları Batı ve Doğu sistemi olarak ayırmak mümkündür.  

Alternatif Boru Hatlarından Batı Hattı: Özen-Atrau-Samara petrol boru hattıdır 
ve ihraç edilecek petrol hacminin esasını sağlayan Batı Kazakistan bölgesindeki tüm 
petrol yataklarıyla bağlıdır. Bu hat tam anlamıyla devletin petrol atar damarıdır.15  

Omsk-Povladar-Karakoyun-Çimkent-Çarcou boru hattı sistemi ile doğu hattı 
oluşmaktadır. Mevcut hat Batı Sibirya petrollerinin Kazakistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan petrol arıtma rafinerilerine taşınmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 
Günümüzde Özbekistan ve Türkmenistan Devletleri Rusya’dan petrol almamakta ve 

                                                 
13  Nefti; Gaz Kazakistan’a, İnstitut Razvitiya Kazahstana, Almatı, 1995, s. 5-6. 
14  Nurlan Balğımbaev , A.g.m., s. 33. 
15  Kayırgeldi Kabildin, “Srednaya Aziya, Rassiya i Kazahstanskaya neft v Mire”, Kazahstan i Miro-

voe Soobşestvo, Sayı 3, Almatı, 1995, s. 16-8. 
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sonuç olarak da Çimkent’ten Çorcou’ya kadarki boru hattı faaliyet dışı kalmaktadır. 
Bu nedenler petrol arıtma hacminin ani düşüşler yaşamasına yol açmaktadır.16  

Bölgedeki petrol üretiminin genişlemesi yeni boru hattının inşa edilmesini ge-
rektirmektedir. Yeni boru hatları Kazakistan petrolünü uluslararası piyasaya çıkara-
cak ve ülkenin daha yüksek enerji bağımsızlığına kavuşmasını sağlayacaktır.  

4. Kazakistan Boru Hattı Projeleri 

Kazakistan’ın kalkınması için önemli olan sorunların biri de uluslararası piyasa-
ya çıkarılacak petrol ihracatının yolunu aramaktır. Petrol taşımacılığını sağlayacak 
birkaç boru hattı projesi mevcuttur. Bunlar; Tengiz-Novarasisk, Atrau-Astrahan-
Bakü-Tiflis-Ceyhan, Kazakistan-İran-Basra Körfezi, Kazakistan-Türkmenistan-
Afganistan-Pakistan, Kazakistan-Çin-Uzak Doğu güzergâhlarıdır. 

a- Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu  

Birçok boru hattı projesi arasında birinci sırayı “Hazar Boru Hattı Konsorsiyu-
mu” (Tengiz-Novorossisk) almaktadır. “Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu”/“The 
Caspian Pipeline Consortium” (CPC), 1992 yılında Kazakistan ve Umman devlet-
leri tarafından gerçekleştirilmiş, daha sonra Rusya Federasyonu’nun inisiyatifiyle 
son hâlini almıştır. Projenin başlangıcında, Kazakistan ile Rusya arasında daha ön-
ceden inşa edilmiş olan boru hatları aktiflerini katması, Umman’ın ise finansör ol-
ması düşünülmüştü. Fakat bu proje gerçekleşemedi ve Nisan 1995 yılında CPC 
tüzüğü değiştirildi ve bir yıl sonra mevcut üç devlet tarafından imzalandı17. Bunun 
yanı sıra da yeniden yapılanmış konsorsiyuma on petrol şirketi de dâhil edilmiştir. 
(Hazar boru hattı konsorsiyumu 21 belge içermektedir.) Sonuç olarak 16 Mayıs 
1997 tarihinde katılımcılar tarafından tamamlayıcı bir anlaşma imzalanmıştır. İlk 
olarak Tengiz-Novorossisk istikametindeki boru hattının inşasının başlatılması ve 
finanse edilmesinde anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşma Tengiz petrolünün dünyaya 
çıkışını öngörmekteydi.  

Konsorsiyuma katılanların ve pay oranlarının dağılımı şöyledir: Rusya: %24, 
Kazakistan: %19, Umman: %7, Chevron: %15, Lukarko (ABD-Rusya): %12,5, 
Rosneft: %7,5, Exon Mobile: %7,5, Agip: %2, British Gas: %2, Kazakistan Pipeline 
Ventures: %1.75, Oryh: %1.7518. 

                                                 
16  A.g.m., s. 54. 
17  Aydın Aydın, A.g.e., s. 17. 
18  Vladimir Paramonov, Aleksay Strokov, A.g.e., s. 4-5. 
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Tengiz-Novorossisk projesi genelde Rusya tarafından desteklenmektedir ve 
uzunluğu 1.500 km’dir. Yıllık taşıma kapasitesi 60 milyon tondur. Ancak Türki-
ye’nin, boğazların güvenliği için savunduğu tez bu kapasiteyi kısıtlamaktadır. 1998 
yılında CPC genel başkanı olan Vladimir Fedotov’a göre, Tengiz-Novorosisk hat-
tının maliyeti 2,3-2,4 milyar dolar olup, tahminen bitirme süresi 2001 yılının Şubat 
ayı olarak bildirilmiş ve 30 Haziran 2001 tarihinde yeni limandan ilk petrol gemisi 
yükleneceği planlanmıştı19. 27 Kasım 2001’de Novorossisk’de Hazar Boru Hattı 
Konsorsiyumu (CPC) resmen faaliyete geçmiştir. Maaliyeti, 2,6 milyar dolar olan 
bu boru hattı, Rusya, Kazakistan Umman ve büyük Amerikan şirketlerinin katılı-
mıyla Sovyet sonrası bölgede gerçekleşen büyük yatırım projesidir. Bu boru hattı, 
Kazakistan’ın Tengiz petrol yatağını, Novorossisk yakınlarındaki Yujnaya Ozyorka 
terminali ile birleştirmektedir. Petrolün buradan tankerler aracılığıyla Avrupa paza-
rına taşınmasına ve bu boru hattının tamamlanmasına 10 yıl harcanmıştır ve bu 
boru hattının kullanım süresinin 2040 yılına kadar süreceği öngörülmektedir20.  

2000 yılından sonra Rusya ve Kazakistan, Tengiz-Novorossisk Boru Hattı taşı-
ma kapasitesini artırmayı planladı. 2008’de yılda 32 milyon ton olan petrol aktarı-
mını 67 milyon tona çıkarmayı düşündü, ancak bu projenin hayata ne zaman geçe-
ceği hakkında bir kesinlik yoktur. Konsorsiyumun günümüzdeki başkanı Aleksandr 
Tarakanov da gazetecilere verdiği bir demeçte 1,5 milyar dolar borçlanma ile kapa-
site artırmanın yapılacağını açıklamıştır. Ancak bu borçlanmanın dış kaynaklı ol-
mayacağını da sözlerine ekleyen Tarakanov, 2015 yılında bitmesi planlanan bu 
projeyle yıllık gelirin 1,2 milyar dolardan 2,5 milyar dolara yükseleceğini belirtmiş-
tir21. Bununla birlikte birçok uzman bu boru hattının Rusya’nın kontrolünde olma-
sından dolayı, gelişmesi konusunda şüphe duymaktadır. Çünkü Rusya Federasyo-
nu bölgede, gücünü daha da etkinleştirmek için bu boru hattını siyasî koz olarak 
kullanmaktadır. Gelişme sağlanmadıkça, Kazakistan’ın petrol yataklarında bulunan 
ham madde çıkarılamamaktadır ve bu da Kazakistan’ın petrol satışından daha az 
kâr almasına yol açmaktadır. Kazakistan, Rusya tarafından; KazMunayGaz şirketi-
nin Atrau-Samara ve CPC boru hatlarının gelişmesi için kendisinin desteklediği 
Burgaz-Aleksndrapolis petrol boru hattına yönlendirilmektedir. Ancak buna rağ-
men CPC’nin gelişmemesi ihtimal dâhilindedir22. 

                                                 
19  Oleg Çerinski, “Stroytelstvo KTK oboydetsya doroje”, Ruskii Telegraf, Sayı 135, 30 Temmuz 1998. 
20  Asem Nauşabay Hekimoğlu, A.g.e., s. 122. 
21  http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=78433&tipi=&sube=0&yeri=19. 
22  Julian Lee, “Trebuyetsya Uveliçit Moşnosti Dlya Eksporta Nefti iz Regiona Kaspsikogo Morya”, 

http://www.eriras.ru/energy-policy/75. 
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b- Atrau-Astrahan-Bakü-Tiflis-Ceyhan  

Bu hattın birçok seçeneği öngörülmektedir. Bu teze Azerbaycan ılımlı bakmakta-
dır ve Türkiye de desteklemektedir. Bazı Batılı yorumcular bu hattın maliyetinin yük-
sek olacağını ve doğudaki ve Kafkasya’daki istikrarsızlığın da buna engel olacağı tezini 
öne sürmektedirler23. İnşa edilecek boru hattının uzunluğu yaklaşık 1.700 km olup, 
yıllık taşımacılık imkânlarının 40 milyon ton olacağı bildirilmektedir. Bazı Batılı yo-
rumcuların tezine karşı Türk uzmanlar, bu boru hattının hayata geçmesi durumunda 
birkaç ülkenin ekonomisinin kalkınmasına desek sağlayacağını dile getirmişlerdir24. 
Projenin maliyeti 2.200 milyon dolardır ve yıllık taşıma kapasitesi 100-120 milyon 
tondur. Aktau’dan çıkan petrol, tankerlerle Bakü’ye (uzunluğu 300 km) daha sonra 
Azerbaycan tarafındaki petrolün Kafkasya topraklarından Türkiye’ye kadar geçmesi-
ni sağlayacak ve sonra da petrol Akdeniz kıyısındaki Ceyhan’a ulaşacaktır. Mevcut 
güzergâh için taşımacılığın çeşitli ana yolları öngörülmektedir. Bunların Bakü-
Ceyhan boru hattından dünya piyasalarına aktarılması beklenen petrol için Kazakis-
tan petrollerinin de ulaşmasında bu hattın önemi büyüktür. Üstelik Kazakistan petro-
lünün Azerbaycan hattına ulaşmasının bir başka yolu olan yeni bir boru hattının 
Azerbaycan tarafından başlatıldığı açıklandı. 46 km. uzunluğundaki Daşkil-Ali Bay-
ramlı petrol boru hattının Kazakistan petrollerinin taşımacılığında önemli rol oyna-
dığını açıklayan Socar yetkilileri “Mevcut boru hattı inşasının amacının, Kazakistan’ın 
Tengiz yatağındaki Chevron şirketi tarafından üretilmekte olan petrolün Azerbaycan 
topraklarından Gürcistan limanlarına geçecek taşımacılığının kapasitesini genişlet-
mek” olduğunu açıkladılar. Boru hattı inşaatı Orta Asya kısmında Chevron tarafın-
dan, Kafkasya’daki kısmında Caspian Trans “C” şirketi tarafından yürütülmektedir. 
Bu boru hattının taşıma kapasitesi günde 5.000 – 6.000 tondur25.  

Bunun yanı sıra Kazakistan petrolünü Ceyhan’a kadar ulaştıracak başka bir alter-
natif projenin tanıtımı 31 Mart-1 Nisan (1998) arasında Almatı’da gerçekleşen “Ka-
zakistan eksport boru hatlarını geliştirme programı” adını taşıyan uluslararası konfe-
ransta “Amoko Kazakstan Petrolium” temsilcisi Tomas İglastoun tarafından açık-
lanmıştı. Mevcut proje üç etaptan oluşmaktadır. Birincisi şu an yürürlükte olan, Batı 
pazarlarına Bakü’den çıkan ihraç boru hattı taşıma kapasitesini yedeğe ayırmak. Bu 
konuda Bakü ile görüşmeler “çok sıkı” yürütülmektedir. İkincisi Batı Kazakistan pet-
rolünün Bakü’ye taşınması için nehir dubasının inşaatı ve kullanımı. Üçüncüsü ise en 
zor etap, Kazakistan’dan Azerbaycan’a geçecek boru hattı inşaatı. Üstelik günümüzde 

                                                 
23  Klara Rahmetova, “Politika; Stretegiya Neftenogo razvitiya Kazahstana”, Kazakstan i Mirovoe 

Soobsestvo, Sayı 1, 1994, s. 86-87. 
24  Klara Rahmetova, A.g.m., s. 89. 
25  “Azerbaycan Stroyt Novıy Nefteprovod”, Panorama, Sayı 5, 6 Şubat 1998. 
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esas dikkat projenin ikinci etabı üzerinde (Hazar’dan deniz dubaları yardımı ile taşı-
macılık) yoğunlaşmaktadır. Nehir (deniz) dubası kararı başka alternatif boru hatları 
varyasyonlarına göre çok ekonomik, daha kolay ve fazla esnektir. Bu proje Hazar sta-
tüsünün belirlenmesini beklemeden gerçekleşebilir, ilk yatırım miktarı da uygun ve 
erken petrol naklini sağlayacaktır. Bu şema başlangıçta senede 10 milyar ton petrol 
taşıma kapasitesine yönlendirilmektedir. Bu da şimdilik Batı Kazakistan petrol üre-
timi için çok uygundur. Proje 30 ay içerisinde hazır olabilir. Nehir dubalarının son 
model yapıya sahip olduğunu vurgulamışlardır26.  

13 Temmuz 2006 tarihinde Ceyhan’da resmî açılışı yapılan Bakü-Ceyhan boru 
hattının inşası 2003 yılında başlamış, Azerbaycan kısmı 25 Mayıs ve Gürcistan 
kısmı 12 Ekim 2005’de açılmıştır. Katılımcı ülkelerden Azerbaycan’dan geçen boru 
hattının uzunluğu 443 km’dir, Gürcistan’dan 248 km, Türkiye’den ise 1076 km’dir. 
Temmuz 2006’da ilk petrol pompalanmaya başlayan bu hattından günlük 1,2 mil-
yon varil petrol taşınmaktadır. Bu boru hattının efektif olarak kullanımı için Azer-
baycan petrolleri yeterli değildir. Bu sebepten Kazakistan petrollerinin eklenmesi 
gerekmektedir. Bakü-Tiflis Ceyhan projesinin Kazakistan petrollerinin dünya pa-
zarlarına ulaşmasındaki önemi, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından 
da vurgulanmaktadır. Mevcut boru hattında pazarlanmak üzere Aktau’dan Bakü’ye 
Hazar üzerinden tankerlerle taşınacak petrolün miktarı ilk başta yıllık 7,5-10 mil-
yon ton olacağı planlanmıştır. Daha sonra bu miktar 25 milyon tona çıkarılacaktır. 
Kazakistan Devlet şirketi KazMunayGaz’ın belirttiğne göre, Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Boru Hattı’na taşınacak olan petrol, Kaşagan ve Tengiz (Eskene-Kurık-Bakü-Tiflis-
Ceyhan) yataklarından sağlanacaktır27.  

c- Kazakistan-İran-Basra Körfezi 

Ekonomik açıdan en verimli boru hattı İran üzerinden geçecek hattır. Kazakis-
tan ham petrolü, iki taraflı anlaşma sonucunda Kuzey İran’a aktaracaktı. Kuzey 
İran’a kadar ulaşan ham petrol Tahran rafinerilerinde işlendikten sonra bölgenin 
taleplerini karşılar hâle gelecektir. Kabul edilen ham petrol yerine İran, Kazakis-
tan’a aynı miktardaki petrolü, Basra Körfezi’ndeki Hort adasından sağlayacaktı. 
Kazakistan petrollerinin bu şekilde ihraç edilmesi, iki ülke içinde elverişli olmakta-
dır. Bu yolda taşınacak petrolün tahmini miktarı yılda 2 milyon tondur ve 6 milyar 
tona kadar yükseltilme teklifleri de mevcuttur. Ancak gelecekte bu hattın genişle-

                                                 
26  Yaroslav Razumov, “ V Almatı proşle mecdunarodnaye konferensya”, Panorama, Sayı 14, 10 

Nisan 1998. 
27  “Kazakstan Mojet Vozobnovit Prokaçku Sovoyey Nefti po Baku-Tbilisi-Djeyhan”, 25.01.2011. 

http://oilnews.com.ua/news/article8254.html. 
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mesi ya da ana hatta çevrilmesi konusu belirgin değildir. Çünkü İran’a ABD’nin 
D’amato28 uygulaması sonucunda ABD tarafından olumlu bakılmamaktadır.  

ABD’nin olumsuz görüşüne rağmen 1996 senesinde Kazakistan ve İran, iki taraflı 
anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşmaya göre Kazakistan, Kuzey İran’a on yıl içerisinde 
petrol taşımayı üstlenmişti. 1997 yılında yaklaşık 700 bin ton petrol deneme nakli 
yapılmıştı. Günümüzde ise projenin kullanımı durdurulmuştur. Dönemin İran’daki 
Kazakistan Büyükelçisi Vecislav Gizatov, projenin dondurulması sebebini şöyle açık-
lamıştır: “İki ülkeye de verimli olan projenin durma sebebi petrol üretmekte olan 
Kazakistan şirketi Mongistoumunaygas’ın devlet paketi hissesinin Endonezya ‘Cent-
ral Asia Petrolium’ şirketine satılmasıdır”.29 

Bununla birlikte, projenin tekrar faaliyete geçmesi için iki ülke arasında çeşitli 
düzeyde görüşmeler sürmüştür. Bu hat konusunda açıklanması gereken ikinci bir 
petrol boru hattı projesi Kazakistan-Türkmenistan-İran projesidir. Basra Körfe-
zi’ne kadarki uzunluğu 2080 km, başlangıcı Özen yatağından olarak Türkmenistan 
topraklarından geçerek, Hazar Denizi’ni güney tarafından dolanarak İran toprakla-
rına geçerek, Marg adasına, oradan da Basra Körfezi’ne ulaşması planlanmıştır. 
Ekonomik olarak uygun olan hat, senede en az 25 milyon ton petrol taşıma kapasi-
tesine sahip olacaktır (Türkmenistan’dan katılacak petrol miktarı yılda 10 milyon 
ton). Proje maliyeti 2 milyar dolardır. Bu projenin hayata geçmesi ile Fransız şirketi 
“Total” ilgilenmektedir ve daha detaylı projeler üretmektedir30. Ucuz olduğu ge-
rekçesi ile boru hattını İran’dan geçirmek isteyen şirketler ve devletlerin önündeki 
siyasî engellerin kalkmasını beklemektedir. 

7 Eylül 2007 tarihinde Astana’da düzenlenen Avrasya Enerji Forum’unda, 
KazMunayGaz Kazakistan, Hazar petrollerinin uluslararası enerji pazarına taşın-
ması konusunda alternatifler aramaktadır. KazMunayGaz petrol taşıma servis pro-
jeleri dairesi başkanı Arman Darıbayev, Kazakistan petrollerinin taşımacılığında 
“güney” yönünün önemini vurgulamıştır. Burada, Basra körfezi aracılığıyla Kazakis-
tan petrollerini dünya piyasalarına sunmak için çalışmaların sürdüğünü açıklamış-
tır. Kazakistan-Türkmenistan-İran üzerinden taşınacak olan bu boru hattı projesi-
                                                 
28  1996 yılında ABD’li Senatör Alphonse D’amato tarafından hazırlanan İran ve Libya’ya yönelik 

ambargo yasası. Yasa, doğrudan İran ya da Libya’ya bir yıl içinde 40 milyondan dolardan fazla 
yatırım yapan firmaların cezalandırılmasını öngörmektedir. Söz konusu yasa İran ve Libya 
tarafından olduğu kadar, o sıralarda bu iki ülkede milyarca dolarlık yapan Fransa, Rusya ve 
Malezya tarafından da tepkiyle karşılandı. Yasa resmen yürürlükten kalkmasa da uygulama alanı 
kısıtlanarak sadece Amerikan şirketlerini kapsadı. http://uiportal.net/uipsozluk/d.html. 

29  Aleksandr Vladimirov, Alma-Atinski Sammit Obsudil Kaspiskuyu neft”, Nezavisimaya Gazeta, 
19.05.1998. 

30  Yaroslav Razumov, A.g.m. s. 58. 
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ne KazMunayGaz’ın yanı sıra Toltal, YNNK ve İmpex şirketleri katılmaktadır. Gü-
nümüzde, katılımcı şirketler, İran üzerinden petrol taşımacılığının sadece birinci 
etabını projelendirmektedir. Bu etapta petrol taşımacılığı, Kazakistan ve Türkmenistan 
petrolerinin tankerlerle İran’ın Neka limanına ulaştırılması şeklinde olmaktadır31. 

d- Kazakistan-Türkmenistan-Afganistan-Pakistan 

Projenin petrol taşıma kapasitesi yıllık 50 milyon tondur. Üstelik petrol taşıma-
cılığının maliyeti paralel olarak inşa edilecek doğal gaz hattı sayesinde azalabilir. 
Türkmenistan Doğal gazının Pakistan’a taşınması dolayısıyla iki hattın paralel inşa 
edilmesi sadece petrol hattının inşa edilmesinden daha hesaplı olmaktadır. Eko-
nomik bakımdan proje verimli olmakla beraber, şimdilik sadece kâğıt üzerindedir 
ve projenin yakın zamanda da gerçekleşmesi olasılığı gözükmemektedir. Bunun 
sebebi, Afganistan’daki politik istikrarsızlık durumudur. Fakat buna rağmen ger-
çekleşmesi durumunda, nasıl olacağını projeyi desteklemekte olan “Unical” şirketi 
aşağıdaki verileri göstererek açıklamaktadır.  

Boru hattının uzunluğu 1167 km olup, gidiş yönü güneye doğru Çarcou üzerin-
den Türkmenistan’a, daha sonra Batı Afganistan ve Pakistan limanlarına ulaşacakdır. 
Projenin maliyeti 2,5 milyar dolardır. Boru hattının büyük kısmı normal kara toprak-
lardan geçmektedir. 97. km. ise orta sertlikteki kayalı bölge ve 129. km.de katı kaya 
üzerinden geçecektir. Ancak, bu boru hattının petrol yerine doğal gaz için daha ger-
çekçi olduğu anlaşılmıştır. Türkmenistan üzerinden geçen doğal gaz boru hattının 
uzunluğu 1.500 km olup, 15 milyar m3 gaz taşıma kapasitesine sahiptir32. 

e- Kazakistan-Çin-Uzak Doğu 

Kazakistan-Çin boru hattının üç etapta inşa edilmesi öngörülmektedir. Atrau-
Kenkiya, Kenkiya-Kumköl boru hatları Batı Kazakistan petrollerini Çimkent ve 
Pavlodar rafinerilerine ulaştıracaktır. Üçüncü kısım ise Çimkent ve Pavlodar rafine-
rilerinin Çin sınırlarına kadar uzanan boru hattı olmaktadır. Projedeki boru hattı-
nın uzunluğu tahminen 1.200 km olacaktır. Söz konusu olan boru hatlarının ta-
mamlanması 1999 yılında planlanmıştır. Fakat bazı sebeplerden dolayı ertelenerek 
2005 yılında faaliyete girmiştir. Boru hattının yıllık petrol taşıma kapasitesi 28 mil-
yon ton olup, ilave kapasitesi de 67 milyon tonu bulmaktadır. Değerlendirmelere 
göre, boru hattının toplam maliyeti 4 milyar dolardır. Kazakistan’da bulunan petrol 

                                                 
31  Kurmat Samarhan, “Na Pervom Etape Nefteprovoda Kazahstan-Turkmenistan-İran Budut İs-

polzovatsya Tankernıye Perevozki”, Evraziiskiy Energitiçeskiy Forum, Astana, 07.09.2007, 
http://www.zakon.kz/92765-na-pervom-jetape-nefteprovoda.html. 

32  Tanteli Ratuvuheri, “Razvyazka Kaspisykogo Uzla Potrebuyet Mnogo Usiliy”, 
http://xyz.org.ua/russian/win/ discussion/caspian.html. 
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rezervlerini hesaba katacak olursak bu boru hattının tam kapasiteyle 40 sene faali-
yet gösterebileceği hesaplanmaktadır33.  

Birinci etap Atrau-Kenkiya boru hattı ile Atrau ve Aktau bölgeleri (Hazar Hav-
zası) petrolünün Çimkent ve Pavlodar rafinerilerine taşınması planlanmıştır. Boru 
hattı uzunluğu 410 km, taşıma kapasitesi yılda 5-6 milyon ton, proje maliyeti ise 
505 milyon dolardır. İkinci etap olan Kenkiya-Kumköl bölgesi, petrol üretiminin 
erken aşamasında Aktöbe ve Kumkol yataklarını petrolün ülke içi Çimkent ve Pav-
lodar rafinerilerine taşıyacaktır. Uzunluğu 785 km, taşıma kapasitesi yılda 12,1 mil-
yon tondur ve proje maliyeti 595 milyon dolardır. Bu iki etap konusunda teknik-
ekonomik gerekçeler işletilmiş ve proje araştırma işlemi tamamlanmıştır. Üçüncü 
etap, Pavlador Çimkent petrol pompalama istasyonundan, Çin sınırlarına kadar ki 
boru hattı inşaatıdır. Pavlodar-Çimkent pompalama istasyonu, Petrol pompalama 
başlangıç noktasının, petrol karıştırma noktasıdır.  

Çin sınırına kadarki boru hattının uzunluğu 1.200 km’dir. Kazakistan bu boru 
hattı güzergâhına önem vermektedir. Bu boru hattının ekonomik etkileyiciliği ve 
verimliliği, ilk olarak Kazakistan petrolünün bu boru hattını ne kadar yükleyebileceği 
konusuna bağlıdır. İlk tahmini hesaplamalara göre Çin boru hattının toplam maliyeti 
2,6 milyar dolardır. Bu güzergâh üzerinden taşınacak petrolün en yüksek miktarı yıl-
da 40 milyon tondur, fakat daha gerçekçi seçeneği yılda 20 milyon ton ile sınırlıdır. 
Buna göre 1 varil petrol taşıma fiyatı 4,27 dolara gelmektedir. Petrol taşıma kapasite-
sinin artması ile taşıma masrafları da azalacaktır34. 

İki ülkeyi de yakından ilgilendiren Kazakistan-Çin-Uzak Doğu boru hattı projesinin 
tamamlanması için taraflar arasında aralıksız görüşmeler yapılmaktadır. 23 Ekim 1997 
tarihli anlaşma ile bu güzergâh üzerindeki çalışmalar başlamıştır. Fakat verimliliği yeterli 
değildir. Bunun çeşitli ekonomik ve idarî sebepler yüzünden olduğu vurgulanmaktadır. 
Öngörülen boru hattının açılması, 1998 yılının başında iki ülke arasındaki görüşme trafi-
ğinin canlanması ile gerçekleşmeye doğru yaklaştı. 1998 Ocak ayında Çin heyeti, Kazakis-
tan’ı ziyareti sırasında Kumköl-Karakayın ve Povlador-Çimkent boru hatlarının uluslara-
rası düzeye uygun olduğunu bildirerek, Kazak-Çin boru hattının da kullanılabileceğini 
söylemiştir. Bu zamana kadar Çin tarafı Özen-Kenkiye-Kumköl-Hargos güzergâhını sa-
vunmakta idi. Ziyaret sırasında mevcut hatları gördükten sonra Atrau-Kenkiya-Kumköl 
hattını öngören “Kaztransoil” teklifinin daha uygun olduğunu bildirmiştir.35  

                                                 
33  İnvistisyoniye vozmojnosti Kazahstana, Almatı, 1997, s. 55-56. 
34  Marat Nurgojin, “Kitayskaya trube sliskom mnogo voprosov”, Delovoya Vedalya, Cilt 18, Sayı 

296, 8 Mayıs 1998. 
35  Maksat Nurpeysov, Panaroma, Sayı 3, 23 Ocak 1998. 
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Taraflar boru hattının nihai anlaşmasının imzalanması hâlinde, fizibilite çalış-
ması tamamlandıktan sonra 24 ay içinde boru hattı yapımına başlanabileceği ve 36 
ay sonra da hattın işler hâle geleceğini hesaplamışlardır. Hat işler hâle gelinceye 
kadar Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), petrolü tren yolu ile taşımayı planlamış-
tır. 1997 senesinde CNPC, 30 bin ton petrolü bu yolla taşımıştı.  

1999 baharında Atrau’daki “Kaspi Munaygaz Enstitüsü” tarafından hazırlanan 
fizibilite çalışmalarının tamamlanarak Çin hükümetine gönderilmesi sonucu, iki 
ülke hükümetlerinin onaylanmasının ardından, sonuçlar ile ilgili nihai karar, Ortak 
Konsorsiyum kurulu tarafından verilmiştir.36  

1997 senesinde temeli atılan Kazakistan-Çin hattı uzun yıllar ertelenmiştir. Ta-
rafların nihai ortak görüşe gelememelerinin altında yüzyılın projesi olan başka bir 
Çin boru hattı projesinin olduğu söylenmektedir37. Kazakistan ile Çin arasındaki 
petrol boru hattı Aralık 2005 tarihinde Nursultan Nazarbayev’in de katıldığı tören-
le açılmış ve faaliyete geçmiştir38. Çin güzergâhına, Mayıs-Haziran 2007 tarihinde 
uzunluğu 962,2 km olan, Atasu-Alaşankou boru hattı faaliyete geçmiştir. Bu hattın 
kapasitesi başlangıçta 10 milyon tondur ve 2025 yılına kadar 20 milyon tona ulaşa-
cağı tahmin edilmektedir39. 

5. Orta Asya Bölgesindeki Doğal Gaz Alanları  

Zamanında sadece Sovyetler Birliği içerisinde kullanılan ve Orta Asya’da var 
olan doğal gaz, günümüzde hem Avrupa’nın hem de Asya bölgesinin ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek potansiyele sahip görünmektedir. Özellikle Türkmenistan bölge-
sinde yer alan doğal gaz rezervi çok büyük bir orana ulaşmaktadır. Doğal gaza sahip 
olmanın yanı sıra bir başka etkili unsur da üretilen doğal gazın tarnsferi konusudur. 
Doğal gaz taşımacılığında Türkmenistan, Hazar Denizi’ne olan kıyısı ile projelerde 
etkili rol oynarken, bölgenin diğer önemli güçlerinden Özbekistan’ın denize çıkışı 
bulunmamaktadır. Bundan dolayı doğal gaz taşımacılığı hatlarının geliştirilmesi 
gerekirken, Sovyetler Birliği döneminden kalan ve geliştirilmeye devam eden Rus-
ya güzergâhına yönelik transfer boru hatları eski önemini korumaktadır. Ayrıca 
bölgede etkili ve güçlü olabilmenin yolu da enerji kaynaklarının pazarlara ulaşımını 

                                                 
36  “Kazak petrolü Çin’e akıyor”, Türkiye, 13 Mart 1999, s. 7. 
37  Bahıt Baubekova, “Delo ne u trube”, Delovaye nedelya, Sayı 3, 3 Nisan 1998. 
38  Kazakistan’dan Çin’e Boru Hattı, 15 Aralık 2005. 

http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2005/12/printable/051215_kazakhchinapipeline.shtml.  
39  “Nefteprovod Kazahstan-Kitay”, http://www.kitng.kz/184.html; Vladimir Paramonov, Aleksey 

Strokov, Strukturnaya Vzaimozavisimost Rossii i Tsentralnoy Azii v Neftıogazovoy Sfere, Hazi-
ran 2007, Sayı 07/16 (R), s. 12. 
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sağlamaktan geçmektedir. Her ne kadar son zamanlarda Orta Asya enerji kaynakla-
rının üretim ve taşımacılığında Çin’in etkili olduğu vurgulansa da, bu noktada Rus-
ya’nın doğal gaz transfer hatları üzerinde söz sahibi olarak bölgede etkili bir güç 
olmaya devam ettiği görünmektedir. 

Enerji kaynaklarından petrol kadar önemli olan ikinci madde de doğal gazdır. 
Orta Asya bölgesinde en büyük doğal gaz rezervine sahip olan devlet Türkmenis-
tan Cumhuriyeti’dir. Türkmenistan sınırlarındaki doğal gaz rezervleri yaklaşık 23 
trilyon m3’tür ki, bu onu dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi ülkeler arasına 
sokmaktadır. Sovyetler Birliği döneminde Orta Asya bölgesinde Türkmenistan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Öbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, birliğin 
doğal gaz ihtiyaçlarının büyük çoğunluğunu karşılayan devletler olmuştur. SSCB 
döneminde Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde doğal gaz üretimi yüksek 
değerlerde gerçekleşmemiştir (1990 yılında yaklaşık 3 milyar m3). 1990 yılında 
Türkmenistan’da üretilen doğal gaz miktarı 90,6 milyar m3 idi. Özbekistan’da ise 
bu rakam 45,5 milyar m3 olarak görülmüştür. Dolayısıyla Sovyetlerde üretilen doğal 
gazın 70,6 milyar m3’ü Türkmenistan’dan, 10,8 milyar m3ü de Özbekistan’dan kar-
şılanarak birliğin diğer devletlerine dağıtılıyordu (Türkmenistan üretilen doğal 
gazın ¾’ünü, Özbekistan da 1/5’ini karşılıyordu)40. Sovyet döneminde Türkmenis-
tan ve Özbekistan’da çıkarılan gazın 4/5’i Rusya ve Ukrayna’nın ihtiyaçlarının kar-
şılanması için bu ülkelere gönderiliyordu. 1990 yılında Kazakistan topraklarından 
transit olarak Rusya’ya gönderilen gazın miktarı 65,1 milyar m3 idi41 (Türkmen ve 
Özbek doğal gaz ihracatının yaklaşık %79’u). 

Sovyetler Birliği döneminde, Türkmenistan ve Özbekistan doğal gazının taşı-
macılığı yılda 68 milyar m3 transfer kapasitesine sahipti. Bu transfer, “Orta Asya-
Merkez (Moskova)” ve “Buhara-Ural” (yılda 19 milyar m3 kapasitesine sahip) boru 
hatları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Sovyet döneminde başlayan ve günümüzde 
de faaliyetini sürdüren Rusya etkisindeki boru hattı güzergâhları şöyledir:  

− Türkmenistan-Özbekistan-Kazakistan-Rusya-Ukrayna, 
− Türkmenistan-Özbekistan-Kazakistan, 
− Türkmenistan-Özbekistan-Rusya, 
− Kazakistan- Kırgizistan-Tacikistan. 
Türkmenistan enerji kaynaklarını uluslararası pazara ulaştıran; mevcut, inşa 

hâlindeki ve planlanmakta olan boru hatları ise şunlardır: Prikaspi Boru hattı, şu an 

                                                 
40  Vladimir Paramonov, Aleksey Strokov, “Strukturnaya Vzaimozavisimost Rossii i Tsentralnoy 

Azii v Neftıogazovoy Sfere”, Tsentralnaya Evraziya, Haziran 2007, Sayı 07/16 (R), s. 2. 
41  A.g.e., s. 2-3. 
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faaliyettedir ve Rusya yönüne Türkmen doğal gazını taşımaktadır. Bunun Rusya 
yönünde faal olan Orta Asya-Merkez (Moskova) boru hattı da mevcuttur. Türk-
menistan-Çin boru hattı inşası devam ederken, Türkmen gazını Azerbaycan üze-
rinden dünyaya pazarlayacak olan Transkaspi boru hattı ve Güney Asya üzerinden 
pazarlama imkânı sağlayacak olan, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan 
boru hattı planlama aşamasındadır.42 1997 yılında kullanıma sunulmuş olan Kör-
pece-Kurtköy doğal gaz boru hattı, Türkmenistan gazını İran’a taşımaktadır. Bu 
boru hattının yıllık kapasitesi 8,5 milyar m3 olup, İran Ulusal Petrol Mühendislik 
İnşaat Şirketi tarafından yapılan 200 km’lik uzunluğa sahiptir. 2007 senesinde bu 
doğal gaz boru hattı, tam kapasite yüklenerek yaklaşık 8 milyar m3 doğal gaz taşı-
mıştır. 2010 yılında Türkmenistan, doğal gazının %40’ını Rusya topraklarını by-
pass ederek taşımayı planlamıştır. Bu hattın %10’u Körpece-Kurtköy üzerinden 
olurken, %30’u 2009 yılında planlanması yapılan Türkmenistan-Çin boru hattı 
üzerinden olacaktır43. 

Türkmenistan’da şu bölgelerden petrol ve doğal gaz çıkarılmaktadır: En eski 
kuyulardan olan Nebitdog, 1931 yılında faaliyete başlamıştır ve buradan sadece 
petrol çıkarılmaktadır. Hem petrol hem de gaz çıkarılan diğer kuyular ise; ülkenin 
güneybatısında yer alan ve 2001 yılında açılan Nebitilice kuyusu, Balkan vilayetin-
de olan ve 2002’de 25 yıllığına Mitro International şirketi ile ortak üretimi yapıl-
maya başlayan Hazar kuyusu, Sovyet zamanında adı Vostoçnıy Livanov olan ve 
1991 yılında adı değişen Hazar havsazındaki Magtımguli kuyusu, 1991 yılında açı-
lan Burun kuyusu, Amuderya’nın sağ yakasında olan ve 2002’de 30 yıllığına Çin 
Devlet şirketi CNPC ile ortak üretimine başlanan Bagtiyarlık kuyusu ve 1985’de 
keşfedilip 1988’de işletilmeye başlanan, 1991 yılına kadar adı Banka LAM olan 
Hazar Havzası’ndaki Ceytun kuyusu. Bunlardan başka, 1980 yılında keşfedilmesi-
ne rağmen ancak 2008 yılında faaliyete başlayan Samandepe kuyusundan sadece 
doğal gaz çıkarılmaktadır44.  

Güney Akım Projesi ile de Rusya bölge doğal gazını Karadeniz üzerinden Bul-
garistan aracılığıyla Batı’ya taşımayı planlamaktadır. Rusya – Çin rekabetinin dı-
şında bölge doğal gazını Avrupa’ya taşıyacak olan Nabucco Projesi de Temmuz 
2009’da Türkiye’de imzalanarak hayata geçirildi. Projenin amacı Rusya’nın uygu-
lamış olduğu doğal gaz politikalarına alternatif oluşturmak iken, projenin, doğal gaz 
ihtiyacının küçük bir kısmını karşılayacak olması, projeyi enerji politikasından çok 

                                                 
42  http://www.crudeaccountability.org/en/index.php?page=turkmenistan. 
43  Vladimir Paramonov, Aleksey Strokov, “Etapı Vneşnıy Politiki Rossii v Tsentralnoy Azii”, Tsen-

tralnaya Evraziya, Haziran 2008, Sayı 08/21 (R), s. 11, 20. 
44  “O Polze Poleznıh İskopayemıh”, http://www.etenondg.info/?cat=135. 
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siyasî bir politika görüntüsüne sokmaktadır. Ayrıca bu noktada Nabucco Projesi 
Avrupa için bir jeneratör işlevi görecektir. Rusya’nın Avrupa’ya Ukrayna üzerinden 
ulaştırdığı doğal gazın kesilmesi hâlinde Nabucco Gazı devreye girerek, Avrupa’da 
doğal gaz krizini engelleyebilecektir. Fakat bu olumlu tablonun yanında önemli bir 
sorun da bulunmaktadır; Nabucco’ya kimin gaz temin edeceği henüz netleşmemiş-
tir. Türkmenistan’ın gaz vereceğini açıklamasına rağmen, bu gazın yeterli olmaya-
cağı düşünüldüğünde, İran gazına olan ihtiyaç artarken, İran üzerinde bulunan 
ABD ambargosu engel yaratmaktadır. Girilen yumuşama süreci olabilirliği arttırsa 
da İran, gazının Türkiye’de işlenip satılmasını değil kendi topraklarında değer ka-
zanarak pazarlara ulaşmasını istemektedir. Dolayısıyla Nabucco bölgeyi yakından 
ilgilendiren bir proje olsa da kendi içerisindeki sorunlar bölge geleceğinde şimdilik 
bulanık bir görüntü oluşturmaktadır. 

6. Orta Asya Enerji Kaynaklarından Uranyum ve Su 

Petrol ve doğal gaz rezervlerinin yanı sıra Orta Asya bölgesinde diğer önemli 
enerji kaynakları da uranyum ve sudur. Dünyada sadece üç devlet zengin uranyum 
kaynaklarına sahiptir. Bunlar Kanada, Avustralya ve Kazakistan’dır. Petrol fiyatları-
nın yükselmesi, dünyada yüzlerce yeni nükleer enerji istasyonlarının planlanmasına 
yol açmıştır. Sadece Çin yakın gelecekte 27 yeni atom istasyonunun inşasını dü-
şünmekte, Rusya ise her birinin maliyeti 1,5 milyar dolar olan yaklaşık- 40-50 nük-
leer enerji istasyonu kurmayı hedeflemektedir. Rusya’da bu faaliyetleri Gazprom 
üstlenmektedir. Vladimir Putin, Orta Asya ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişki-
lerde (Kazakistan ve Özbekistan) pragmatik bir yaklaşımla nükleer enerji konu-
sunda etkili olmayı amaçlamaktadır. Günümüzde Rusya, silah sanayisinin çeşitli 
türlerinde ve nükleer enerji ile elektrik üretiminde uranyuma şiddetle ihtiyaç duy-
maktadır. Uzmanların değerlendirmesine göre 2010’lu yıllarda uranyum üretimini 
1,4 kat, 2020’li yıllarda da 3,4 kat artırması gerekmektedir. Ancak, bu durum dışar-
dan destek sağlanmadıkça mümkün değildir, çünkü SSCB’nin dağılmasında Rusya 
Devlet Nükleer Şirketi “Rosatom” üretiminin %85’ini kaybetmiştir. Bu hammad-
deyi bulunduran Rusya’ya en yakın ülke Kazakistan’dır. Fakat Rusya ile beraber 
zenginleştirilmiş uranyumu kullanmayı amaçlayan, Japonya, Avrupa ülkeleri ve 
ABD de Kazakistan’daki zengin uranyum kaynaklarına ilgi duymaya başlamıştır.45. 
Gelecekte Kazakistan, dünyanın tüm nükleer istasyonlarında kullanılmaya hazır 
uranyum yakıtını dünya pazarına sunabilir. Böylece Kazakistan, inşa edilmekte olan 
nükleer istasyonların yüksek teknoloji ve zengin ürün sağlanmasında Rusya, ABD 
                                                 
45  Yuriy Solozobov, Tsentralnaya Aziya Staniet Rossiskoy “Uranovoy Şahtoy”, 01.02.2006, 

http://www.apn.kz/opinions/print547.html. 
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ve Fransa’dan sonra dünyada dördüncü sırayı alma imkânı bulunmaktadır. Bunun-
la birlikte yeni gelişmiş teknolojilere sahip olarak Kazakistan da kendi ulusal nük-
leer projesini kurmayı amaçlamaktadır. Kazakistan Balkaş bölgesinde bu konuda 
bir nükleer enerji istasyonu kurmayı düşünmektedir. İstatistikî verilerden anlaşıldı-
ğı üzere, Kazakistan’ın bu alandaki genç uzmanları Sibirya’daki nükleer enerji ilim 
merkezlerinde eğitim alırken, Rusya’da yetişmiş mühendis ve teknikerler Kazakis-
tan’a göç etmektedir. Böylece Astana’da uzay sanayisinden, biyo-teknolojiye kadar 
yirmiden fazla alanda yeni projeler üretilmeye başlamıştır46. Bu durum, Kazakis-
tan’ın politik-ekonomik ve stratejik öneminin gelecek yıllarda hissedilir bir şekilde 
artacağının bir göstergesidir. 

Orta Asya bölgesindeki devletler arasında petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip 
olmayan ve az miktarda kömürü olan iki devlet Kırgizistan ve Tacikistan’dır. Bu iki 
ülkede yenilenebilen enerji kaynağı sudur ve bu alanda geniş kapasiteye sahiptir; 
ancak diğer enerji kaynaklarını ithal etmektedir. Kırgızistan ve Tacikistan suyu 
enerji kaynağı olarak kullanmanın yanı sıra politik bir araç olarak da değerlendir-
mektedir. SSCB döneminde, yaz aylarında bu ülkelere Kazakistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan’dan gelen doğal gaz, kömür ve mazot önemli ölçüde azalmaktaydı. 
Bundan dolayı bu devletler, suyu enerji kaynağı olarak kullanmak durumunda kalı-
yordu. Artan sular da diğer ülkelere tarım alanlarında kullanılmak üzere yollanıyor-
du. 1990 sonrası bu durum değişmiştir. Tacikistan ve Kırgızistan’da döviz darboğa-
zı sabebiyle, Özbekistan ve Kazakistan’dan su karşılığı olarak ödeme yapılması ya 
da doğal gaz verilmesini talep etmiştir. Gelecekte Kırgızistan ile Tacikistan, yeni ve 
modernleştirilmiş hidroelektrik istasyonları aracılığıyla, enerji kaynaklarının üreti-
mini ve ihracatının artırılmasını amaçlamaktadır. Sudan elde edilen enerji kaynak-
larını sadece Orta Asya ve Rusya’ya değil, Çin’in batı bölgelerine, hatta Pakistan’a 
satmayı planlamaktadır. Kırgızistan ve Tacikistan yönetimi hidroenerjinin gelişme-
sine büyük önem vermektedir. Çünkü bu dünya pazarına sunabilecekleri yegâne 
enerji kaynağıdır. Bununla birlikte bu iki ülkede ağır ekonomik şartlara bağlı olarak, 
yeni hidroelektrik barajlarının yapılmasına ve yabancı yatırımlara ihtiyaç duymak-
tadır. Kırgızistan ve Tacikistan hidroenerji alanını geliştirmek için, Çin ve Rus yatı-
rımlarını beklemektedir.47  

Kırgızistan, ülkenin yaklaşık 1,6 kat enerji gücünü artıracak kapasitesi 1.940 
mega-watt olan Kambar-Ata Barajını tamamlamak istemektedir. Aynı zamanda 

                                                 
46  M. Tsotsoriya, Kazatomönerkesip Ulttık Atom Kompanyası Aktsiyonerlik Kogamının Aktsiya-

lardı Şıgaru Prospektisi, Kazatomönerkesip, Almatı, 2005, s. 15-16. 
47  Vladimir Paramonov, Aleksey Strokov, “Strukturnaya Vzaimozavisimost Rossii i Tsentralnoy 

Azii v Neftıogazovoy Sfere”, Tsentralnaya Evraziya, Haziran 2007, Sayı 07/16 (R), s. 9-10.  



Doç. Dr. Asem HEKİMOĞLU 

 Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 288

Tacikistan, ülkenin enerji gücünü iki kat artıracak olan, kapasitesi 670 mega-wattlık 
Sangtudin ve kapasitesi 3.600 mega-watt olan Rogun hidro elektrik barajını faaliye-
te geçirmeyi amaçlamaktadır.  

Kırgızistan ve Tacikistan’ın hidroenerji potansiyeli çok fazladır. Sovyet zama-
nında dahi, mevcut potansiyelin ancak %10’u kullanılabilmişti48. Bundan dolayı bu 
ülkeler, hidroenerji alanında Çin ve Rusya’nın dışında başka ülkelerin (Hindistan, 
Pakistan) geniş uluslararası işbirliği hedefi olabilir. Ancak uygulamada, bu senaryo 
Orta Asya’da ekonomik entegrasyonun sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Yani 
su meselesi Orta Asya’da entegrasyon konusunda çok önemlidir. Rusya Federas-
yonu, Sovyet döneminde olduğu gibi, Orta Asya enerji entegrasyonunu kurmayı 
amaçlamaktadır. Buna yönelik olarak, Tacikistan ve Kırgızistan hidroenerji istas-
yonlarını yenileme ve başka barajlar yapılması konusunda söz konusu ülkeleri teş-
vik etmektedir. Hidroenerji istasyonlarının gelişmesi, bölgedeki yenilenmeyen pa-
halı enerji kaynaklarını tasarruf etmeye ve ülkelerin kendi enerji güvenliklerini ar-
tırmaya, enerji ihtiyacından doğabilecek uyuşmazlıkları en alt seviyeye getirmeye 
ve genel olarak ekonomik kalkınmaya etki edebilir. 

7. Büyük Devletlerin Orta Asya Bölgesine İlişkin Politikaları 

21. yüzyılda enerji gelişiminde önemli yer tutmakta olan Hazar ya da Orta 
Asya enerji kaynakları oyununa, büyük devletler ve şirketler de katılmaktadırlar. 
Bu, onlara büyük jeopolitik ve pragmatik gelecekler vaad etmektedir. Belki bun-
dan dolayı herkes hareketlerinde zararı en aza indirerek maksimum fayda elde 
etmeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla katılımcıların stratejilerinin çok sayıdaki 
detaylarının gizli tutulduğu açıktır ve bundan dolayı onların davranışlarının mo-
delini tasarlamak (inşa etmek) kolay olmamaktadır. Bu, “karanlık odada siyah 
kediyi” aramaya benzemektedir. Fakat oyunun gidişinin devamlı izlenmesi oyun-
daki kilit oyuncuların bazı özelliklerini açıklamaya ya da yok olmaya müsaade 
etmektedir. Dünya ekonomisinin enerji kaynaklarına olan talebi, sadece Orta 
Asya bölgesine komşu olan Çin ile sınırlı olmayıp, Batılı devletler ve gelişmekte 
olan ülkeleri de kapsamaktadır. Ayrıca, Çin ve Rusya’nın da Orta Asya’ya olan 
ilgisi göz önüne alındığında, bölgenin uluslararası çıkarların çatışma alanına dö-
nüşeceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Orta Asya’da enerji kaynaklarına ve bu 
kaynakların taşıma yönleri konusundaki rekabet gün geçtikçe artacakdır. Günü-

                                                 
48  Vladimir Paramonov, Aleksey Strokov, “Rossiya i Tsentralnaya Aziya: Kzadaçe Efektivnogo 

İzpolzovaniya Sovokupnogo Energiteçeskogo Potensiyala”, http://www.ceasia.ru/energetika/ 
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müzde yukarıda zikredilen devletlerle birlikte diğer ülkeler (İran, Hindistan, Ma-
lezya vb) Orta Asya bölgesindeki doğal kaynakların üretimi ve taşımacılığındaki 
piyasaya girmeyi başarmışlardır. Orta Asya ülkelerinin (Kazakistan, Türkmenis-
tan, Özbekistan) enerji kaynakları aracılığıyla ekonomilerini geliştirebilmesi, ilgi-
li ülkelerin etkisi altına girmeden, gelecekte uygulayacakları enerji politikalarına 
bağlıdır. 

a- Rusya Federasyonu’nun Orta Asya Enerji Kaynaklarına Yaklaşımı  

Sovyet sonrasında Rusya Federasyonu’nun dış politikasının “Orta Asya” yönünü 
üç kısımda değerlendirmek mümkündür. Birincisi; 1990’lı yılların başı ve ortaların-
da, Rusya’nın, “Batının” bir parçası olma hayali ile Orta Asya’yı ülkenin dış politik 
önceliklerinden çıkarması. İkincisi; 1990’lı yılların sonunda, Rusya’nın genel dış 
politikasının eleştirilmesi ve Orta Asya politikalarının yeniden gözden geçirilmesi. 
Üçüncüsü; 2000 yılında devletin başına V. Putin ve ekibinin gelmesiyle başlayan, 
Rusya’nın uluslararası pozisyonunu güçlendirmek ve Orta Asya’yı Moskova’nın 
etkisi altına almak için net hedefler belirlenmesi dönemleridir. 

Sovyetler Birliği’nin çöküşüne kadar bölgeye giriş Moskova’nın tekelindeydi. 
Tüm demiryolları, gaz ve petrol boru hatları ve hatta hava yolculuğu merkezden 
geçmekteydi. Rus jeopolitikçileri, bölgede ulaşımı kim kontrol ederse onun jeopo-
litik ve ekonomik avantaj kazanacağını bildikleri için 21. yüzyılda, yeni dönemde 
her şeyin eskisi gibi kalmasını istediler49 ve bu yolda mücadeleye başladılar. Bu mü-
cadele, 2000 yılının 26 Mart günü yapılan Rusya Federasyonu’nun devlet başkanlı-
ğı seçiminde, Rusya halkının 39.740.467’sinin oyunu alarak %52.94’lük oy oranıyla 
12 aday içinden Vladimir Putin’in göreve gelmesiyle başlamıştır50. Boris Yeltsin’in 
devlet başkanlığını bıraktığı 2000 yılında Rusya, Orta Asya’da, sadece Tacikis-
tan’daki askerî üs, Kazakistan ve Türkmenistan ile düşük seviyede enerji kaynakla-
rının satışı konusunda işbirliği ve bu ülkelerle yayımlanmış “iyi komşuluk deklaras-
yonları”na sahipti. Devletin başına Putin geldikten sonra iyi komşuluk ilişkileri da-
ha gerçekçi ve Rusya açısından daha pragmatik ilişkilere dönüştü. Putin’in amacı, 
kendinden öceki Yeltsin yönetiminde zayıflamış olan “merkezi” güçlendirmek ve 
Rusya’dan uzaklaşmış olan eski Sovyet Cumhuriyetlerinin yeniden kazanılması 
olmuştur. Bununla birlikte “Batıcı” politikalar bir tarafa bırakılarak, devletin dış 
siyasetinin oluşurulmasında “Avrasyacılık” ön plana çıkmıştır. Böylece Rusya, Kaf-
kasya ve Orta Asya’yı doğrudan etkilemek istedi ve “Yakın Çevre” politikasını uy-

                                                 
49  Büşra E. Behar, Bağımsızlığın İlk Yılları (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türk-

menistan), T.C. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1994, s.20. 
50  Asem Nauşabay Hekimoğlu, A.g.e., s. 75-76. 
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guladı. “Yakın Çevre”, Rusya Federasyonu’nun dışında kalan eski SSCB cumhuri-
yetleriydi. Onlar bu cumhuriyetlerin üzerinde, 70 senelik tarihî, etnik, iktisadî, as-
kerî ve stratejik bağlar sebebiyle ayrıcalıklı etkiye sahip olmaları gerektiğini savun-
maktaydı.  

Moskova, Orta Asya bölgesinin jeopolitik ve jeostratejik özelliklerinden istifade 
ederek, Avrasya içindeki güçlü pozisyonunu korumak ve daha da geliştirmek iste-
mektedir. Bu amaca ulaşmak için öncelikli olarak, askerî ve güvenlik alanında işbir-
liğinin güçlenmesi, ulaşım tekelinin kullanılması, dolayısıyla dış pazarlara Orta As-
ya enerji kaynaklarının nakli konusunda tek söz sahibi olma gibi girişimleri gerçek-
leştirmeyi hedeflemektedir. 2000 sonrası Rusya dış politikasının Orta Asya yönün-
deki başlıca hareket noktasını, bölgede çok amaçlı entegrasyon enstitülerini oluş-
turmak teşkil etti. Bu maksatla, 2000’de Kazakistan’da (Astana) imzalanan Avrasya 
Ekomik Birliği (EvrAzEs) Anlaşması, 2003 yılında Ukrayna’da (Yalta) imzalanan 
Birleşik Ekonomik Alan (EEP) Anlaşması, 2002 yılında imzalanan Orta Asyaİişbir-
liği Örgütü (OTSAS) Anlaşması, 2002 yılında Rusya’da (Moskova) imzalanan ve 
Moldova’da (Kişinev) tüzüğü hazırlanan Ortak Güvenlik (ODKP) Anlaşması gibi 
girişimlerde bulunmuştur.51 

Orta Asya enerji alanına yönelik siyasetinde Rusya’nın amacı bölgenin enerji 
yataklarını etki alanına almak ve taşınan petrollerin büyük çoğunluğunu kendi top-
rakları üzerinden geçirmek olmuştur. Ayrıca, bölgede Çin devlet enerji şirketlerinin 
etkisinin artması Rusya’da rahatsızlıkla karşılanmıştır. Orta Asya’da, Rusya ile Çin 
arasındaki enerji çıkar çatışmalarından doğacak uyuşmazlık, söz konusu ülkelerle 
birlikte, Orta Asya devletlerini ve konuya ilgi duyan diğer devletleri de etkileyecek-
tir. Bundan dolayı Rusya, Çin ve bölge ülkeleri arasında ortak enerji pazarı oluş-
turmak ve devletlerarası enerji işbirliğinde doğabilecek harhangi bir tartışmalı ko-
nuyu çözebilecek etkili bir mekanizma kurmak amaçlanmaktadır. Bu alanda, Şang-
hay İşbirliği Örgütü’nün desteğiyle, 2005 yılı Aralık ayında Taşkent’te “Orta As-
ya’nın Enerji Pazarı: Bugünü ve Geleceği” adlı uluslararası ilmi konferans düzen-
lenmiş ve 2007 yılı Şubat ayında aynı şehirde, ilgili ülkelerin katılımıyla “Şanghay 
İşbirliği Örgütü’nün Enerji Kulübünün Oluşturulması Perspektifi” adlı yuvarlak 
masa toplantısı tertiplenmiştir52.  

Rusya’nın Orta Asya bölgesinin petrol ve gaz alanına yaptığı yatırım, 2007 yılı 
sonu itibarıyla, 4-5 milyar dolar tutarındadır. Bu yatırımların büyük çoğunluğu 
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(%80-85) Kazakistan’dadır. Az miktarda Özbekistan’da yatırımları bulunmaktadır. 
Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan’da ise kayda değmeyecek oranda, çok az 
yatırımı vardır. 2007 yılından sonra 5 yıl içinde Rusya şirketleri petrol ve doğal ga-
zın keşfi, işlenmesi ve taşımacılığı konularında 14-16 milyar dolarlık yatırım yap-
mayı planlamıştır. Orta Asya ile Rusya arasındaki petrol konulu ilişkiler şu alanlar-
da gelişecektir: Kazakistan’ın petrol ve doğal gaz alanında etkin aktör hâline gelme-
si, sıvılaştırılmış doğal gaz üretiminin gelişmesi, enerji kaynakları taşıma projelerine 
alternatifler oluşturulması ve birliklerin kurulması. Rusya’nın enerji kaynakları ala-
nındaki devlet ve özel sektör şirketleri, günümüzde bu kaynakların sadece üretimi 
ve satışı ile iştigal etmektedir. Bu durum, petrol ve doğal gaz alanında uzun vadeli 
ve güçlü ilişkiler temelini oluşturmakta yetersiz kalınmasına yol açmaktadır. Rusya, 
Orta Asya’daki enerji kaynakları potansiyelinin sadece ham madde olarak dış pa-
zarlara satışını yapmaktadır. Bu kaynakların işlenmesi ve geliştirilmesi konusuna 
gereken önemi vermemektedir. 

SSCB’nin dağılmasıyla petrol ve doğal gaz sistemlerindeki çok fonksiyonlu bö-
lünme, sorun yaratmaya başlamıştır. Enerji konusunda zengin olan Kafkasya ve 
Orta Asya’daki petrol ve doğal gazı denetlemek için çeşitli silahlara başvurmaya 
başlamıştır. Tabi ki petrol ve doğal gaz denildiği zaman, Rusya Federasyonu için şu 
anda dünya gündeminde yer alan Hazar bölgesi önemli yer tutmaktadır.  

Rusya’nın Orta Asya’daki Doğal gaz ve Petrol Yatırımları 

Günümüzde, Kazakistan enerji alanında faaliyet göstermekte olan Rus şirketle-
ri; Lukoil AŞ, Gazprom ve devlet şirketi Rosneft’tir. 2007 yılı verilerine göre petrol 
ve gaz alanında Rusya’nın yatırımı 3,4’ten 4,1 milyara dolara ulaşmıştır. 2012 yılına 
kadar da bu alana 7,5 milyar dolar yatırım yapmayı planlamaktadır. Bu yatırımların 
genel olarak, enerji kaynaklarının keşfi, işletilmesi ve boru hatları sisteminin gelişti-
rilmesine harcanacağı tahmin edilmektedir. Kazakistan’daki başlıca Rus yatırımları 
şunlardır: 

- Yatakların keşfi ve çıkarılması projeleri:  

Karaçaganak: Batı Kazakistan vilayetindedir ve doğal gaz kapasitesi 1,35 trilyon 
m3, petrol ise 1,2 milyar tondur. Bu yatağın işlenmesi çeşitli şirketler tarafından 
1997-2037 yılları arasında yapılacaktır. Bu projedeki Lukoil’in payı %15 (750 mil-
yon dolar)’dır. 

Kumköl Severnıy (Kuzey Kumköl): Güney Kazakistan’ın orta kısmındaki, Kızı-
lorda vilayetindedir ve petrol kapasitesi 42 milyon ton, doğal gaz ise 4,5 milyar 
m3’dür. Bu yatak 1996 yılından itibaren işlenmeye başlamış ve Petrokazakstan ile 
Lukoil şirkeleri işletmektedir. 
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Severnıye Buzaçi (Kuzey Buzaçi): Kazakistan’ın batısındaki Mangıstau vilaye-
tindedir ve petrol kapasitesi 80 milyon tondur. 1999 yılından başlayarak işletilmek-
tedir. 2003 senesinde bu yatağı Kanada firması Nelson Resurs ve Çin devlet şirketi 
CNPC çalıştırmaktaydı. 2005’de Lukoil, Nelsun Resurs firmasının hisselerinin 
tamamını 2 milyar dolar karşılığında satın almıştır. 

Alibekmola ve Kojasay: Kazakistan’ın kuzeybatısndaki Aktöbe vilayetindedir ve 
petrol kapasitesi 70 milyon tondur. 2001 yılında Alibekmola, 2003 yılında da Koja-
say ve Kazak şirketi Kazahoil-Aktobe tarafından işletilmekteydi. 2000’li yıllarda 
Kazahoil-Aktobe, hisselerinin %50’sini Nelson Resurs şirketine satmış, 2005 yılın-
da da bu şirket Lukoil’in yan işletmesine dönüşmüştür.  

Karakuduk: Kazakistan’ın batısındaki Mangıstau vilayetindedir ve petrol kapa-
sitesi 45 milyon tondur. 2000 yılından itibaren Karakudukmunay (bu şirket Lu-
koil’in %100’lük yan işletmesidir) şirketi tarafından işletilmektedir.  

Tüb-Karagan ve Atashkaya: Hazar Denizi’nin Kazakistan bölgesinin orta kıs-
mındadır ve petrol kapasitesi Tüb-Karagan’da 324 milyon ton, Atashkaya’da 249 
milyon tondur. 2003-2043 yılları arasında işletilmesi planlanan bu yataklar, Lukoil 
ve Kazak deniz petrolleri şirketi, KazMunayTeniz (bu şirket KazMunayGaz’ın 
%100’lük yan işletmesidir) şirketleri tarafından proje çalışmaları yapılmış, 2008-
2010 yıllarında da petrol çıkarılmaya başlanmıştır. 

Kurmangazi: Hazar Denizi’nin Kazakistan bölgesinin güney kısmındadır ve 
petrol kapasitesi 500 milyon ila 1,8 milyar ton kadardır. Rosneft ve Kazakistan Ma-
den ve Enerji Kaynakları Bakanlığı tarafından 2005-2060 yılları arasında işlenecek-
dir. 2012 yılına kadar bu yatakta ilk kazılar başlayacaktır. 

Janbay: Hazar Denizi’nin Kazakistan bölgesindedir ve petrol ve doğal gaz kapa-
sitesi henüz belirlenmemiştir. 2006 yılında KazMunayGaz’ın projedeki %25 hisse-
sini Lukoil ve İspanyol Repsoll şirketlerine devretme anlaşması imzalanmıştır. İlk 
kazılar 2009 yılında yapılmıştır. 

İmashevskoye: Kazakistan’ın batısındaki Atrau vilayetinde ve Rusya Federas-
yonu içindeki Astrahan vilayetindedir. Doğal gaz kapasitesi 129 milyar m3’tür. Ka-
zakistan ile Rusya Federasyonu arasında bu konuda 8 Eylül 2010 tarihinde anlaşma 
imzalanmış, 17 Ocak 2011 tarihinde de anlaşma yürürlüğe girmiştir. Bu yatakta 
doğal gaz çıkarma işlemini Kazakistan adına devlet şirketi KazMunayGaz üstlenir-
ken, aynı işlemi Rusya Federasyonu adına Rus devlet şirketi Gazprom yapacaktır.  

Hvalınskoye ve Tsentralnoye: Hazar’ın kuzeyinde Kazakistan ve Rusya Fede-
rasyonu’na ait olan bölgededir. Hvalınskoye’nin petrol kapasitesi 480 milyon ton, 
Tsentralnoye’nin ise 522 milyon tondur. Tsentralnoye’den ayrıca 92 milyar m3 



 Uluslararası Dengeler Bağlamında Orta Asya’daki Enerji Politikaları 

Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 293 

doğal gaz kapasitesine de sahiptir. Hvalınskoye yatağında Kazakistan’dan KazMu-
nayGaz, Rusya’dan Lukoil; Tsentralnoye’de Kazakistan’dan KazMunayGaz, Rus-
ya’dan da Gazprom faaliyet göstermektedir.  

- Kaynakların işletilmesi projeleri: 

Orenburg Doğal Gaz İşleme Fabrikası: 2006’da yapılan anlaşmayla, Kazakistan 
ile Rusya arasında Kazakistan’ın Karaçaganak bölgesinde çıkarılan doğal gazın, 
Rusya Federasyonu’nun Oranburg şehrinde bulunan fabrikada 2022’ye kadar işle-
tilmesi kararlaştırılmıştır. Başlangıçta 8 milyar m3 doğal gazın işlenmesi planlanmış 
ve 2012 yılında ise bu miktar 15 milyar m3’e çıkarılacaktır. Bu işlemi Gazprom ve 
KazMunayGaz gerçekleştirecektir. 

Hıvalınskoye: Hazar bölgesindeki doğal gazın işletilmesini amaçlayan bu tesis, 
KazMunayGaz ve Lukoil tarafından yapılacaktır ve bu tesisin inşaası devam etmek-
tedir. Burada bir yılda 14 milyar m3 doğal gaz ayrıştırılacaktır53. 

Türkmenistan’da faaliyet gösteren Rus şirketleri, Gazprom ve uluslararası şirket-
ler grubu İtera’dır. Rusya’nın, Türkmenistan enerji kaynaklarına olan yatırımları çok 
düşüktür. Sadece doğal gazın taşınması alanını kapsamaktadır. 2007 verilerine göre 
yaklaşık 25 milyon dolardır. Bu yatırımlar, Rusya’dan alınacak teknik araç ve gereçler 
ile mevcut doğal gaz boru hatlarının modernleştirilmesinde kullanılmaktadır. Türk-
menistan enerji kaynaklarının yüksekliği göz önünde bulundurularak 2012 yılına 
kadar sadece Gazprom, bu ülkenin doğal gaz alanına 2 milyar dolar (doğal gaz yatak-
larının işletilmesi Orta Asya-Merkez boru hattının geliştirimesi için) yatırım yapmayı 
planlamaktadır. Yakın gelecekte Türkmenistan’da başta Lukoil olmak üzere başka 
Rus şirketlerinin de çalışmalarda bulunmaya başlaması beklenmektedir. Türkmenis-
tan’ın petrol ihracat potansiyelinin az olması, Rusya’yı etkilememekte, bu ülke ile 
olan enerji ilişkilerinde doğal gaz ağarlık kazanmaktadır. Orta Asya-Merkez doğal gaz 
boru hattının taşıma kapasitesinin yükseltilmesi ve modernleştirilmesi projesi ile gü-
nümüzde 50 milyar m3 doğal gaz taşınan bu boru hattı daha da gelişecektir. 

Türkmenistan’da, kara kısmında petrol işletmesi yapan tek Rus şirketi İtera’dır. 
Bu şirketin, Türkmenistan’daki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında, enerji kaynakları-
nın işletilmesi konusunda etkin bir nüfuza sahip olduğu görülmektedir. Genel olarak 
Rus şirketleri, Hazar Denizi’nin Türkmen sahasındaki yatakları işletmeyi düşünme-
mektedir. Hazar’ın hukukî statüsünün henüz belirlenmemesi bu durumu doğurmuş-
tur. Hazar’daki Türkmen doğal gaz kaynakları İran sınırına yakındır. İran Hazar’daki 
alanının genişletilmesini talep etmektedir. Dolayısıyla burdan çıkarılacak gaz konusu 
                                                 
53  Vladimir Paramonov, Aleksey Strokov, “Rossikiye Neftigazovıye Proyektı i İnvestitsii v 

Tsentralnoy Azii”, Tsentralnaya Evraziya, Mayıs 2008, Sayı 08/19 (R), s. 2-4. 
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hâlen netleşmiş değildir. Bu yüzden Rusya da bu problemli sahaya girmek isteme-
mektedir54. Rusya Federasyonu, Hazar’ın hukuki statüsünün kesin olarak belirlen-
mediği takdirde yapılan anlaşmaları zorlukla kabul etmektedir. (Örneğin: 1994 yılın-
daki “Yüzyılın Kontratı” anlaşmasını kabul etmeyen Rus Dışişleri, aynı yıl İngiltere 
Dışişlerine gönderdiği mektupta Rusya onun dışındaki Hazar’daki herhangi bir an-
laşmanın “Kesinlikle kabul edilmeyeceğini” bildirmişti. Ancak bu kontrata göre Rus-
ya şirketi Lukoil %10’luk hisseye sahipti.) Çünkü Rusya dışındaki gelişen anlaşmalar 
Rusya’nın Hazar’daki zaten zayıflamakta olan nüfuzunu kötü yönde etkilemekteydi.55 

Özbekistan’da faaliyet gösteren Rus şirketleri Gazprom ve Lukoil’dir. Özbekis-
tan’ın enerji kaynaklarına Rusya tarafından yapılan yatırmılar yaklaşık 1 milyar dolar-
dır. 2012 senesine kadar ülkeye enerji kaynakları alanında 6 milyar dolara kadar daha 
yatırım yapmayı planlamaktadır. Rusya, Özbekistan’da Şahpakhtı doğal gaz ve petrol 
yatağından çıkan doğal gazın ve petrolün işlenmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Bu 
yatak Özbekistan içindeki Karakalpak Özerk Cumhuriyeti, Üst-Yurt bölgesinde bu-
lunmaktadır. 1962 yılından itibaren işletilen bu yatağın doğal gaz kapasitesi 46,5 mil-
yar m3, petrol kapasitesi ise 7,7 milyon tondur. Burası Gazprom ve Özbekistan devlet 
şirketi olan Uzbekneftigaz tarafından 2004-2019 yılları arasında işletilecektir. Kan-
dım-Hauzak-Şadı (Özbekistan’ın orta kısmındaki Buhara vilayeti) ve Kungrad (Ka-
rakalpakistan) doğal gaz yataklarının kapasitesi yaklaşık 300 milyar m3’dür. Burada 8 
milyon ton da petrol çıkarılmaktadır. Lukoil ve Uzbekneft tarafından 2004-2039 yıl-
ları arasında işletilecektir. Aral bölgesindeki yataklarda 1 trilyon m3 doğal gaz, 150 
milyon ton petrol bulunmaktadır. Bu kaynaklar 2005-2040 yılları arasında Lukoil 
tarafından işletilecektir. Kaşkadarya ve Surhandarya vilayetlerinin, Hisar ve Merkezî 
Üst-Yurt bölgelerindeki enerji yataklarının doğal gaz kapasitesi 150 milyar m3, petrol 
kapasitesi ise yaklaşık 50 milyon tondur. 2007-2048 yılları arasında SoyuzNeftiGaz 
ve Uzbekneftigaz tarafından işlenecektir. 2008 Şubat ayında Lukoil SoyuzNefti-
Gaz’ın hisselerinin bir bölümünü satın alarak projeye dâhil olmuştur. Üst-Yurt’daki 
diğer yataklar ise Urga, Kuanış ve Akçalak’dır ve bunların doğal gaz kapasitesi 1,27 
trilyon m3’dür. 2007 yılında Gazprom, Özbekistan hükümetinden, jeolojik keşif kazı-
larını yapmak için gerekli izni almış ve çalışmalarına başlamıştır. Rusya, Mubarek 
Doğal gaz işleme fabrikasında, benzin ve sıvılaştırılmış doğal gaz üretimini yapmak-
tadır. 2006 yılında Gazprom ile Uzbekneftegaz, yılda 12 milyar m3 doğal gaz işlemeye 
başlamıştır. Bu fabrika, ticarî metanın üretiminin yanı sıra, 270 bin ton sıvılaştırılmış 
doğal gaz ve 70 bin ton kondensat doğal gaz üretmektedir. Kandımski Doğal gaz 

                                                 
54  A.g.m., s. 7. 
55  Artem Malgin, “Kaspiskaya neft i bezapasnost Rosii”, Vlast, Mart 1999, s. 48. 



 Uluslararası Dengeler Bağlamında Orta Asya’daki Enerji Politikaları 

Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 295 

Üretim Komplesksi, Lukoil tarafından işletilmektedir ve yıllık kapasitesi, 6-8, bazı 
değerelere göre de 10 milyar m3’dür.  

2005 senesinde Uzstrangaz (Uzbekneftegaz’ın yan şirketi) Gazprom ile yaptığı an-
laşmayla, 2005-2010 yılları arasında Türkmen ve Özbek doğal gazının taşımacılığını, 
Orta Asya-Merkez ve Buhara-Ural boru hatlarını kullanarak gerçekleştirmiştir. Bu hat-
ları Türkmenistan toprakları üzerinden geçmektedir. Özbekistan’ın doğal gaz taşımacı-
lığı sistemi (SATS- 1, 2, 3, 4, 5 ve Buhara-Ural) genel olarak, iyi durumdadır ve yılda 55 
milyar m3 taşıma kapasitesine sahiptir. Orta Asya-Merkez ve Buhara-Ural boru hatları-
nın kapasitesini artırma projesinde, Uzstrangaz ve Gazprom işbirliği içerisindedir56.  

Petrol ve doğal gaz üretim sahasına sahip olmayan Tacikistan’da, Rusya’nın sade-
ce Gazprom şirketi faaliyet göstermektedir. Gazprom, burada Tacikistan’a doğal gaz 
satarken, diğer taraftan da ülke içinde enerji kaynaklarının arama işlerini yürütmek-
tedir. Ancak henüz bir sonuca ulaşılamamıştır. Gazprom, bu ülkede şimdiden 4 pet-
rol deposu kiralamış ve benzin istasyonları zincirini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
2008 yılının verilerine göre, Tacikistan’ın petrol pazarındaki %30-35 payı Gazprom’a 
aittir. Gazprom’un yanısıra Lukoil de Tacikistan’daki petrol ve doğal gaz piyasasına 
girmeyi düşünmektedir. Kırgızistan’da faaliyet gösteren tek Rus şirketi Gazprom’dur. 
2003 senesinde Gazprom ile Kırgız hükümeti arasında doğal gaz alanında işbirliği 
anlaşması imzalanmıştır. Kırgızistan devlet şirketleri Kırgızgaz ile Kırgız Neftegaz (bu 
şirkette devletin payı %85’dir) 2008 yılında yapılan anlaşmayla Gazprom, Kırgızis-
tan’ın güney kısmında doğal gaz aramalarına başlamıştır. 2008-2010 yılları arasında 
Gazprom arama çalışmalarına 300 milyon dolar kaynak ayırmıştır. Bununla birlikte 
Kırgızistan hükümeti, Kırgızgaz ve Krgız Neftegaz şirketlerini özelleştirmeyi düşün-
mektedir ve bu özelleştirmeye Gazprom ilgi duymaktadır57. 

b. ABD’nin Orta Asya Enerjisindeki Politik Açılımları  

Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta As-
ya bölgesine yönelik siyasetinde, enerji politikası önemli yer tutmaya başlamıştır. 
ABD dış politikasının staratejik maksatlarında, konvansiyonel silahların yayılmasını 
engellemek konusu birinci sırada yer alırken, dünyada bulunan enerji yataklarına 
sahip olmak ikinci sırada olmuştur. Bu starateji kapsamında ABD, Orta Asya enerji 
alanında söz sahibi olmak için çok yönlü siyaset uygulamaktadır. Bunlar, Orta Asya 
bölgesinde demokrasinin gelişmesi ve pazar ekonomisine geçişi desteklemek, bölge-
de çıkarları bulunan ve zaman zaman çakışan diğer devletlerin, özellike Rusya, Çin ve 

                                                 
56  Vladimir Paramonov, Aleksey Strokov, “Rossikiye Neftigazovıye Proyektı i İnvestitsii v Tsentral-

noy Azii”, Tsentralnaya Evraziya, Mayıs 2008, Sayı 08/19 (R), s. 9. 
57  A.g.e., s. 10. 
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kısmen İran arasında dengenin sağlanmasını kontrol etmek ve bu devletlerin bölgede 
tek başına söz sahibi olmasını engellemektir. Bu bağlamda genel amaç, Orta Asya 
enerji kaynaklarının dünya pazarına taşımacılığına ilişkin boru hatlarının Rusya’nın 
tekelinden kurtarmak maksadıyla başka ülkelerden geçmesini sağlamaktır.  

 Dünyada petrol üretiminin büyük oranına sahip olan ABD, halkının refahı için 
ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarını, trans ulusal şirketlerin aracılığıyla gerçekleştir-
mektedir. ABD petrol ihtiyaçlarını Latin Amerika ülkelerinden ve Oratadoğudan 
sağlamaktadır. Hazar Havzası’ndaki zengin enerji potansiyeli de, bu bölgeye Ameri-
kan enerji taleplerini karşılayacak alternatif bölge olarak bakmasına sebep olmaktadır. 

Orta Asya’ya oldukça uzakta olan ABD’nin Sovyetler sonrası bölgede jeopolitik ve 
ekonomik çıkarları bulunmaktadır. Büyük hidrokarbon potansiyeline sahip bölgede 
birçok uluslararası aktörün çıkarlarının çakıştığı bilinmektedir. ABD, Hazar Havzası ve 
Orta Asya’da petrol ve doğal gaz kaynaklarının keşfi, üretimi, taşınması ile ilgilenmekle 
birlikte, aynı zamanda Rusya Federasyonu’nun, bölgenin jeopolitik ve ekonomik ala-
nında tek başına egemen olmasını önlemeye çalışmaktadır. Bu maksatla ABD 1990’lara 
kadar kapalı olan bu bölgede sınırsız erişim sağlamada kendi ekonomik çıkarlarını ve 
Avrupa ile Uzakdoğu’nun çıkarlarını da desteklemektedir. Böylece bu konuda kazanıla-
cak olan jeopolitik güç, potansiyel olarak büyük zenginliğe ulaşma, millî ve dinî görevle-
rin yerine getirilmesi ve güvenlik konusunda elini güçlendirecektir. 

ABD’nin kendinden emin davranışları birçoklarını, “Amerikan kuralı” ile oynanır-
sa, zafer kazanmak mümkündür düşüncesine sevk etmiştir. Belki de, bu yüzden ABD, 
Rusya gibi kendi büyüklüğünü ön plana çıkartan, sadece kesin adımlarla, büyüklük 
imkânlarını arka arkaya kullanmaktadır.58 ABD, Moskova’nın Hazar bölgesini tekrar 
etkisi altına geçirmesini engelleme politikası gütmektedir. Dünyanın tek süper gücü 
hâlindeki Birleşik Devletler, dünyanın her yerinde söz sahibi olmak istemektedir.  

ABD’nin Hazar Politikası 

ABD’nin 1990’ların ikinci yarısına kadar, bölgeye yönelik politikasını Rusya 
Federasyonu’na ilişkin politik prizması ile bakma yanılgısını sürdürdü. Ardından, 
bölgedeki devletlerin birer egemen ve bağımsız devlet olduklarını ve ABD’nin de 
ona öyle bakması gerektiğini vurgulayan ABD’nin Kansas eyaleti senatörü ve Gü-
ney Asya ile Dışilişkiler Alt Komisyonu Başkanı Sam Brownback, bölgede Ameri-
ka’nın güçlenmesini sağlamıştır59.  

                                                 
58  Gasan Kuliev, “Madeli Povedenya v Kospi”, Cuspiyan Basın, Ekim 1997. 
59  Nedelya Delovaya, “Zokonopoekt o şolkovom puti”, Sayı 13, 2 Nisan 1999. 
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Hazar, ABD’nin tehlike kaynağı ve hayati çıkarlar alanı değildir. Bu bölgenin poli-
tik-ekonomik özümlemesi geleceğe yönelik bir nevi siyasi-stratejik yatırımdır. ABD 
sadece büyük petrol üreticisi değil aynı zamanda en büyük tüketicisidir. ABD petrol 
tüketiminin yaklaşık %50’si ithal petroldür. Bu durum, Amerika’nın dünya enerji 
akımını ve fiyatlarını kontrol etmekteki önemli stratejiler geliştirmesine yol açmıştır.  

ABD, Hazar bölgesinin ekonomik yönden gelişmesini hızlandıracak konunun 
Hazar’ın hukuki statüsü olduğunun farkındadır. Bölgenin sektörlere bölünmesi, pet-
rol boru hatları taşımacılığı yönünün belirlenmesi, ekolojik güvenliğinin sağlanması 
da gelişimi hızlandıracak unsurlardandır. Amerika, Hazar petrollerinin başlangıçta 
dünya pazarına Rusya ve Gürcistan üzerinden taşınmasını istemişti. Ancak daha son-
ra ABD’de bu konuda fikir değişikliği olmuştur. Clinton’ın, bağımsız ve ekonomik 
bakımdan özgür Hazar bölgesi olmasını ABD’nin desteklediğini bildirmesi ve AIOC 
(Azerbaijan International Operating Company)’un iki boru hattı güzergâhı inşasın-
dan duyduğu memnuniyeti açıklaması, Orta Asyadaki enerji kaynaklarına sahip dev-
letleri yapısal, ekonomik ve politik reformlar yapma konusunda cesaretlendirmiştir60. 

ABD’nin Hazar konusundaki tavrı şu unsuralara dayanmaktadır: 

- ABD ekonomisi, petrolün ithalatına dayanmaktadır. Petrolü Ortadoğu ve Hazar 
bögesinden ithal etmek, ülke içinde üretmekden daha ucuza mal olmaktadır.  

- ABD’nin Hazar alternatif boru hatlarını Gürcistan ve Türkiye’den geçmesi-
ne yardım etmesi, üç jeopolitik sorunu çözmektedir. Birincisi, Orta Asya ve 
Kafkasya devletlerinin bağımsızlığını pekiştirir; ikincisi, Türkiye’nin eko-
nomik kalkınmasına imkân sağlar; üçüncüsü de İran topraklarından geçecek 
petrol boru hattının gerçekleşmesine karşı önemli bir politikadır. 

Uluslararası Politika Enstitüsü (The Institute for Foreign Policy Analy-
sis/IFPA) analizine göre, 2025 yılında Orta Asya bölgesi dünya politikasına etki 
edebilecek duruma gelecektir. Bu durumun farkında olan ABD de politikalarını bu 
perspektiften oluşturmaktadır. Egemenlik sonrası 20 yıl içerisinde Orta Asya’daki 
enerji kaynakları mücadelisinde gelinen nokta bazı Rus araştırmacıların belirttiğine 
göre, bölgede Çin ve diğer Uzak Doğu (Güney Kore, Singapur, Malezya) devletle-
rine ait şirketlerin enerji kaynaklarının dünya pazarına çıkarılmasının önemli nok-
talarına sahip olarak (yeni yatakların keşfi, petrol ve gazın işletilmesi, doğal gazı 
sıvılaştırmada, boru hattı inşası projelerinde yer alması) güçlenmesi; Avrupa, ABD 
ve Rusya’nın Orta Asya bölgesinde güç kaybına yol açmıştır. Çin ve Uzak Doğu 
devletlerinin başarılarının sebebi de, stratejik olarak doğru, düzgün taktik uygula-

                                                 
60  Roger W. Robinson, “Hazar Petrolleri ile Neden İlgilenmeliyiz”, Yeni Forum, Aralık 1995, s. 45. 
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maları, petrol ve doğal gazın birçok alanında işletilmesi projelerine faal olarak ka-
tılmaları, Orta Asya bölgesindeki devletler için ayrıcalıklı krediler ile sosyal yapının 
geliştirilmesi alanında projeler geliştirmelerinden kaynalanmaktadır. Ayrıca başarı-
larının önemli noktalarının biri de prensip olarak bölge ülkelerinin iç işlerine ka-
rışmadan sadece ticaret yapmalarıdır61. Günümüzde, ABD’nin dış politika öncelik-
lerinde ilk sırayı Ortadoğu aldığı için, şimdilik Orta Asya enerji politikalarında 
Rusya ve Çin kadar aktif değildir. 

c. Avrupa Birliği’nin Orta Asya Enerji Kaynaklarına Bakışı 

Doğal kaynaklar, özellikle enerji kaynakları bakımından zengin olan Orta Asya 
bölgesi Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen sonra Avrupa devletlerinin de 
dikkatini çekmiştir. AB’nin Orta Asya bölgesini etki altına almak istemesinin başlı-
ca sebebi, karbonhidrat ürünlerine olan ihtiyacıdır. Avrupa Birliğinin ihtiyaç duy-
duğu enerjinin, güvenilir boru hatları üzerinden taşınması gerekmektedir.  

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan analize göre, Avrupa devletlerinin dış 
enerjiye olan genel ihtiyacı/bağımlılığı 2006 yılı verilerine göre %50’dir. Burada 
dışarıdan satın alınacak petrole olan ihtiyaç % 81, doğal gaz ise % 54’lük orana sa-
hiptir. 2030 yılında bu oranların %94 ve %84 olması beklenmektedir62.  

AB’nin Orta Asya bölgesine yönelik politikasında çeşitli proje ve programlar belir-
lenmiştir. Bunlardan biri, 1991 yılında kabul edilen TASIS (Technical Assistance for 
the Commonwealth of Independent States) projesidir. Bu projenin esas amacı, eski 
Sovyet devletlerine finansal ve teknik yardım sağlamaktır. Bu projenin önemli prensibi 
de demokrasi esasında bölgesel işbirliğini geliştirmek ve pekiştirmektir. 2000’li yılların 
ikinci yarısında TASIS, Avrupa Birliği’nin Orta Asya’ya ilişkin enerji politikası, resmî 
belgelerde öncelikli konumda olsa da, pratikte ikinci plana itilmişti. En önemli Avrupa 
tandemi TRACECA- INOGATE (Avrupa-Kafkas-Asya ulaşım koridoru ve boru hattı 
analoğu) hâlen, kendisine ayrılan mesai ve maddi giderlerin karşılığını verememiştir. 
Hazar ve Karadeniz ile çok sayıda sınır ve gümrüğü geçecek olan bu yönün verimli 
olup-olmayacağı konusunda şüpheler vardır. Orta Asya’daki TRACECA ile ilgili proje-
ler gittikçe marjinal durum almaya başladığını belirten Rus kaynaklarından, Orta Asya 
bölgesinde Rusya dışındaki ülkelerin güçlenmesinin tedirginliği içinde olduğu anlaşıl-
maktadır. Uzun yıllardan beri Avrupa, enerji kaynakları Rusya üzerinden geçen transit 

                                                 
61  V. Paramonov,  “’Bolşaya İgra’za Energoresursı Tsentralnoy Azii: 20 let Posle Raspada SSSR”, 

Tsentralnaya Evrazya, 29.01.2011, http://www.ceasiya.ru/enegetike/bolshaya-igra-za-
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boru hatları ile karşılanmaktadır. Rusya, bu statükoyu korumanın gayreti içinde olup, 
alternatif yönlerin oluşmasına karşı durmaya çalışmaktadır. Rusya’nın, bu durum ile 
yani Avrupa’ya enerji kaynaklarının transit güzergâhı tekeli olma konumunu karuma 
üzerinden, kendisini Avrupa’nın bir parçası olarak, Avrupalılara kabul ettirme çabası 
içine girmiş olduğu sonucuna varılabilir. Rus analizciler de Avrupa ülkelerinin Orta 
Asya’daki çıkarlarının sağlanması konusunda Rusya’yı kendilerine bir rakip ve potansi-
yel tehlike olarak görmemelerini, aksine AB’nin bölgedeki çıkarlarını koruyacak en uy-
gun ortak olarak bakmaları gerektiğini dile getirmektedirler.  

Hazar petrollerinin esas tüketicisi olacak olan Batı, boru hattının hangi yolla 
Avrupa’ya nakledileceği ile ilgili başlangıçta aktif bir yol izlemişse de, son zaman-
larda bu politikasını biraz değiştirmeye başlamıştır. Batı’nın Hazar bölgesindeki 
politikası konusundan söz ederken ilk önce, ekonomik çıkarlar politikası ve genel 
jeostratejik hesaplar politikası olarak ikiye ayırmak gerekir.  

Ekonomik çıkarları görüşü altında hemen hemen Avrupa’nın yarısı, hatta 
AB’nin yeni üyeleri, eski sosyalist cumhuriyetler olan Bulgaristan, Romanya, Maca-
ristan, Slovenya gibi ülkelerin çıkarları da göz önünde tutulmaktadır. Enerji bakı-
mından dışarıya bağımlı olan Batı ülkeleri, özellikle Avrupa Birliği, bu ihtiyaçlarını 
enerji zengini ülkelerden (Ortadoğu) sağlamaya çalışmaktadır. Tabi ki genişleme 
sürecine giren Batı, nüfusunun yaklaşık 495 milyon olması beklenen AB’nin hayatî 
nitelikte olan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Hazar petrollerine de önem vermek-
tedir. Bu nedenle Avrupa, Hazar petrol boru hatlarının güzergâhı konusundaki 
tercihini işbirliğinin, refah düzeyinin ve ticaretinin gelişeceği, çoklu ve güvenlikli 
güzergâhların üzerinde kullanma yoluna gitmektedir.  

AB, Hazar Havzası konusundaki sahildar devletlerinin ortak fikirlerinin tümünü 
destekleyeceğini bildirmişdir. Bu konuda Avrupanın görüşü, dönemin AB Komis-
yonu Başkanı Michael G. Humphreys’in Kazakistan’da yaptığı açıklamadan açıkça 
anlaşılmaktadır. Michael G. Humphreys, AB’nin Hazar devletlerinin Avrupa pazar-
larına çıkacak doğal kaynaklarını ve onların taşımacılığına ilişkin faaliyetlerin tü-
münü destekleyeceklerini söylemiştir. Üstelik Kazakistan ve Azerbaycan’ın petro-
lünün taşınması konusunda birkaç güzergâh seçmelerinin de mümkün olabileceği-
ni, bundan dolayı AB’nin petrol ve doğal gaz boru hatları projelerinin hepsini, hatta 
hangi ülke üzerinden geçeceğine bakmaksızın destekleyeceklerini vurgulamıştır. 
Burada AB pozisyonu, ABD’den farklılık göstermektedir. Çünkü ABD’nin İran 
toprakları üzerinden geçecek boru hattı projesine nasıl baktığı bellidir63. Fransız 
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Total şirketinin Amerika’nın uygulamaya koyduğu D’amato yasasına rağmen, 
İran’da yaptığı yatırımlar buna örnek olarak gösterilebilir. 

Avrupa’nın genel bir çıkar düşüncesi daha vardır. Hazar Havzası ve Orta As-
ya’daki petrolün devamlı işletilmesini hızlandırarak, Ortadoğu petrolüne olan ba-
ğımlılığını azaltmak. Dolayısıyla AB, Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin istikrarını 
isteyerek, uluslararası güvenlik şartlarına uyan bütün boru hatları projelerini des-
tekleyeceğini açıklamıştır.64 

Orta Asya bölgesinde yeterince faal olmayan Avrupa, son yıllarda Kazakistan’da 
gelişmekte olan atom enerji alanına önem vermeye başlamıştır. 2010 yılının Ekim 
ayında, Nursultan Nazarbayev’in Fransa’ya resmî ziyareti sırasında Kazakistan’ın 
Kazatomprom şirketi, Fransa’nın Areva şirketi ile ortak nükleer enerji alanında 
işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma gereği hazırlanan projede, Kazatomprom 
şirketinin payı %51, Areva şirketinin de %49’luk orana sahip olduğu açıklanmıştır. 
Bu projenin, Kazakistan’ın kuzeydoğu kısmında bulunan Öskemen şehrinde 2014 
yılında faaliyete geçeçeği planlanmaktadır. Ayrıca Arev şirketi, bu projede operatör 
rolünü üstlenmiştir65. Her ne kadar Avrupa, petrol ve doğal gaz alanında aktif bir 
politika izlemese de, gelecekte alternatif enerji kaynağı olması beklenen “uranyum” 
konusuyla yakından ilgilenmekte olduğu gürünmektedir. Avrupa’nın Orta Asya 
enerji kaynaklarını uluslararası enerji pazarına taşınmasında faaliyet gösteren ve 
dünyanın en büyük şireketleri arasında yer alan RD Shell (İngiltere - Hollanda), 
BP (İngiltere), Total (Fransa) gibi şirketler bulunmaktadır.  

d. Çin’in Orta Asya Enerji Politikası 

Çin Halk Cumuriyeti, Orta Asya ve Hazar bölgesindeki siyasetini Batı’dan ba-
ğımsız bir şekilde yürütmektedir. Jeostratejik bakımdan bölgeye olan ilgisi kendi gü-
venliği açısından önemlidir. Bu düşüncenin analizini yapan bir Amerikan gazetesi 
“Çin’in oyuna bölgedeki geleneksel müttefiki ile (Rusya) başlayacağını” bildirmişti. 
Bu durumu, eskiden beri bilinen “Büyük Oyun” konusu içindeki stratejik rekabet 
olarak da açıklamak mümkündür66. Çünkü uluslararası alanda ABD’ye karşı denge 
sağlayabilmek için, Avrasya’da Çin ve Rusya’nın işbirliği yapması gerekli idi.  

                                                 
64  “Evropu Bespokayt Kospiski Region”, Delovaye Nedelya, Cilt 23, Sayı 301, 12 Haziran 1999  
65  A. Strokov, V. Paramonov, K Otsenke Perspektiv Energetiçeskoy Politiki Evrosayuza v Tsentral-

noy Azii: Osnovnıye Senarii i Rekomendatsi, Tsentralnaya Evraziya- Energetika, 26.04.2011. 
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66  The Washington Times, Febr. 20, 1997, s. A-13. 
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Hazar bölgesinde önemli nüfuza sahip olan, petrol hammaddesinin büyük mik-
tarını topraklarında bulunduran Kazakistan gibi bir devletle komşu olan Çin’in, 
Hazar bölgesine yönelik politikalarının bulundurmamasına imkân yoktu. Uzak 
Doğu enerji ihtiyaçlarının sağlanması için Kazakistan ile petrol ve doğal gaz boru 
hattı projelerini gerçekleştirmesi de bu sebepten kaynaklanmaktadır. Çin, bölgenin 
enerji kaynaklarıyla uzun zamandan beri ilgilenmekteydi ve boru hattı inşası ve 
taşımacılığı konusunda Kazakistan ile yaptığı anlaşmalarda bir hayli aktif olduğu da 
gözlemlenmekteydi. Gelecekte, Hazar bölgesinin tam kapasiteyle petrol üretimi 
başladığı sırada, Uzak Doğu devletleri enerji bakımından az da olsa bu kaynaklara 
bağımlı olacaktır. Çin’in Hazar bölgesinin petrolleriyle ilgili olan stratejik çıkarları 
sadece bundan ibaret olmayıp, başka konuları da içermektedir.  

Orta Asya bölgesindeki petrol ve doğal gazın Avrupa pazarlarına çıkışında Rus-
ya Federasyonu en fazla role sahip olan devlettir. Çünkü enerji kaynaklarının bü-
yük çoğunluğu Rusya’nın boru hatlarıyla taşınmakta ve Avrupa ile Orta Asya dev-
letleri arasında aracı rolü üstenmektedir. 

Kazakistan, gelecekteki ekonomik gelişiminin temel kaynağı olarak petrolü be-
lirlemiştir. SSCB döneminde, enerji kaynaklarının (petrol), sadece operatörü ve 
üreticisi rolünü üstlenmiş olan Kazakistan, petrol projeleri alanında yeterli tecrü-
beye sahip değildi. Bu yüzden bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren ülke, yabancı 
yatırımlara ihtiyaç duymaktaydı. Bu alanda Kazakistan’a gelen ilk yabancı şirket 
Chevron’dur. Bu şirketin Kazakistan’a gelişinin ardından ülkeye enerji alanında 
yabancı ülkelerin yatırımları aktif bir şekilde artış göstermiştir. Bu süreç içerisinde 
Çin’de enerji darboğazı baş gösterdi. Çin Halk Cumhuriyeti’nde hızla gelişen sana-
yi, yüksek miktarda enerji kaynağına ihtiyaç duymaya başladı ve Çin, 1993 yılından 
itibaren enerji kaynağı arayışına girdi. Bu durum, Kazakistan ile Çin Halk Cumhu-
riyeti arasındaki enerji alanında işbirliğinin esasını oluşturmuştur. 

1997 yılının Haziran ayından itibaren, Kazakistan enerji pazarına, Çin devlet şirketi 
CNPC  (China National Petroleum Corporation) de girmiştir. Bu şirkete Aktobemu-
naygaz’ın %60,3’lük hissesi satılmıştır. 27 Eylül 1997 tarihinde, iki ülke arasında enerji 
kaynaklarının işletilmesi konusunda anlaşmalar imzalanmıştır. Bu anlaşmalar; “Kaza-
kistan Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Petrol ve Doğal 
gaz Alanında İşbirliği Anlaşması” ve “Kazakistan Cumhuriyeti Enerji ve Maden Kay-
nakları Bakanlığı ile Çin Ulusal Petrol Şirketi Arasında, Kazakistan-Çin Boru Hattının 
inşası ve Kazakistan Enerji Yataklarının İşlenmesi Nihai Anlaşması”dır. Bu anlaşmalar 
ile Çin, Aktobemunaygaz şirketine 4 milyar dolar ve Özenmunaygaz’ın rehabilitasyonu 
için yaklaşık 5 milyar dolar yatırım yapmayı kabul etmiştir. Buna ek olarak Batı Kazakis-
tan-Batı Çin boru hattının inşa edileceği de belirtilmiştir. Ancak Çin, 2005 yılında “At-
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rau-Alaşnakou” boru hattını zamanında işleme koyamadığı için, anlaşmadan doğan 
Özenmunaygaz şirketindeki haklarını kaybetmiştir67. Son yıllarda Orta Asya‘daki petrol 
ve doğal gaz kaynaklarının üretim ve taşımacılığı konusunda Çin ve diğer Asya Kore, 
Singapur ve Malezya’nın yararına sonuçlandığı gözükmektedir. Kazakistan-Çin arasın-
da “Atrau- Alaşankou” petrol boru hattı 2005 senesinin sonunda açıldı ve bir yıl sonra 
faal olarak çalışmaya başladı. Başlangıçta 10 milyon ton yıllık petrol ihracatının, 2015 
senesine doğru 20 milyon ton pompalanması planlanmaktadır68. 

Atrau vilayetinin dışında Mangıstau, Kızılorda ve Güney Kazakistan vilayetle-
rinde de faaliyet gösteren CNPC, çevreye zarar verdiği için ciddi şekilde eleştiril-
mektedir. Bu şirketin Çin’de de ekolojik normları yerine getirmedeği ve yer yer 
çevre kirliliğine yol açtığı da bilinmektedir. Ayrıca, şirketin sık sık Kazakistan İş 
Kanununu ihlal ettiği de ileri sürülmektedir. Şirket çalışanları devlet sınır konu-
mundaki ekonomik bilgileri kanunsuz olarak toplama ve kullanma ile de suçlan-
maktadır. Bu sebepten şirket büyük para cezalarına çarptırılmıştır. Bununla birlikte 
Kazakistan enerji pazarına girmek isteyen Batı’nın, Çin’i zor durumda bırakmak 
için bu konuda spekülasyon yaptığı da belirtilmektedir69.  

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kazakistan enerji pazarına girmesinin ardından on yıl 
içinde (1997-2007) Aktöbe vilayetinde, CNPC şirketi, Çin’in ihtiyaçlarını karşılayan 
petrol ve doğal gaz alanında faaliyet göstermiştir. Aktobemunaygaz şirketinin %80’lik 
hissesine de sahip olmuştur. CNPC bu süre içinde,  2003 yılı Ağustos ayında, Severnıye 
Buzaçi Opereting’in hisselerinin tamamını satın almış ve aynı yılın Ekim ayında bu şir-
ketin %50’sini Kanada şirketi olan Nelson Resorcise’ye satmıştır. 2005 yılında Rus şir-
keti Lukoil Nelson Resorcise’ın Severnıye Buzaçi’deki tüm hisselerini satın almış ve 
CNPC ile çalışmaya başlamıştır. 2005 yılı Nisan ayında CNPC’ nin alt kuruluşu olan 
CNODC (China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation) 
Aydan Munay’ın tamamını satın almış ve aynı yılın Kasım ayında şirket Aydan Munay 
CNPC adını almıştır. 2005 yılında, Çin’in Kazakistan enerji pazarında pay kapma süre-
cinde dikkat çeken bir olay gerçekleşmiştir. Kazakistan kamuoyunda yankılanan bu 
olay, Kanada şirketi olan Petro Kazakistan’ın CNPC’ye satılmasıdır. Şirketin, satışı ile 
ilgili şartlar Kazakistan parlamenterleri ve kamuyonun tepkisine yol açmıştır. Sonuçta 
14 Ekim 2005’de Kazakistan’ın yeraltı zenginliklerini kullanma kanununda değişiklikler 
yapılmasıyla bu satış durdurulmuştur. 15 Ekimde ise KazMunayGaz ve CNPC bir 
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memorandum yayınlamıştır. Buna göre, KazMunayGaz, Petro Kazakistan şirketini 
satın alma hakkını elde etmiş ve %33’ünü almıştır. Memorandumla KazMunayGaz, 
CNPC’nin faaliyetlerini kontrol etme ve Çimkent petrol rafinerisinin ortak yönetimine 
hak kazanmıştır. Bunun yanı sıra bu memorandum ile, petrol satışından doğan kâr eşit 
paylaşılmaya başlanmıştır70. Kökeni tarihin eski dönemlerine kadar uzanan Çin yayılma 
politikaları ve asırlardır devam edegelen Kazak-Çin ilişkileri değerlendirildiğinde, hatta 
egemenliğin kazanılmasının ilk yıllarında Çin’in Kazakistan’dan toprak talebi göz önü-
ne alındığında, Çin devletinin Kazakistan’a nasıl bir yaklaşım içinde olduğu açıkça anla-
şılabilir. Bundan yola çıkarak, CNPC’nin faaliyetlerini Batı’nın spekülasyonu olarak 
değerlendirilmek fazla inandırıcı olmamaktadır. 

Kazakistan’ın enerji pazarının çeşitli alanlarında, CNPC’den başka şu Çin şir-
ketleri de faaliyet göstermektedir: CNOOC (China National Offshore Oil Corpo-
ration), Sinopec Group, CİTİC (China International Trade and Investment Cor-
poration) Group.  2003 yılından sonra Çin Kazakistan enerji pazarında etkin bir 
şekilde yer almaya başlamıştır. Bunun sebepleri arasında; Çin’in “dışa açılım” poli-
tikası da vardır. Bu politikayla Çin, sınırları dışına mal ve hizmet götürmeyi amaç-
lamaktadır. Artan nüfusuna istihtam sorunu yaşayan Çin hükümeti, vatandaşlarının 
sınırları dışında iş imkânı sağlamalarını özendirmiştir. Bu şekilde başlayan yoğun 
Çinli göçü, gidilen bölgelerde kısa süre sonra Çin mahalleleri/Chinetown oluştura-
rak yeni gettolar kurulmasına yol açmaktadır. Bu durum bulunduğu ülkenin siyase-
tini etkileyebilmektedir. Kazakistan Hükümeti, Çin ile ekonomik işbirliği içine gi-
rerek birçok anlaşmalar imzalayıp stratejik ortaklıklar kurmuştur. Ancak, özellikle 
Kazakistan’da Çinli şirketlerin sayısının artmaya başlaması Kazak kamuoyu tara-
fından tepki ve tedirginlikle karşılanmaktadır. 

Çin petrol ve doğal gaz şirketleri, son birkaç yılda, doğal gaz üretimi alanına daha 
fazla yatırım yapmaya başladı ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı için ön koşulları oluş-
turdular. 2009 senesinin sonunda açılan ve 2010 senesinin başında faaliyete giren 
“Türkmenistan- Özbekistan (transit)-Kazakistan-Çin” doğal gaz boru hattının birinci 
kısımının taşımacılık kapasitesi 10 milyar m3 olup, daha sonrada bu miktarın 40 milyara 
ulaşacağı planlanmaktadır. Orta Asya enerji politikasında son zamanlarda Çin ve diğer 
Asya şirketlerinin petrol ve doğal gaz üretimi konusunda projeleri çoğalmaktadır71. 
CNPC, Amuderya’nın sağ yakasında çalışma izni alan Türkmenistan’daki ilk yabancı 
şirkettir. 2007 yılının Temmuz ayında CNPC şirketi, Türkmenistan hükümeti ile bir 
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anlaşma yaparak Çin-Orta Asya boru hattı ile yıllık 30 m3 doğal gaz satmayı planlamış-
tır. Bu boru hattı, Türkmenistan ve Özbekistan sınırlarında bulunan Geydayumu’dan 
başlayıp, Özbekistan ve Kazakistan’dan geçerek, Çin’in kuzeybatısındaki Hinyan’da 
son bulmaktadır. Çin-Orta Asya boru hattının Çin toprakları dışında kalan bölümü 
birinci kısmı teşkil etmektedir. Çin topraklarından geçen bölüm ise ikinci kısmını oluş-
turmaktadır. Bu proje üç bölümden oluşmaktadır: Birincisi, Çin sınırları dışındaki do-
ğal gaz boru hattıdır. Bu doğal gaz boru hattının toplam uzunluğu 1.818 km olup, bu-
nun 525 km’si Özbekistan’dan, 1.292 km’si Kazakistan topraklarından geçer ve maliye-
ti 3,71 milyar dolardır. İkinci bölümü, Türkmenistan’daki Amuderya’nın sağ yakasında 
bulunan yatakların işletilmesinden (yılına 13 milyar m3 doğal gaz üretilmesi beklen-
mektedir. Kalan 17 milyar m3 doğal gaz Türkmenistandaki var olan başka yataklardan 
üretilecektir) elde edilen kârın paylaşılması anlaşmasıdır. Üçüncü bölümüde, Çin top-
raklarından geçen Batı-Doğu doğal gaz boru hattını oluştıran ikinci koludur.   

Orta Asya-Çin doğal gaz boru hattı projesine CNPC ve Exxon Mitsubishi (Ja-
ponya), 1992 yılında girişmişti, fakat Türkenistan’ın sunulan projeyi kabul etmesi 
sonucu Çin’in bu girişimi neticesiz kalmıştır. 2003 yılınının Haziran ayında Kazakis-
tan ve Çin enerji alanında işbirliği ve muhtemel boru hatları alanında ortaklık dekla-
rasyonunu imzaladılar. Aynı yılın Ağustos ayında CNODN’un Kazakistan hüküme-
tiyle, Kazak-Çin boru hattının inşaatını hızlandırması memorandumunu imzalaması 
Türkmenistan’ı tetiklemiş oldu. Böylece 2006 yılının Nisan ayında Türkmenistan 
doğal gazının Çin’e ihraç edilmesi ve doğal gaz boru hattının inşa edilmesi hakkında 
Türkmenistan ve Çin hükümetleri arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma gereği 
Türkmenistan 2009 yılından itibaren 30 yıllık süre içinde 30 milyon m3 doğal gazı 
taşıyacaktı. Bu doğal gaz boru hattının Türkmenistan kısmındaki inşaatı 2008 yılının 
Haziran ayında başlamıştır. İki ülke yetkilileri enerji alanında ortak işbirliklerini daha 
da geliştirmek maksadıyla bir kaç anlaşma daha imzalamıştır. İki ülke arasındaki ener-
ji alanındaki işbirliğini genişletme anlaşması, 17 Temmuz 2007 tarihinde Türkmenis-
tan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Muhamedov’un Pekin ziyareti sırasında Çin Devlet 
Başkan Hu Zintao ile imzalanmıştır. Türkmenistan ile Çin devleti arasında ortak sınır 
bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı Çin hükümeti Nisan 2007 tarihinde Özbekis-
tan hükümeti ile 530 kilometrelik Türkmen gazının taşınmasını sağlayacak dağal gaz 
boru hattı inşaa edilmesi konusundaki anlaşmayı imzaladı. Bu anlaşmaların imzalan-
ması sonucunda 2008 yılında Kazakistan-Özbekistan kısmındaki doğal gaz boru hat-
tının inşaatı başlamış oldu. Orta Asya–Çin doğalgaz boru hattının taşımacılık kapasi-
tesinin 2012 yıllında 13 milyar m3‘e ulaşacağı beklenmektdir. Aynı zamanda Çin hü-
kümeti de topraklarındaki boru hattı inşaatını 2008 yılında başlatmıştır. Bu doğal gaz 
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boru hattının maliyeti 20 milyon dolar, uzunluğu 9.102 kilometre olup 14 bölgeden 
geçerek, Yan Tsi nehri civarındaki bölgesel pazara ulaşacaktır.    

Özbekistan’da Rus şirketlerinin yanı sıra Kore, Malezya ve Çin şirketleri de faa-
liyet göstermektedir. 1 trilyon m3 doğal gaz rezervi bulunan Aral gölünde, 2015’de 
yılına 25 milyar m3 doğal gaz çıkartılması planlanmaktadır. Burada Asya şirketleri-
nin payının 7,5 m3 olması beklenmektedir. 

Rus uzmanların değerlendirmesine göre; SSCB’nin dağılmasından yirmi yıl sonra 
Orta Asya enerji kaynakları üzerindeki mücadelenin birinci bölümünün sonucunda, 
Rusya Federasyonu ve Avrupa’nın zayıfladığı ve bunun aksine bölgede Çin ve diğer 
Asya devletlerinin güçlendiği, ABD’nin de faal olduğu vurgulanmaktadır72. Ancak her 
ne kadar Orta Asya enerji alanında Rusya Fedrasyonu’nun zayıfladığı belirtilse de, 2000 
yılı sonrasında Moskova’nın dış politika önceliklerindeki değişiklik, Avrasya bölgesin-
deki merkez güç hâline gelme arzusu ile bölgede etkisini arttırdığı görünmektedir. 
SSCB döneminde Orta Asya enerji alanında tek başına etkin olan Rusya Federasyonu, 
günümüzde bu bölgede başka aktörlerin faaliyetlerini sindirememektedir ve bağımsız-
lık sonrasında yirmi yılı değerlendirirken kendini bu alanda zayıf saymaktadır.  

Sonuç 

Orta Asya bölgesinde zengin enerji kaynaklarının rezevlerinin bulunması bu böl-
geyi staratejik önem arz eden alan hâline getirmektedir. Çeşitli verilere göre burdaki 
petrol rezervi tahminen 30 milyar ton ya da 210 milyar varil olarak belirtilmektedir. 
Bu da dünya petrol rezervinin yaklaşık %15'ini oluşturmaktadır. Doğal gaz rezervi ise 
75 trilyon m3, dünya rezervinin %50'sini73 oluşturmaktadır. Ortadoğu petrollerine 
alternatif enerji merkezi durumundaki bu bölge ABD, Rusya Federasyonu, Avrupa 
devletleri ve Çin gibi önemli uluslararası aktörlerin rekabet ettiği çıkar alanıdır. Petrol 
ve doğal gaz, uranyum hammadelerine sahip Orta Asya bölgesindeki Kazakistan, 
Türkmenistan ve Özbekistan ellerinde bulunan önemli kozu ilk önce bölge ekono-
misini geliştirmek ve uluslararası arenada söz sahibi olabilmek için kullanacaklardır.  

Hazar Havzası’ndaki yatakların işlenmesi ve dünya piyasasına çıkartılması konu-
sunda çok sayıda konferanslar yapılmış, belge ve anlaşmalar imzalanmış, konsorsi-
yumlar kurulmuş ve taşınması için boru hatları projeleri yapılmıştır. Orta Asya bölge-
sindeki enerji kaynakları petrol ve doğal gazın yanısıra uranyum ve sudur (hidroelek-

                                                 
72  V. Paramonov,  “’Bolşaya İgra’ za Energoresursı Tsentralnoy Azii: 20 let Posle Raspada SSSR”, 

Tsentralnaya Evrazya, 29.01.2011, http://www.ceasiya.ru/enegetike/bolshaya-igra-za-
enegoresursi-tsentralni-azii-20-let. 

73  Uluslararası İlişkilerde Yorumlar ve Olaylar, Üç Aylık Politik Dergi, Sonbahar 1997, Sayı 28, s. 21. 
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rik barajlar). Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan’daki 
enerji kaynaklarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür; Kazakistan petrol ve doğal 
gaz, Türkmenistan ağırlıklı olarak doğal gaz olmak üzere petrol, Özbekistan’da ise 
doğal gaz. Kırgızistan ve Tacikistan dünyanın en önemli enerji kaynağı sayılan petrol 
ve doğal gaza sahip olmasalar da diğer alternatif enerji üretimi, barajlara sahiptirler.  

Şu anda Kazakistan Orta Asya’da istikrar kaynağı olarak görülmektedir. Çin, 
Hindistan, Japonya, ABD ve Rusya, tüm ülkeler Kazakistan’ın önemini kabul et-
mektedir. Batılı şirketlerin bölgedeki yatırımları Kazakistan’ın bağımsızlığı ve istik-
rarı için önemli bir güvencedir. Özellikle Çin’in Batılı şirketleri ve Rusya’yı denge-
lemesi de bir şans olmuştur. Kazakistan’da 2015 yılında petrol üretimi iki kat arta-
rak 64 milyon tondan, 120 milyon tona çıkması beklenmektedir. Doğal gazın üre-
timi ise üç kat artarak 15 milyar m3’ten 45-50 milyar m3’e çıkması planlanmaktadır. 
Petrol ihracatının iki kat artarak 55 milyon tondan 100 milyon tona çıkması, doğal 
gaz ihracatının ise en az 25-30 milyar m3 olacağı düşünülmektedir. Türkmenistan 
2020 yılında, kendi topraklarında bulunan doğal gaz üretimini 3,6 kat artırarak yıl-
lık 66 milyar m3’ten 240 milyar m3’e çıkarmayı, petrol üretimini 10 kat artırarak 10 
milyon tondan, 100 milyon tona çıkarmayı planlamaktadır. Aynı zamanda, yukarı-
da belirtilen tarihte doğal gaz ihracatını 3,4-4,4 kat artırarak 50 milyar m3’ten, 170-
220 miyar m3’e artırmayı hedeflemektedir. Aynı yıl Özbekistan, doğal gaz üretimini 
1,1 kat artırarak 60 milyar m3’ten, 65 m3’e çıkarmayı düşünmektedir. İhracatını ise 
iki kat artırarak 11 milyar m3’den, 20 milyar m3’e çıkarılması amaçlanmaktadır. Öz-
bekistan’da çıkarılmakta olan petrol, bazı değerlendirmelere göre ülke ihtiyacını 
karşılamayacağından dolayı, Özbekistan, petrol ithalatı yapmak durumunda ola-
caktır. Yani, 2020 yılında Özbekistan’daki petrol üretiminin tahminen 5-6 milyon 
ton, ancak ülke içi ihtiyaç 12 milyon ton olması beklenmektedir74.  

Orta Asya bölgesinde petrol kaynakları bakımından çok zengin olan Kazakis-
tan’ın olması gerekenden az artış planlamasının sebepleri arasında CPC’nin ta-
şıma kapasitesini Rusya’nın bilinçli olarak artırmamasının olduğu söylenebilir. 
Çünkü Kazakistan’ın dünya enerji pazarına alternatif çıkış yollarını artırması, 
enerji konusunda Rusya’ya bağımlılıktan kurtulmasına yol açacaktır ki, bu durum 
Rusya’nın arzu ettiği bir gelişme olmayacaktır. 2000’li yıllara kadar yabancı yatı-
rıma tam olarak açık olmayan Türkmenistan ise, Çin ve diğer ortakların katkısıyla 
enerji üretiminde ve iharacatında artış kaydetmiştir. Özbekistan’a gelecek olur-
sak, Orta Asya bölgesinde çok fazla petrol kaynağına sahip değildir ve üretimi 

                                                 
74  Vladimir Paramonov, Aleksey Strokov, “Rossiya-Tsentralnaya Aziya: Sostoyaniye I Vozmojnıye 

Perpektivı Torgovli Uglevodorodami”, Tsentarlnaya Evraziya, Şubat 2008, Sayı 08/03 (R), s. 16-17.  
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ancak kendisine yetecek durumdadır. Enerji kaynakları arasında kısmen zengin 
doğal gaz rezervlerine sahiptir ve ihracatını yapmaktadır. 

Orta Asya bölgesinin refah ve kalkınma garantörü olan enerji kaynakları konuya 
ilişkin devletler ve uluslararası şirketlerin yanlış politika izlemesi durumunda Orta-
doğu örneğinde olduğu gibi bölgeyi tahrip edici güç hâline gelebilir. Ayrıca her ne 
kadar 1990 yılında iki kutuplu uluslararası sistemin yıkılması sonucu nükleer silah-
ların rolünün siyasî gündemden düştüğü söylense de, bugünkü oluşmakta olan 
uluslararası arenadaki durum, gelecekte bu konunun yeniden gündemi meşgul 
edeceği sinyallerini vermektedir. Çünkü bazı devletlerin nükleer silahlara sahip 
olma arzusu, uranyum işleme ihtiyacını bereaberinde getirmektedir. Amerika’nın 
“haydut devletler” olarak belirlediği İran, Pakistan ve Kuzey Kore devletlerinin yanı 
sıra Rusya Federasyonu, Çin’in hatta ABD’nin bile nükleer silahları geliştirme 
programına ılımlı baktığını düşünürsek, nükleer silahların önemli hammaddesi 
uranyuma sahip olmak, üretmek ve işlemek önem arz etmektedir. Bu konuya ilişkin 
adı geçen devletlerin Orta Asya bölgesine coğrafî yakınlığı ve ABD’nin de burayla 
ilgilenmesi, Kazakistan’ın uranyum yataklarına sahip olması, gelecekte bu bölgenin 
stratejik önemini daha da arttıracağı ve çıkarların kesiştiği alan olacağı aşikârdır.  

Yaşadığımız yüksek teknoloji çağında petrol, doğalgaz ve uranyum gibi kaynak-
lara olan talep azalmayacaktır. Bu hammedeyi topraklarında bulunduran ülkeler, 
bu hammadeye ihtiyaç duyan devleterin dış politikalarında öncelikli yer almaya 
devam edecektir. Dolayısyla Orta Asya bölgesinin stratejik önemi uzun vadede 
uluslararası politika gündemini meşgul etmeye devam edecektir. 
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“Benim için en önemli konu, 
barışın nasıl korunacağı ve 

ulusal ittifakın nasıl sağlanacağıdır. 
Ben kendimi asla sadece 

Kırgızların cumhurbaşkanı olarak görmedim. 
Cumhuriyet sınırları içerisinde yaşayan 

tüm insanların çıkarlarını savunuyorum. 
Ve bu pek de kolay değil…”1 

Giriş 

Tarihte bilinen en eski Türk topluluklarından birisi Kırgızlardır.2 Kırgız adına tarihte 
ilk defa 732-735 yıllarında dikilen Orhun Yazıtları’nda rastlanır. Eski çağlardan beri Yeni-
sey Irmağı’nın orta bölgelerindeki vadiden Güney Sibirya’ya kadar uzanan bölgede yaşa-
yan Kırgızlar, günümüzde çoğunlukla Kırgızistan adıyla bilinen ülkede yaşamaktadır.3 

Kırgız adının etimolojisi hakkında farklı halk efsane ve rivayetleri bulunmakta-
dır. Bu teorilerden birine göre Kırgız kelimesi “kırk” ve “yüz” kelimelerinden mey-
dana gelmiştir. “Kırk” ve “Er” kelimelerinden oluştuğunu ise Ahmed Zeki Velidi 
Togan söylemiştir. “Siyah saçlı halk” anlamında “kıra” ve “gız” kelimelerinden 
meydana geldiği ise D. Aytmuratov’a nispet edilmiştir. “Kızıllar” manasında “kırgu” 
ve “kırıg” kelimelerine çoğul “ız” ekinin eklenmesiyle Kırgız adının meydana geldi-
ği K. Petrov’a ait bir görüştür. Güney Oğuzlar ve Batı Oğuzlar olarak “Kırık” ve 
“Oğuz”, “Kızıl Oğuz” kelimelerinden geldiğini ise N. Baskakov ileri sürmüştür. Al-
tıncı görüş olarak “al yüzlü”, başka bir deyişle genotip olarak sarışın veya kumral, 
mavi gözlü, al yüzlü halk anlamında “kırgın”, “kırgıt” gibi kelimelerden hareketle 
“Kırgız” kelimesinin çıktığını Andrey Kokonov gibi yazarlar ileri sürmüşlerdir. Baş-
ka bir görüşe göre de “Kırgız” kelimesi kır-gezer anlamına gelen “kır” ve “gız” söz-
cüklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.4 

                                                 
1  Bağımsızlıktan birkaç hafta sonra ülkesine hitap eden ilk cumhurbaşkanı Askar Akayev’in bu 

sözü için bkz. Gazetta İzvestiya, 10 Ekim 1991.  
2  Kırgızların, Türk kökenli olduğu birçok açıdan ispatlanmıştır ve başka bir köken varsaymak için 

hiçbir neden görünmemektedir. Bkz. Michael R. Drompp, “Erken Dönemlerden Moğol 
İstilasına Yenisey Kırgızları”, Türkler, Ankara, 2002, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt II, s. 397. 

3  Bkz. Kemal Polat, Kırgızlar’da Doğum, Evlenme ve Ölüm Fenomenleri, Erzurum 2003, 
Basılmamış Doktora Tezi, s. 14-15. 

4  Bkz. Çorotekin Tınçtıkbek, “Kırgızistan Cumhuriyeti”, Türkler, Cilt XIX, s. 462 ; Mustafa 
Erdem, Kırgız Türkleri: Sosyal Antropoloji Araştırmaları, Ankara, 2000, ASAM Yay., s. 58. 
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Kırgızistan’ın doğusunda Doğu Türkistan; güney batısında Özbekistan, kuzey-
batı ve kuzeyinde Kazakistan; güney sınırında ise Tacikistan yer alır. Başka bir de-
yişle Kırgızistan Orta Asya’nın iki büyük dağ silsilesi olan Tanrı Dağı (Tiyen-Şan) 
ile Pamir Dağları arasında bulunmaktadır. Karlı yüksek dağlar ülkesi olan Kırgızis-
tan’ın yüzde 93’ünü dağlar ve dağlık vadiler oluşturur. Topraklarının dörtte üçü 
deniz seviyesinden 1500 m yükseklikte yer alır. Dağlarının yüzde 41’i 3000 m yük-
sekliktedir. 70-80 derece doğu boylamları ile 39-45 derece kuzey enlemleri arasın-
da yer alan Kırgızistan’da dağlık göller de meşhurdur. Bunların en büyüğü bir kra-
ter gölü olan Issık Gölü’dür. 198.500 km kare yüzölçümüne sahip ülkenin % 5,5’i 
orman, % 4.4’ü su, % 53’ü tarım bitkileriyle kaplıdır. Vatandaşlarını başta Kırgızlar 
olmak üzere Özbekler, Ruslar ve diğer etnik gruplar oluşturur.5 

Kırgızistan’ın kuzeyi ile güneyi arasında coğrafik olduğu kadar kültürel ve dün-
ya görüşü açısından da iki bölgeyi ayıran bir hat vardır. Güney kabileleri Sünni ve 
muhafazakâr bir İslamlaşma süreci yaşarken, kuzey Kırgızları ılımlı ve neredeyse 
laik şartlar içinde gelişim göstermişlerdir. Zaten bu ayırım, on sekizinci yüzyılın 
sonlarından ve on dokuzuncu yüzyılın başlarından ortalarına doğru farklı ve rakip 
imparatorluklar altında yaşayarak beslenmiş ve devam etmiştir. Nitekim kuzey Kır-
gızlar Çinliler ve Ruslar, güneydekiler ise Hokand Hanlığı tarafından yönetilmiştir. 
Esasında bu ayırımın günümüzde de devam ettiği, güneydekilerin kuzeydekilere 
göre daha muhafazakâr ve dindar oldukları, aile yapısının da kuzeye göre daha sağ-
lam olduğu, ancak devlet yönetimine daha çok kuzeylilerin egemen olduğu görül-
mektedir.6  

Kırgızlar, tarihte göçebe yaşayan topluluklardan birisidir. Günümüzde şehirli 
Kırgızlar yanında hâlen Pamir Dağları ve Alay bölgesindeki dağlarda göçebe yaşa-
yan Kırgızlar bulunmaktadır. Rusların zorunlu iskâna tabi tutmaları sonucu vadi 
tabanlarında yerleşik hayat sürmüşlerdir. Ne var ki şehirli Kırgızların da hâlâ göçe-
be hayatın kimi özelliklerini taşıdıkları, hatta bu hayatı özledikleri görülmektedir. 
Örneğin şehirlerin pahalı mahallelerinde lüks villalarda yaşayan kimi Kırgızların 
bahçelerine geleneksel Kırgız çadırı kurdukları dikkat çekmektedir7. 

Göçebe yaşamın kendine özgü görüntüleri vardır. Hayvancılık yapmak, sağlam 
irade, savaş kabiliyeti, açlık, susuzluk ve uykusuzluğa dayanıklılık, özgürlüğe tut-
kunluk, vaktin bol olması sebebiyle eğlenceye düşkünlük ve eğlence fırsatı oluş-

                                                 
5  Bkz. Tınçtıkbek, “Kırgızistan Cumhuriyeti”, s. 457-458. 
6  Bkz. R. Gregory Koldys, “Kırgızların Siyasal-Tarihsel Bir İncelemesi”, Türkler, Cilt XIX, s. 525. 
7  Bkz. Koldys, “Kırgızların Siyasal-Tarihsel Bir İncelemesi”, 525; Polat, Kırgızlar’da Doğum, 

Evlenme ve Ölüm, 27. 
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turmaya yatkınlık, her fırsatı bir bayram ve eğlenceye dönüştürmek bu özellikler-
den bir kaçıdır.8 

Kırgızların geleneksel kültürü çok zengin ve bir o kadar da karmaşıktır. Çünkü 
bu geleneğin İslami inanışlar kadar İslam öncesindeki gelenek ve göreneklere de 
dayandığı görülmektedir. Özellikle yaşamla ilgili gelenek ve algıların bir kısmının 
İslam öncesi döneme ait olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Böylece farklı zaman 
dilimleri içerisinde meydana gelmiş kültürel değişimler, gelenek ve görenekler Kır-
gız “kada salt”ı çatısı altında içselleşmiş ve biraz önce ifade edilen çok karmaşık ve 
zengin bir Kırgız kültürünü oluşturmuştur.9      

Kırgızların yemeklerden önce ve sonra hiçbir şey söylemeden ellerini yüzlerine 
sürmesi şeklindeki “bata” seremonisinin içki sofrasında da yapılması, pre-İslamist 
Şaman geleneğini hatıra getirmektedir.10 

Zengin ve renkli Kırgız kültürü içerisinde ataerkil bir yapının olduğu görülmek-
tedir. Bu geleneklerin en önemlilerinden biri, “ululardı urmattoo” denilen aksakal-
lara, büyüklere saygı ve hürmettir. Kırgız toplumunda bu geleneğin günümüzde de 
hâlâ canlılığını koruduğu rahatlıkla söylenebilir. Hatta yedi göbek atalarını sayama-
yan kimseye ahmak (mako) gözüyle bakılacak, köle olarak adlandırılacak kadar 
önem verildiği de bilinmektedir.11 

Anayasal bir yapı olarak da karşımıza çıkan ve bir nevi ombudsmanlık olan ak-
sakal sotu olgusunu Kırgızlardaki büyüklere saygı geleneğine bağlamak isabetli gö-
rünmektedir. Yaşlılar mahkemesi de diyebileceğimiz bu olgu, sorunların resmiyete 
ve mahkemelere dökülmeden aksakallar marifetiyle ve hakemliğiyle çözülmesi de-
mektir. Aslında aksakal sotu, toplumdaki birlik ve beraberlik adına yüksek derecede 
istifade edilebilecek çok olumlu bir uygulamadır. İyi yetişmiş güçlü bir güvenlik 
gücü kuvvetine henüz sahip olmayan Kırgızistan toplumunda zaman zaman ortaya 
çıkan ve bazen kanlı çatışmalara da sebep olan olayların kontrol altında tutulma-
sında bu olgunun muhakkak dikkate alınması gerekir.12 

Kırgızlar X. yüzyılda toplu olarak girdikleri İslam’dan önce kısmen Budizm, 
Hinduizm, Maniheizm, Mecusilik ve Hristiyanlık gibi dinlere girmişlerdir. Tarih 

                                                 
8  Polat, Kırgızlar’da Doğum, Evlenme ve Ölüm, s. 28. 
9  Ayrıca Kırgızlardaki, ırım cırım denilen batıl inanç ve hurafeler hakkında geniş bilgi için bkz. 

Aydarbek S. Koçkunov, “Kırgız Halkı ve Geleneksel Kültürleri”, Türkler, Cilt XIX, s. 545-550. 
10  Ahmet Cihan, Gelenek ile Modernite Arasında Kırgızistan, İstanbul, 2006, Ark Yay., s. 436. 
11  Polat, Kırgızlar’da Doğum, Evlenme ve Ölüm, s. 30-31. 
12  Bkz. Cihan, Gelenek ile Modernite Arasında Kırgızistan, s. 107. 
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öncesi devirlerden itibaren inandıkları dinin ise “Eski Türk Dini” diye adlandırılan 
Şamanizm, başka bir deyişle  “Geleneksel Türk Dini” olduğu bilinmektedir.13 

Kırgızların kültürel aidiyetlerini ortak bir kökene bağlayan önemli odaklardan bi-
risi de Manas Destanı’dır. Destan beş yüz bin mısradan oluşur ve hemen her dizesin-
de Kırgız halkının yaşam tarzını, aile ve evlilik ilişkilerini, gelenek ve göreneklerini, 
inançlarını ve kültür kodlarını yansıtır. Kırgızistan’da Manas Eposu denilen bu des-
tan, hâlen “manascı” tabir edilen okuyucularca sunulmakta, tüm haşmetiyle Kırgızla-
rın saygı ve sevgisini celbetmeye devam etmektedir. Bu destan eski devirlerden itiba-
ren Kırgız halkının epik menkıbelerini ihtiva eden bir koleksiyondur. Kırgızların gö-
çebe hayatlarının birçok dönemini anlatan Manas Destanı, sözlü kültürü kullanan 
manascılar aracılığıyla nesilden nesile manevi bir miras olarak aktarılarak korunmuş-
tur. Yeri gelmişken ifade edilmelidir ki zaten Kırgızların yirminci yüzyıla kadar yazılı 
bir dile sahip olmadıkları, özellikle de geleneksel ve kültürel miraslarını sözlü kültür 
yoluyla aktardıkları için kökenlerine ait çeşitli görüşler ileri sürülmüş, netlik hasıl ol-
mamıştır. Aynı şekilde göçebe hayatın doğal görünümlerinden olan ardı arkası kesil-
meyen baskınlar ve savaşlar sırasında Kırgız halkının yiğitliklerini ve sarsılmaz inanç-
larını yansıtan atasözleri ve menkıbeler de bu destanda yer bulmuştur. Örneğin “yiğit, 
düşmanına doğru yürüyerek kendi halkını korur”, “yiğit evde doğar, savaşta ölür”, 
“yatakta ölmek ayıp, savaşta ölmek şenlik” ve “sen silahlıyken düşman gelmez” şek-
lindeki pek çok atasözünün bahsedilen süreçlerde ortaya çıktığı düşünülmektedir.14 

Tarihte Kırgızlar, MÖ. 56 yılında Hun Devleti’nin siyasi bölünme yaşaması ve 
merkezî yönetimin zayıflamasıyla birlikte bağımsızlıklarını kazanmışlar ve egemen-
liklerini ilan etmişlerdir. Bu tarihten itibaren yazılı tarih kaynaklarında Kırgız Dev-
leti’nden söz edilmiştir. Ancak Hunlar tekrar canlanmış, MÖ. 49 yılında Kırgız 
Devleti’ni fethederek varlığına son vermişlerdir. MS. V. yy. da ise Kırgızlar doğu 
Tanrı Dağları’ndan (Tiyen-Şan) Yenisey’e göç etmişler ve burada bağımsız Yeni-
sey Kırgız Kağanlığı’nı kurmuşlardır. Arada zaman zaman bağımsızlığı elde tutma 
konusunda çeşitli gidip gelmeler olmakla birlikte, Yenisey Kırgız Devleti’nin 758 
de Uygur Kağanlığı’na bağlandığını görüyoruz.15 

Yenisey kıyısında VI-VII. yüzyıllarda gösterdikleri büyük başarılar ve ekonomik 
olarak oldukça parlak bir duruma sahip oldukları ifade edilen Kırgızların Yenisey 
Devleti, Mongollar tarafından 1293 yılında tamamen yıkılmıştır. Bu tarihten itiba-
ren Kırgızlar başka Türk soylara iltihak etmek suretiyle yaşamak durumunda kal-
                                                 
13  Polat, Kırgızlar’da Doğum, Evlenme ve Ölüm, s. 20-21. 
14  Bkz. Tınçtıkbek, “Kırgızistan Cumhuriyeti”, s. 468; Koçkunov, “Kırgız Halkı ve Geleneksel 

Kültürleri”, s. 544. 
15  Bkz. Tınçtıkbek, “Kırgızistan Cumhuriyeti”, s. 463-464. 
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mışlardır. X. Asırda Altay Kırgızlarının bir kısmı şimdiki Kuzey Kırgızistan’a Tiyen-
Şan’a yerleşerek Kırgız halkının yeni etnik yapısını teşkil etmişlerdir. Yenisey Dev-
leti’nden sonra Kırgızlar yeni bir devlet kurabilmek için XX. yüzyılın son on yılına 
kadar uzun bir süre beklemek zorunda kalacaklardır.16 

1. Bağımsızlık Dönemine Kadar Kırgız-Rus İlişkileri  

Kırgızistan’ın bugün içinde bulunduğu sosyal, kültürel, ekonomik, idari, dini ve 
ahlaki durumu analiz edip problemlere çözüm önerebilmek için sadece Sovyetler 
Birliği dönemine değil, beraberinde Ortodoks Hristiyanlığının hamisi Çarlık Rusya 
dönemine de bakmak gerekir. Çünkü bugünün kangren hâline gelmiş yapısal so-
runlar yumağının arkasında Çarlık Rusya ve Bolşevik Rusya dönemlerindeki fikir, 
siyaset ve uygulamaların önemli etkisi bulunmaktadır.17 

Kırgızların Ruslarla ilk karşılaşması XVI. yüzyılda gerçekleşmiş olmakla birlikte 
Rusya’nın Orta Asya’ya karşı XIX. yüzyılda giriştiği sömürgecilik faaliyetlerine ka-
dar yoğun bir karşılaşma ve buluşma olmamıştır.18  

Yaklaşık 150 yıl önce Rus hâkimiyetine girme öncesinde Kırgızlarda ataerkil ve 
feodal bir yapı egemendir. Bu egemen yapı altında güneyde yaşayan Kırgızlar Ho-
kand Hanlığı altında, kuzeyde yaşayan Kırgızlar ise her bir kabile kendi “biy” ve 
“manap” tabir ettikleri liderleri etrafında kümelenmiş bir hayat sürüyor, Çinliler ile 
Ruslar tarafından yönetiliyorlardı. Başka bir deyişle XVIII. yüzyılda kuzeyde Kırgız-
lar dağınık bir aşiret yapısı arz etmekteydi. Ne var ki kuzey Kırgızları özellikle de 
1760-1776 yılları arasında sık sık bir yandan Kazak sultanların, bir yandan Çin 
Devleti’nin, bir yandan da Ablay Hanlığı’nın baskın ve çapul hareketlerine maruz 
kalıyorlardı. Böyle olmakla beraber siyasi birlik olmamasına rağmen kuzey güney 
Kırgızları arasında yakın ilişkiler devam etmekteydi.19 

Rusya öteden beri siyasi, stratejik ve ekonomik çıkarları açısından Orta Asya’ya 
ilgi duymaktaydı. Esasında 1800’lü yıllardan sonra görülen Rus-Kırgız ilişkilerinin 
siyasi, ticari-ekonomik planda ilerlediği rahatlıkla ifade edilebilir. XIX. yüzyılın 30-
60. yılları arasında dünyada meydana gelen gelişmeler, daha açık deyişle İngiltere 
İmparatorluğu’nun, içinde Kırgızistan’ın da bulunduğu Türkistan topraklarını ele 
geçirme gayretleri Rusya’nın da harekete geçmesini hızlandırmıştır.20 

                                                 
16  Bkz. Askar Akayev, “Kırgızistan: Geçmişte, Bugün ve Gelecekte”,  Türkler, Cilt XIX, s. 451. 
17  Erdem, Kırgız Türkleri, s. 5. 
18  Koldys, “Kırgızların Siyasal-Tarihsel Bir İncelemesi”, s. 521. 
19  Ö. C. Osmonov, A. A. Asankanov, Kırgızistan Tarihi, II. Baskı, Bişkek, 2003, s. 244-246. 
20  Osmonov, Kırgızistan Tarihi, s. 241, 243, 249. 
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Bu arada Issıkgöl Kırgızları gibi kuzeyde yaşayan kimi Kırgızlar, yaşadıkları dış 
baskınlardan ve karmaşadan kurtulma yolu olarak Rusya’ya yakınlaşmayı görmüş-
lerdir. Hatta Bugu kabilesi 1825’te bir çok Kırgız oymağını çağırdığı bir kurultay 
düzenlemiş ve orada çoğunluğun oyunu Rusya’nın tebası olma yönünde almayı 
başarmıştır. Bundan sonra Rusya’ya Kırgız elçiler gönderilmiş, Rusya’nın tebası 
olma yönündeki kararları hediyelerle birlikte iletilmiştir. Bu yöndeki çalışmalarda 
adı ön plana çıkan ve Sant-Petersburg’a elçiler gönderen bir isim olarak Çuy ya-
maçlarında yaşayan Sabırağış kabilesinin beyi Atake Bâtır hatırlanmalıdır.21 

Eski devlet başkanı Askar Akayev de Kırgızların 1863’de Rusya’ya gönüllü ola-
rak katıldıklarını ve bu sayede dış düşmanların yayılmacı saldırı ve tacizlerinden 
korunmuş olduklarını ifade eder.22 Ne var ki başlangıçta Kırgızların Ruslara umutla 
bakmaları kısa zamanda değişmiş ve Rus İmparatorluğu’nun özgürlük vaatlerinin 
yeni bir baskının gelişi anlamı taşıdığı anlaşılmıştır.    

Nihayet 1860-1870 yılları arasında Kırgızların karşılıklı evlilikler yapmaları gibi 
sebeplerle de önemli konumlarda oldukları Hokand Hanlığı, bir yandan Buhara 
Emiri’yle23 bir yandan Çinliler ve Ruslarla yapılan savaşlar, ortaya çıkan iç ve dış 
karışıklıklar, taht kavgaları gibi sebeplerle zayıflamıştır. Oysa daha önce Hokand 
Hanlığı büyük bir devlet hâline gelmiştir. Gerek siyasi, gerek sınırlarının genişleme-
si açısından Hokand Hanlığının en görkemli günleri Âlim Han (1800-1809) ve 
Ömer Han (1809-1822) zamanlarında yaşanmıştır. Hokand Hanlığı döneminde 
Kırgızların hanların değiştirilmesinde etkili olacak kadar önemli makamlara geldiği 
görülmektedir. Bu dönemde hanlık içinde Yusuf Binbaşı (1842-1862), Alımbek 
Datka (1858-1862) ve Alımkul (1863-1865) gibi Kırgızlar başvezirlik veya hü-
kümdar vekilliği görevlerine yükselmişlerdir. Hatta Hokand Hanı Madali Han’ı 
öldürerek hükümdarlığa hâlefi Şerali Han’ın getirilmesinde Kırgızların esas sebep 
oldukları görülmektedir. Çünkü Şerali Han (1842-1845) küçük yaşlarından itiba-
ren Çatkal, Aksı ve Talas bölgesinde Kırgızların içinde yaşamış biridir. Şerali 
Han’ın iki hanımı da yani Sono Ayım ve Carkın Ayım Kırgız ulusundan idiler. Baş-
vezirlik görevini yürüten Alımbek Datka’nın 1862’de düşmanları tarafından öldü-
rülmesi sonucunda kocasının yerine o sırada Alay bölgesini yönetmekte olan karısı 
Kurmancan Datka’nın geçmesi, Oş şehrini yönetmesi, Kırgız kadının beceri ve ce-

                                                 
21  Rusya hâkimiyetine girmek isteyen Kırgız kabileleri için bkz. Osmonov, Kırgızistan Tarihi, s. 

246-247, 252-256; Koldys, “Kırgızların Siyasal-Tarihsel Bir İncelemesi”, s. 522. 
22  Akayev, “Kırgızistan: Geçmişte, Bugün ve Gelecekte”, s. 452. 
23  Buhara Emirleri ile Hokand Hanları arasındaki hırs ve kıskançlık temelli gereksiz çekişmelerin 

neticede Rusların tüm Türkistan’ı işgalini kolaylaştırması hakkında geniş bilgi için bkz. Mehmet 
Saray, Kırgız Türkleri Tarihi, İstanbul, 1993, s. 20-32. 
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saretini göstermesi açısından oldukça ilginçtir. Bu bakımdan Kırgız kadınları ara-
sında ilk defa general manasına gelen “Datka” ünvanına sahip olan Kurmancan 
Datka (1811-1907) olmuştur.24 

Sonuçta Hokand Hanlığı’nın zayıflaması sonucunda, 1873-1876 yılları arasında 
Rus işgali başlamış, Ruslar öncelikle Bişkek ve Tokmok gibi şehirleri ele geçirmiş-
lerdir. Rus hâkimiyetini istemeyen Kırgızlar’ın da direniş gösterdiği, işgale karşı 
kanlı şekilde karşı koyduğu bilinmektedir.25 

Rusya Kuzey Kırgızistan’ı içinde bulunduğu şartları itibariyle daha kolay işgal et-
mesine rağmen Güney Kırgızistan’ı görece zorlukla ve kanlı çatışmalarla ele geçirmiş-
tir. Bütün Kırgızistan’ın Ruslarca işgali ise 1876 yılı itibariyle tamamlanmıştır.26       

1917 Ekim ayındaki Bolşevik Devrimi ile Çarlık Rusya sona ermiş, yerini Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne bırakmıştır. Komünist Rus işgali döneminde 
Türk Cumhuriyetleri kasıtlı olarak ihtilaflı ve nizalı durumda bulundurmaya özen 
gösterilmiş, özel planlar uygulamaya konulmuştur. Bu planlardan birisi, tüm Türk 
boylarını ayrı ayrı milletler gibi göstererek ayrı cumhuriyetler şeklinde bölmektir. 
Böylece Özbek Cumhuriyeti, Türkmen Cumhuriyeti, Kazak Cumhuriyeti, Tacik 
Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti kurulmuştur. Ayrıca dil birliğini kabul etmeye-
rek her cumhuriyetin ayrı dile sahip olduğu, Türk lehçelerinin ayrı birer dil olduğu 
planlı şekilde yayılmıştır. Bu kapsamda ortaklaşa kullandıkları Arap alfabesi şeklin-
deki Çağatay ortak dili kaldırılmış, yerine Rusların 1924’de hazırlatıp 1928’de yü-
rürlüğe koydukları Rus Kiril harfleriyle karışık bir Latin harfleri sistemi uygulamış-
lardır. Başka bir deyişle 1940 yılına kadarki kısa dönemde Kırgız alfabesi üç defa 
değiştirilmiş, Arap alfabesinden Latin alfabesine, arkasından da bütünüyle Kiril 
alfabesine geçilmiştir. Bu süreçte eski alfabelerle okuyup yazma da yasaklanmış, 
yeni kuşaklar geçmiş kuşaklardan tevarüs edilen entelektüel, kültürel ve geleneksel 
birikimden mahrum bırakılmışlardır. Eski kitaplar yok edilmiş, “halk düşmanı” diye 
yaftalanan aydınların kitapları da tedavülden kaldırtılmış, yeni kuşakların onları 
görmesine müsaade edilmemiştir.27 

Totaliter bir rejim olan SSCB yönetimi, Kırgızistan’ı Bolşeviklik Partisi’nin baskısı 
altında yönetmiş, Moskova’dan bölgenin milli ve tarihi şartlarını bilmeyen komünistleri 

                                                 
24  Bkz. Tınçtıkbek, “Kırgızistan Cumhuriyeti”, s. 470-471. 
25  Bkz. Osmonov, Kırgızistan Tarihi, s. 259, 261-269. Rusların tüm Türkistan’ı işgal etmeleri, 

Taşkentlilerin uzun süre Rus işgaline karşı koymaları, şehirlerini kahramanca müdafaa etmeleri 
hakkında geniş bilgi için bkz. Saray, Kırgız Türkleri Tarihi, s. 32-44. 

26  Osmonov, Kırgızistan Tarihi, s. 268. 
27  Tınçtıkbek, “Kırgızistan Cumhuriyeti”, s. 478, Saray, Kırgız Türkleri Tarihi, s. 60-62; Erdem, 

Kırgız Türkleri, s. 22-25. 
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yönetici olarak göndermiştir. Bu yöneticilerden hoşnut olmayan ve bu durumu şikayet-
le Moskova’ya bildiren pek çok Kırgız yönetici ve entelektüel, şiddetle cezalandırılmış-
tır. Bu kapsamda 1991 yılının Haziran ayında Bişkek yakınlarındaki Çon Taş bölgesin-
deki eski kireç fabrikasının ocağında 138 kişinin cesedinin olduğu bir toplu mezar bu-
lunmuştur. Stalin’in 5-8 Kasım 1938’de kurşuna dizerek öldürttüğü bu meşhur Kırgız-
ların içinde Nobel ödüllü Kırgız romancı Cengiz Aytmatov’un babası Törökul Aytma-
tov da bulunmaktaydı. Tarihi bilgiler 1920 ve 1930’lu yıllarda ülkenin 30.000’e yakın 
evladının cezalandırıldığını, kimilerinin hunharca katledildiğini göstermektedir.28   

İkinci Dünya savaşıyla birlikte tüm Türk Cumhuriyetlerine aralarında kimi fak-
lılıkların bulunduğu Kril alfabesi zorunlu olarak konuldu. Milli ve dini ruhun kaldı-
rılarak yerine Ruslaştırma ve Sovyetleştirme gayretlerinin bilinçli olarak konması 
da bir başka planın uygulaması olmuştur. İslamın istismar aracı olarak kullanıldığı 
ve dimağları körelten bir afyon olduğu şeklindeki temel Sovyet fikri doğrultusunda 
mescitlerin kapatılması, din eğitiminin yasaklanması gerçekleştirildi. Ne var ki, 
Rusların bu konuda tam olarak başarılı oldukları söylenemez. Bu sonucun ortaya 
çıkmasında dikkat çeken en önemli sebep, tüm olumsuzluğa rağmen Kırgızların 
örf-adet ve geleneklerini diri tutmaya çalışmaları olmuştur. Örneğin Kırgız ve Ka-
zaklarda “Manas”, Azerbeycan’da “Dede Korkut” ve diğer Türki cumhuriyetlerde 
Ali Şir Nevai, Uluğ Bey, Ahmed Yesevi ve Mahdum Kulu gibi şahsiyetler büyük 
manevi roller oynamış, bu sayede Kırgızlar da dahil Türki milletler köklerinden 
kopmamışlardır. Bu bölgenin insanları için uygulamaya konulan bir program da, 
Rus olmayan milletlerin tarihlerini kasıtlı olarak tahrif etme gayretleridir.29 

Ne var ki SSCB taktik gereği genel idari-siyasi yapı dışında taşradaki halkın sos-
yal yaşamına, dinine ve kurumlarına doğrudan müdahale etmemeyi tercih etmiştir. 
Daha çok eğitim yoluyla insanların zihinlerinden din duygusunu yok etmeyi plan-
ladığı için doğrudan müdahaleyi başarısızlık sebebi olarak görmüştür. Başka bir 
deyişle Sovyetler Birliği dönemindeki uygulamaları tekdüze olarak görmemek icap 
eder. Duruma ve yarara uygun olarak taktik değişikliğine gidilmiştir. Buna örnek 
olarak kimi dönemlerde sovhoz ve kolhozlarda geleneksel ve dini normların koru-
narak, nesillere aktarılması verilebilir. Çelişkili gibi görünen bu durumu sonuçta 
sinsice uygulanmış bir taktik olarak değerlendirmek gerekir.30 

                                                 
28  Bkz. Tınçtıkbek, “Kırgızistan Cumhuriyeti”, s. 476. 
29  Rusların Türk Cumhuriyetlerine yönelik yaptığı planlı Ruslaştırma ve Sovyetleştirme çalışmaları 

hakkında geniş bilgi için bkz. Saray, Kırgız Türkleri Tarihi, s. 60-71. 
30  Bkz. Cihan, Gelenek ile Modernite Arasında Kırgızistan, s. 457-458. Komünist Rusya’nın dine, 

inançlara ve dinî kurumlara karşı uyguladıkları korkunç plan ve uygulamalar için bkz. Erdem, 
Kırgız Türkleri, s. 19-22.  
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Bolşevik ihtilalinin lideri Lenin, ihtilal sonrasındaki uygulamalarında çok dik-
katli davranmış, taktik planlar yürütmüştür. Kendisinden sonraki lider Stalin ise 
daha sert uygulamalar, toplu kıyımlar yapmıştır. 1920-1945 arasında hacca gidiş-
ler yasaklanmış, 1930-1958 yılları arasında ise eski kalıntıları yıkma projesi kap-
samında mescid ve medreseler yıkılmıştır. Bu tür din eğitimi veren kurumlar yok 
edilmiş, bu kurumlara ekonomik destek sağlayan vakıflar kapatılarak mal varlıkla-
rına el konmuştur. Bu medreselerden Buhara’daki Mir Arap Medresesi ile Taş-
kent’teki İmam İsmail el-Buhari Medresesi çok düşük kapasitede çalışma şartıyla 
açık bırakılmıştır.31 

2. Bağımsızlık Dönemi 

Hem Çarlık, hem Sovyetler Birliği dönemlerinde Orta Asya halklarının idarî, 
millî, dinî ve ekonomik özgürlükleri ellerinden alınmıştır. Ayrıca Sovyetler Birliği 
döneminde bu halkların dış dünyayla irtibat imkânları da yok edilmiş; din, örf-adet, 
gelenek ve kültürlerini öğrenme hakları büyük oranda baskı altına alınmıştır. 

1986’da Gorbaçov’un başa gelmesiyle açıklık (glasnost) ve yeniden yapılanma 
(perestroyka) kavramlarını dünya kamuoyu sıklıkla duymaya başladı. Açıklık poli-
tikasıyla beraber özellikle de Türk Cumhuriyetlerinin ne kadar perişan bir vaziyette 
olduğu da ortaya çıkmış, ekonomik ve idari yönden sürdürülemez bir durumda 
bulundukları gözler önüne serilmiştir. Böyle bir ortamda “yeniden yapılanma” poli-
tikaları ile aslında sistem kurtarılmaya çalışılmış ama bunun imkânsızlığı görülmüş-
tür. Sovyetler Birliği’nin kurtarılamayacak kadar büyük bir batağın içine saplanmış 
olduğu artık çok açık olarak ortaya çıkmıştır.  

Nihayet bu sayede asırlardır kanları pahasına direnen Türk Cumhuriyetlerinin 
halkları bağımsızlıklarını kansız bir şekilde elde etmişlerdir. Sovyetler Birliğinin 
dağılmasıyla halkların önündeki demir perdeler kalkmış, bir anlamda modern dün-
yayla aralarındaki hemen her alandaki uçurumlar dünya kamuoyunun önüne kon-
muş, Sovyetlerin halkların eşitliği ve saadeti yaftasının büyük bir aldatmaca olduğu 
açıkça ortaya çıkmıştır. 

Bu süreçle birlikte Türkiye Cumhuriyeti kök ve kültür birliğine sahip olduğu 
Türki Cumhuriyetlerle ekonomik, kültürel, dini ve siyasi alanda ortak projeler ge-
liştirerek tarihten beri var olan bağlarını kuvvetlendirmeye başlamıştır. 

Kıymetli bir fizik profesörü olan Askar Akayev’in devlet başkanı olarak seçildiği 
27 Ekim 1990’dan sonra olumlu gelişmeler yaşanmış ve nihayet 12 Aralık 1991 

                                                 
31  Erdem, Kırgız Türkleri, s. 26-27, 46. 
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günü Kırgızistan bağımsızlığını ilan etmiştir. Böylece uzun yıllar süren kültürel, 
sosyal ve ekonomik sömürü ve asimilasyon sona ermiştir. 

Bağımsızlık döneminde yaşanan olayları ve kırılma noktalarını tahlil edebilmek 
için Sovyetler Birliği döneminin, ekonomik ve sosyal olarak sürdürülemez bir iflas 
noktasına zaten gelmiş olduğunu, bir çıkış yolu olarak Sovyetlerin bir anlamda sır-
tındaki ağırlıklarını bıraktığını göz önünde bulundurmak gerekir.  

Sovyetler Birliği ahlaki ve mutlu bir toplum oluşturamamıştır. Başta rüşvet ol-
mak üzere her türlü etik dışı uygulamalar tüm yıkıcılığıyla tüm kesimlere hâkim 
olmuştur. Öncelikle üst düzey Sovyet memurları ve iş başında olan kesimler kısa 
zamanda zenginleşmiş; rüşvet batağı Sovyet adalet ve polis mensuplarını da içine 
almış; adalet, hak ve eşitlik gibi kavramlar sadece süslü yaftalar olarak kalmıştır. 
Sözgelimi Kırgızistan Komünist Partisi Merkez Komitesi I. Sekreteri Usubaliyev, 
1961’deki parti kongresinde sosyalist mülkiyeti çalan ve kişisel zenginliklerini artı-
ran cani ve ahlaksız memurlardan bahsederek şikâyetçi olmuştur. Elbette bu yol-
suzluklar Sovyet Birliği’nin zarar etmesine, verimli ve sürdürülebilir ve sistem ol-
maktan çıkmasına sebep olmuştur. Durum böyleyken bir de SSCB’nin ABD ile 
uzay yarışına girmesi Sovyet halklarının emeklerinin yok olmasını doğurmuştur. 
Sonuçta sistem tamamen tıkanmış, sürdürülemez hâle gelmiştir. İşleyen fabrikalar 
zarar etmiş, kâr hesabı yapılmaksızın çalıştırılmış, dostlar alışverişte görsün görün-
tüsünden başka bir iş üretememişler, dünyayla rekabet edemez hantal bir görünüm 
vermiştir. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen insanların da belki çaresizlikten rüşvete 
ve çalmaya yönelmiş olmaları mümkündür.32 

Böyle bir ortamda devlet başkanlığına gelen Akayev’in işinin çok zor olduğunu 
söylemek durumu anlatmakta hafif kalmaktadır. Zira ekonomi diye bir kavramın 
kalmadığı, her şeyin iflas ettiği bir ortamda, Sovyetler Birliği’nden geride kalan ve 
zaten sürekli zarar etmekte olan eski teknoloji ürünü işletmelerin ve fabrikaların 
tekrar işletilmesi o şartlarda imkânsızdır. Aslında kuruluşun ilk yıllarında köklü 
adımlar atılmış, özelleştirmeler gerçekleştirilmiş, serbest piyasa ekonomisine ge-
çilmiş, yeni sistemin gerektirdiği kısmi yapısal düzenlemeler yapılmıştır. Fakat ül-
kenin diğer Türk Cumhuriyetlerine göre daha az ekonomik imkânlara sahip olması 
yapılan reformların toplumsal travmalara sebep olmadan yerleştirilmesi sürecini 
olumsuz etkilemiştir. 

                                                 
32  Bkz. Saray, Kırgız Türkleri Tarihi, s. 81-82. 
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3. Kırgızistan’da Kırılgan Hatlar 

İdari yönden yedi bölgeye (oblast) ayrılmış olan Kırgızistan’ın 22 ili, 40 ilçesi 
bulunmaktadır.33 Orta Asya’nın ilk parlamenter demokrasi temeli üzerine kurulan 
Kırgızistan’da 2010 yılındaki devrimin ardından yeni anayasa yapılarak halkın ona-
yına sunulmuştur. Eski anayasada devlet başkanı büyük yetkilerle donatılmışken 
yeni anayasada devlet başkanı yerine büyük yetkiler hükümete ve parlamentoya 
verilmiştir. Bunun dışında eski anayasadan çok da farklılık içermediği, toplumsal 
kırılmalara engel olabilecek yapısal reformların yer almadığı görülmektedir. 

Birleşmiş Milletlerin 2010 yılındaki raporuna göre nüfusu 5.5 milyon olan Kır-
gızistan’da etnik dağılım şöyledir: % 66.3’ü Kırgız, % 13.7’si Özbek, % 11’i Rus ve 
% 9’u ise yaklaşık 30 civarındaki diğer etnik grup. Laik bir yapıya sahip Kırgızistan 
vatandaşlarının dini açıdan dağılımı ise şöyledir: % 84’ü Müslüman, % 15’i Hristi-
yan ve % 1 diğer din mensupları. 

120 sandalyeli yeni parlamentodaki milletvekili dağılımı ülkenin etnik yapısını 
tam olarak yansıtmamaktadır. Örneğin yeni mecliste Özbek kökenli sadece bir mil-
letvekili bulunduğu ve bu sayının bir önceki parlamentoda 7-8 olduğu ifade edil-
mektedir. 

2010 Ekim ayında yapılan milletvekili seçimlerinde, beş parti şu oranlarla barajı 
aşarak meclise girmeyi başarmıştır. Ata Curt Partisi % 8.47’lik oy oranıyla yirmi 
sekiz sandalye,  Sosyal Demokratlar Partisi % 7.83’lük oy oranıyla yirmi altı sandal-
ye, Ar-Namus Partisi, % 7.57’lik oy oranıyla yirmi beş sandalye, Respublika Partisi, 
% 6.93’lük oy oranıyla yirmi üç sandalye, Ata-Meken, % 5.49’luk oy oranıyla on 
sekiz sandalye kazanmıştır. Bu sonuca göre hiçbir parti tek başına hükümet kura-
mamış, başbakanı Sosyal Demokratların lideri Almazbek Atambayev olan hükümet 
Ata Curt ve Respublika Partileri ile üçlü koalisyon yapmıştır. 

2010 yılında Kırgızistan’da çok ciddi olayların patlak vermesinin ardından kuru-
lan bu hükümetten yaraların sarılması anlamında büyük beklentiler vardır ve her-
kes başarılı olmasını beklemektedir. Ne var ki ülke insanının sorunlarının ciddi bo-
yutlarda kangren hâle gelmesi, demokratik hayatın gereklerine tam olarak alışma-
ması ve toplumda tehlikeli boyutta mikro milliyetçilik yaklaşımının hâkim olması 
ümit ve beklentileri ciddi anlamda azaltmaktadır.   

Esasında Kırgız toplumu yaklaşık 150 yıllık Çarlık ve Sovyetler Birliği yönetimi 
altında polikültürlü ve polietnik bir dokuya kavuşmuş olmasına rağmen bu doku 
Kırgızistan’ın güneyinde özellikle de kırsal kesimde pek geçerli olmamıştır. Bu da 

                                                 
33  Tınçtıkbek, “Kırgızistan Cumhuriyeti”, s. 455. 
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doğal olarak demokrasi geleneğinin tam olarak işlemesi önünde ciddi bir sorun 
olarak durmaktadır.34  

Kırgızistan’ın istikrarlı bir ülke olamamasının arkasındaki bize göre en büyük 
sebeplerden birisi “etnik milliyetçilik”, başka bir deyişle “mikro milliyetçilik”tir. 
Kırgızistan’da görülen ve kabaca “Kırgızistan, Kırgızlarındır”, “Kırgızistan’da Kır-
gızlardan başka hiçbir etnik köken söz sahibi olamaz”, “bu ülkede sadece Kırgızlar 
yaşayabilir” şeklinde formule edilebilecek bu anlayış, Kırgızistan nüfus cüzdanı 
taşıyan ama Kırgız olmayan kökenleri yüksek derecede rahatsız etmektedir. Hatta 
rahatsız etmekten de öte can ve mal güvenliği konusunda çok ciddi sıkıntı ve endi-
şelere yol açmaktadır. 

Sovyetler Birliği görünürde yönetimi altında tuttuğu Türk kökenli etnisiteler 
arasında milliyetçilik olgusunu silmeye ve bir üst sosyalist halk meydana getirme-
yi istemiştir. Ancak Sovyetler diğer projelerde yaptığı gibi bu projede de taktik 
gereği samimi davranmamış, sadece kendi egemenlik ve ideolojisini rahatsız edici 
gördüğü milliyetçilik kökenli kıpırdanmaları, şiddetle cezalandırmıştır. Öte yan-
dan da sinsice Türk halkları arasında daima patlamaya hazır bir bomba gibi mikro 
milliyetçiliği beslemiş, ihtilaf noktalarını canlı tutmuş, gerektiğinde bu yumuşak 
karnı kendi lehine hizmet etmesi anlamında var etmiştir. Örneğin Ruslar bir ta-
raftan ortak sosyalist bir üst kimlikten söz etmiş, bir taraftan da her millete küçük 
de olsa birbirinden farklılık arz eden Kiril alfabeleri koymuş, aynı ülkede ayrı ayrı 
Kırgız ve Özbek okulları açmış, ülkeleri arasında nizalı sınırlar ihdas etmiştir. 
Kırgızistan ve Özbekistan haritalarına şöyle bir bakmanın bu söylenenleri ispat 
edeceğini düşünmekteyiz. Rusların çizdiği bu sınırlara göre Özbekistan’ın top-
rakları, deyiş yerindeyse Kırgızistan’ın karnına bir hançer gibi saplanmıştır. Özel-
likle de bölgenin dağlık olması ulaşımda ciddi sorunlara sebep olmakta, sınır ih-
lallerine kapı aralamaktadır. Sonuçta Ruslarca çizilen ve bugün de sahip çıkılan 
sınırlar sadece Kırgızistan ve Özbekistan arasında değil bölgenin diğer ülkeleri 
arasında da ihtilaf sebebi olmaktadır. 

                                                 
34  Bkz. Cihan, Gelenek ile Modernite Arasında Kırgızistan, s.  252 vd. 
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Harita 1: Kırgızistan’la Özbekistan sınırlarının birbiri içine sokulmasını gösteren harita.  

Tekrar ifade edilecek olunursa Kırgızistan’daki kuvvetli mikro milliyetçilik 
damarının en kısa zamanda ıslah edilmesi ve bu damarın kuvvetli bir Kırgızistan 
vatandaşlığı projesine eklemlenmesi gerekir. Hatta bugüne kadar pek görülme-
miş olan Kırgızlarla Özbekler arası evlilikler teşvik edilmeli, akrabalık bağları ye-
nilenmelidir. Bunun toplumsal barışa büyük katkı sağlayacağı açıktır. Bizce Kırgı-
zistan’da mikro milliyetçilik meselesi ülkenin ekonomik problemlerinden bile 
önde gelmektedir. Açık ayrımcılığa yol açan nüfus cüzdanlarındaki “ulusu” hane-
sinin kaldırılması ve en yüksek makamlarca önemli ve yeterli olanın sadece “Kır-
gızistan Vatandaşı” olmak olduğu her fırsatta dile getirilmelidir. Ayrıca fırsatlar 
ve kanunlar önünde hangi etnik kökene ait olursa olsun herkesin eşit olduğu en 
yüksek perdeden vurgulanmalı, uygulamalarla bu irade ve niyet ispat edilmelidir.  

Televizyon kanallarının çok açık şekilde sadece Kırgız kültür, gelenek ve örf-
adetini yansıtan, önceleyen ve öven programlarla dolu olması da mikro milliyet-
çilik tabanı güçlendirmekte, diğer etnik kimliklerin olumsuz bakışını körükle-
mekte, toplumsal barışın gerekleşmesini baltalamaktadır. 

Bu itibarla televizyonlarda toplumsal kucaklaşmayı sağlayacak, birlik beraber-
lik mesajları verecek programlar yayımlanmalı, okullarda bu yönde dersler ko-
nulmalı, etnik köken ayrımcılığı yapmanın en büyük insanlık suçlarından olduğu 
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öğretilmeli, seminerler, konferanslar düzenlenmeli, camilerde hutbeler okutul-
malı, varsa anayasal boşluklar giderilmelidir. Sonuçta Kırgızistan, vatandaşları 
arasındaki farklı etnik kökenlerin varlığını ülkenin ilerlemesine, zenginliğine ve 
renkliliğine dönüştürmeyi başarmalıdır. Aksi takdirde Kırgızistan’da mikro milli-
yetçilik, ne zaman patlayacağı belli olmayan ve çoğu zaman da kötü niyetli ellerde 
pimi çekilmiş bir bomba görünümünde kalmaya devam edecektir. 

Vatandaşlık bilincinin yoksunluğu, Kırgız halkının hemen her tabakasında gö-
rülmesi kaygıyı artırıcı bir sebeptir. Ülkenin tartıştığı meseleler arasında maalesef 
şemsiye konumunda olacak bir “Kırgızistan vatandaşlığı” projesi yoktur. Bu yüz-
den mikro milliyetçilik üzerinden yürütülmüş bir imha etme faaliyeti, duyulan 
üzüntüyü göstermelik olmaktan öteye taşıyamamış, deyiş yerindeyse bir nevi 
timsah gözyaşı görünümünde olmuştur. Kaygıyı artıran bir diğer unsur da bu 
görüntünün Kırgızistan’da sadece belli kesimlerde değil; ülkenin aydın, elit ve 
yönetici kesiminde de var olmasıdır. 

İyi oluşturulmuş ve temellendirilmiş, kamuoyunda tartışılmış ve uygulamaya 
konulmuş bir Kırgız Devleti ideolojisi ve ülküsünün olmaması da problemlerin 
çözülememesinin bir ayağını oluşturmaktadır. Ülkede kurumsallaşma ve marka-
laşmanın gerçekleşememesinin arkasında yatan sebeplerden birisinin de ülkü, 
ideal ve hedef eksikliği olması mümkündür. 

Toplumu sürükleyecek karizmatik ve kariyatik lider eksikliği, Sovyet ve Rus 
hayranlığı yerine sadece kendi toplumunun gücü ve azmine inanan siyasi ve ente-
lektüel birikim eksikliği gibi unsurlar da, Kırgızistan’ın kırılgan hatlarından birisi-
ni oluşturmakta ve yapısal reformların hayata geçmesine engel olmaktadır. 

Uluslararası uyuşturucu trafiği üzerinde olması da Kırgızistan’ın zor ve prob-
lemli bir ülke olmasını beslemektedir. BM raporuna göre Kırgızistan uluslararası 
uyuşturucu trafiğinde transit ülkedir ve bugün Rusya’da Afgan uyuşturucusunun 
14.5 milyar dolarlık bir pazarı vardır. Böyle bir ülkede işlerin ve ilişkilerin son 
derece karmaşık olacağı ortadadır. Bu noktada devrik devlet başkanı Bakiyev’in 
yönetimi boyunca uyuşturucu konusunda nerede durduğu ayrıca araştırılmaya 
değer görülmektedir.35 Bu şartlar altında ülkede mafyaların etkin konumda bu-
lunması da doğal bir sonuçtur. Ülkenin yeterli, inançlı, kararlı ve uluslar arası 
düzeyde eğitim almış kalite ve miktarda güvenlik güçlerinin bulunmaması da suç-
larla mücadele eksikliğini beraberinde getirmektedir. 

                                                 
35  Bkz. Ali Asker ve Ömer Adıyaman, Kırgızistan’da İç Savaş Değerlendirmesi, s. 8. 

http://www.scribd.com/doc/33840174/ (erişim: 03.04.2011) 
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Sovyetler Birliği ve sosyalizm ideolojisi Kırgızistan’dan yirmi yıl önce ayrılmış 
olsa da aslında idare, eğitim, işletme ve ekonomi alanlarında sosyalist yaklaşım hâlâ 
geçerliliğini sürdürmektedir. Örneğin hür düşüncenin merkezleri konumundaki 
üniversitelerin her yönden lise görünümünde olması, sık sık ihdas edilmiş bayram 
günlerinde üniversite öğrencilerinin toplu olarak kutlamalara iştirak ettirilmesi, 
üniversitenin en güzeli, en çalışkanı, en sportmeni gibi biraz da ilkokul müsamere-
lerini andıran yarışmaların tertip edilmesi, cumartesi günlerinde tüm öğrencilerin 
sokakları ve kanalları temizlemek üzere derslerden çıkarılması hâlâ sosyalist zihni-
yetin sürdüğünü göstermektedir. Kâğıt üzerinde aranan mükemmelliğin muhteva 
ve uygulamada sorgulanmaması, öğretim üyesinin derse girdiğinde orta öğretim 
kurumlarında olduğu gibi sınıf defterini imzalaması, sınıf başkanına kimlerin olma-
dığını sorması, yoklama yapması modern ve çağdaş üniversite anlayışında geride 
kalmış uygulamalardır. Buna karşın kalite, üretme ve çağdaş bilgi düzeyinin ulaştığı 
seviyenin umursanmadan hâlâ güncelliğini çoktan yitirmiş kitap ve ders notlarının 
imla ettirilmesi, akademide de sosyalist komunist demir perde uygulamasının de-
vam ettiğini göstermektedir. Bunlara ilaveten eğitim alanında da rüşvetin çok yay-
gın bir uygulama olduğunu ifade etmek durumun vehametini daha da açık şekilde 
gözler önüne sermektedir. Sonuçta teknoloji takip edilemediği; bilgi birikimi, tec-
rübe ve pazarlama gücü kontrol edilemediği için ülkenin zaten sınırlı sayıda olan 
imkânları verimli şekilde kullanılamamaktadır. 

Kırgızistan’da demokrasi kültürünün yerleşmesinde ancak; devlet ve kurum-
sal olma bilincinin gelişmemesinde, sık sık ayaklanma çıkartılarak mevcut yöne-
timin görevden uzaklaştırılmasında ve böylece kaos ve istikrarsızlık ortamının 
hakim olmasında Kırgızların göçebe topluluk olmalarının rolü de bulunmaktadır. 
Göçebe toplumda ailenin her bir ferdinin, toplumda da her bir aile temsilcisinin 
kabile ile ilgili kararlarda önemli rol oynaması, ülkenin diğer kardeş devletlere 
göre daha hızlı demokratik kararlar almasını sağlamıştır. Bu durum demokrasinin 
kökleşmesi anlamında göçebeliğin olumlu katkısı olarak nitelenebilir. Ne ki se-
çilmiş ve göreve belli bir süreliğine getirilmiş yönetimi daha süresi dolmadan 
sokak nümayişleriyle, bir nevi eşkıyalık davranışlarıyla görevden alaşağı etmeleri-
ni de göçebelik ruhunun demokrasi yönündeki olumsuz tezahürü olarak görmek 
mümkündür.36 

Bir ülkenin en önemli zenginliklerinden birisi her alanda dünya standartları 
ölçeğinde uzmanlaşmış insanlarını yetiştirmiş olmasıdır. Uzmanlara sahip devlet-
ler ihtiyaç duydukları ve global ölçekte rekabet edecekleri her alanda öncelikle 

                                                 
36  Bkz. Koldys, “Kırgızların Siyasal-Tarihsel Bir İncelemesi”, s. 525. 
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kendi vatandaşlarından yardım alacak ve gerekli katkıları sağlamış olacaktır. Üzü-
lerek ifade edilmeli ki, Kırgızistan henüz her alanda kendi uzmanlarına sahip de-
ğildir, kimi alanlarda yetişmiş olan az sayıdaki uzmanlarına da sahip çıkmamak-
tadır. Örneğin on sekiz yıl önce açılmış olan İlahiyat Fakültesinin dekanlığı bu 
güne kadar uzmanlığı ilahiyat olmayan Kırgızlar tarafından doldurulmuştur. Uy-
gulama hâlen bu minval üzere devam etmektedir. Bu alanda doktoralarını yıllar 
önce Türkiye’de tamamlamış, hatta profesör bile olabilecek akademik çalışmalara 
sahip olan uzman ilahiyatçıların ilerlemelerine engel teşkil eden yasal problemler 
çözülmemekte, dekanlığın ilahiyatla ilgili uzmanlığı bulunmayan insanlarca yö-
netilmesinden herhangi bir rahatsızlık duyulmamaktadır. Bu tür örnekleri hemen 
her alanda görmek mümkündür. Esas itibariyle böyle bir eksikliğin bir an önce 
giderilmesinin ülkenin geleceği adına hayati olduğu düşünülmemekte, bunun 
yerine hep kişisel menfaatler ön planda tutulmaktadır. 

Kırgızistan diğer Orta Asya Cumhuriyetlerine bakıldığında doğal kaynaklara 
en az olan sahip ülkelerden biridir. Dünya Bankasının 2009 verilerine göre kişi 
başına düşen milli gelir 870 ABD Dolarıdır. Ancak Kırgızistan daha verimli işle-
tilmeyi bekleyen çok zengin su potansiyeline sahiptir. Sulama ve enerjide fayda-
lanılan su kaynaklarına sahip ülkede yedi büyük nehrin yanında sayıları yirmi 
sekiz bine ulaşan irili ufaklı akarsular bulunmaktadır. Ayrıca ülke iki bin yüz civa-
rında göl ve gölete sahiptir. Su gücünün yanında iki milyar ton kömür rezervi, 
seksen dokuz milyon ton petrol rezervi, beş milyar ton gaz rezervi, a(l)tmış beş 
milyon ton demir rezervi, iki yüz elli beş milyon ton alüminyum rezervi ve dokuz 
yüz ton civarında altın yatakları tespit edilmiştir.37      

SSCB’nin dağılıp egemenliğini kazanmasının ardından parlamenter demokra-
siye geçilmesi, milli para, özelleştirmeler, serbest piyasa ekonomisi gibi yapısal 
reformları hayata hızla geçirmeyi başaran Kırgızistan, aynı başarıyı devleti ve hal-
kını düze çıkarma konusunda gösterememiştir. Daha önce de ifade edildiği gibi 
90’lı yılların ortasına doğru tarım reformu sonucunda kolhozlar ve solhozlar kal-
dırılarak her yerde özelleştirme ve devlet mülkiyetinden çıkarma süreci başlamış-
tır. Ne var ki bu özelleştirmeler ve devlet kredileri ülkenin gelişmesi yolunda de-
ğil, birilerini ciddi anlamda kayırma şeklinde yolsuzluklara konu edilmiştir. Bü-
tün bu hususlar da haklı olarak olumsuz hadiselere neden olmuştur.38 

Yıllardır SSCB çatısı altında görece iş ve aş garantisine sahip olan insanların 
bir anda alışık olmadıkları farklı bir sisteme geçmeleri bu kriz ve travmalara sebep 

                                                 
37  Fahri Solak, “Kırgızistan’da Dış Ticaretin Gelişimi ve Türkiye ile İlişkiler”, Türkler, Cilt XIX, s. 567. 
38  Bkz. Tınçtıkbek, “Kırgızistan Cumhuriyeti”, s. 458. 
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olmuştur. Her şeyden önce hazır iş ve aş bulmaya alışmış insanlar, zihinsel olarak 
serbest piyasa modelini ve şartlarını kavrayabilecek donanımda değillerdir. Bu 
donanımda olmayan belki de sadece geniş halk kesimleri değildir. Devleti yöne-
ten insanların da bu sistemi kavramakta zorlandıkları görülmektedir. 

Ne var ki aradan neredeyse yirmi yıl geçmiştir ve birçok insan durumlarının 
hâlâ düzelmemesinden, insanca yaşamaya yetecek bir gelir düzeyine sahip ola-
mamaktan, karşılarına konan sistemin öncekine nazaran görece daha iyi olmama-
sından dolayı sürekli şikâyet etmekte ve Sovyetler Birliği dönemindeki günlerini 
hasretle anmaktadır. Bu noktada Kırgızistanlı insanların Sovyetler Birliği döne-
mine ve Ruslara hayranlık duymalarını ve bunu da her fırsatta açıkça dile getir-
melerini ideolojik bir sapma olarak görmekten çok, kötüler arasında bir tercih 
olarak algılamak daha doğru olacaktır. 

Sıkı bir kamu yönetimi ve maliyesi, sistemli ve verimli bir personel rejimi uy-
gulaması, ekonominin kayıt dışılıktan çıkarılarak sisteme ve devlet hazinesine 
kazandırılması, personel maaşlarının yeterli dereceye yükseltilmesi, yüksek enf-
lasyon, adaletli gelir dağılımı gibi konularda görülen ciddi alt yapı eksiklikleri ve 
problemler; hırsızlık, rüşvet, ahlaksızlık,  bölünmüş aileler, toplumdaki sosyal 
travmaların temelini oluşturmuştur. 

Zayıf ekonomi, üretim olmadan sadece tüketime endeksli bir yapının olması, 
GSMH’nin büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayalı olması, bunun da eski araç 
ve geleneksel yöntemlerle yapılıyor olması sosyal travmaları artıran etkenlerdendir. 

Kırgızistan’ın bu kısır döngüyü kırabilecek yabancı yatırımları da yeterince 
çekebildiği söylenemez. Özellikle de yabancı para korkaktır ve kendini güvende 
hissetmediği yerde durmaz. Birkaç yılda bir devrim yapmaya, her devrimde de 
önüne gelen her şeyi yakıp yıkıp yağmalamaya alışmış, devrim olmadığı zaman-
larda da polisinden tutun işinizin düşeceği devlet kademesindeki her masanın 
etik dışı tekliflerle sizi bunalttığı yerin güvenli bir yer olmadığı çok açıktır. Kimse 
zor şartlarda kazandığı parasını böyle bir ülkede yatırıma dönüştürmek istemez. 
Yatırım olmayınca fabrikalar olmayacak, iş kapıları açılmayacaktır. 

Kırgızistan din ve inanç özgürlüğü açısından Orta Asya’nın en rahat ülkele-
rinden biridir. Zorlama olmadığı müddetçe herkesin inancını yaşaması ve ifade 
etmesi devletin garantisi altındadır. Bu özgürlük alanı sayesinde egemenliğin ilk 
yıllarından itibaren gerek Türkiye’den gerekse Arap ülkelerinden çeşitli kurumlar 
gelmiş, buralarda okullar, medreseler, yetimhaneler, fakülteler açmış, camiler 
kurmuş, böylece soydaş ve dindaş Kırgızistanlı kardeşlerine yardımcı olmuştur ve 
olmaya devam etmektedir.  Örneğin bu kapsamda 1993 yılında Kırgızistan’ın 
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ikinci büyük şehri Oş’ta TC. Diyanet Vakfı öncülüğünde ve desteğinde Oş Dev-
let Üniversitesine bağlı bir İlahiyat Fakültesi açılmış, bu güne kadar dört yüze 
yakın mezun vermiştir. İlahiyat Fakültesini bitiren gençler, Kırgızistan’ın din 
hizmetleri ve okullarda din dersi öğretmeni ihtiyacını karşılamak üzere görev 
yapmaktadırlar. 

Bilindiği gibi din eğitimi hem çok önemli, hem de çok hassas bir konudur. 
Kötü niyetli, ekstremist ve fanatik insanların elinde din eğitimi toplumsal trav-
mayı tırmandırıcı bir silaha dönüşebilir. Bu bakımdan çoğunluk itibariyle zaten 
Müslüman olan Kırgızistan halkının sahih İslamı ve ahlakını öğrenmesi, böylece 
İslamın toplumu bölen değil birleştiren, barış ve kardeşliği hâkim kılan en büyük 
payda olması sağlanmalıdır. 

Son yıllarda özellikle de gençlerin camilere akın ettiği, cuma ve bayram na-
mazlarında camilerin yetmediği ve çimler üstünde namazların kılındığı gözlen-
mektedir. İslamı yaşamaya bu kadar ilginin gösterildiği bir ortamda camilerde 
görev yapan din adamlarının İslamın deruni anlamını iyi kavramış, vizyon sahibi, 
dünyanın ve Kırgızistan’ın şartlarını iyi okuyan insanlar olması büyük önem arz 
etmektedir.  

Nüfusunun büyük çoğunluğu Sünni ve Hanefi Müslümanlardan oluşan Kırgı-
zistan’da Türkiye’deki Diyanet İşleri Başkanlığına benzer bir model ihdas edil-
meli, din hizmetlerinde görev alanlar mutlaka sisteme dâhil edilmeli, görevlilerin 
donanımları yükseltilmelidir.39 

İslam dininin başta Kırgız kadını ve dağılmakta olan Kırgız ailesi olmak üzere 
bütün toplum kesimlerine büyük katkısı olacağı açıktır. Çünkü Kırgızistan’da 
kadın hakikaten çilelidir ve nazik bedeninin kaldıramayacağı kadar ağır yükün 
altında kıvranmaktadır. Sovyetler döneminde verilen kadın hakları sebebiyle ka-
dınlar hayatın her alanında görülmektedir. Kolhoz ve sovhozların dağılmasıyla 
erkekler sağa sola savrulmuş, çalışmak için başta Rusya olmak üzere yabancı ülke-
lere gitmiş, geride kalan kadınlar da hayatın her alanına dâhil olmuştur. Ayrıca 
erkeklerdeki aşırı alkol tüketimi, kumar ve uyuşturucuya düşkünlük, kadını ve 
aileyi zor durumda bırakmış, sonuçta çocukların ve ailenin yükünü çoğu zaman 
kadın tek başına taşımak zorunda kalmıştır. Bu yüzden fabrikada, tarlada, pazar-
da, okulda, devlet dairesinde ve evde kadınlar vardır. Tek evlilik düzenlemesine 

                                                 
39  Bu konuda Oş İlahiyat Fakültesi örnek bir uygulama yapmakta ve her yıl 60 Kırgız imama 

yaklaşık bir aylık bir kurs ve sertifika vermektedir. Bu sene VII. yapıldığı imamlar kursundan 
bugüne kadar 45o yakın imam mezun olmuştur. Bunun konuda ayrıntılı bilgi için bkz. 
http://www.teolog.edu.kg/newsdetail.php?id=3.    
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rağmen, birden fazla kadınla evlilikler, evlilik dışı ilişkiler, kız kaçırmalar ve sıklık-
la görülen boşanmalar; dağılmış, bozulmuş, sahipsiz kalmış çocuklar başta olmak 
üzere hemen tüm aile fertleri bir tarafa savrulmuş ve sonuçta huzur, güven ve 
mutluluk gibi duygular kaybolmuş, ahlaki dejenerasyon yüz göstermiş, patlamaya 
hazır bir sosyal bunalım ortaya çıkmıştır.40 

İşte böyle bir ortamda insanlara inançlı, ahlaklı ve huzurlu bir hayat vadeden 
İslam dini eğitim ve öğretiminin önemi bir kat daha artmaktadır. Bir yandan dev-
letin yetkili makamları üzerine düşen görevleri yerine getirecek, bir taraftan da 
toplumun en büyük ortak paydası konumundaki manevi değerler insanların bo-
zulan yönlerini rehabilite edecektir. 

Aksi takdirde vatandaşlarına adil ve yapıcı imkân sağlamak yerine başa geçen-
lerin kendi imkânlarını artırmaya odaklanmaları, halk kesimi içinde zaten var 
olan bunalım, hareketlenme ve ayaklanmaların tırmanmasına sebebiyet vermek-
tedir. Mesela böylesi bir bunalım sürecinde, evsiz ve işsiz Kırgız gençleri devlet-
ten arsa talep etmişler, isteklerine kayıtsız kalınması üzerine Özbek nüfusun ya-
şadığı yerlerden arsa işgaline kalkışmışlardır. Bunun sonucunda 1990 yılının Ha-
ziran ayında Oş ve Özgen Olayları çıkmıştır. Oş ve Özgen Olayları yine bilindik 
bir senaryoyla Kırgız-Özbek çatışması şeklinde patlamış, iki yüz civarında insanın 
hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Güvenlik güçleri, Kırgız ve Özbek aydın-
ları, sivil toplum örgütleri vakit kaybetmeden anlaşmazlığa son verme ve sükûnet 
çağrısı yapmışlar ve bu çağrılar olumlu yansıma bularak olaylar görece hafif şekil-
de atlatılmıştır.41 

Aynı oyun yine mikro milliyetçilik sorunu üzerinden 2010 yılında da oynan-
mıştır. Sonuç bir önceki olay kadar hafif atlatılamamıştır. 2010 Haziran ayında 
Kırgızistan’daki etnik, ekonomik ve sosyal alanlardaki yapısal sorunlardan depo-
lanan enerjiyle maalesef Güney Kırgızistan’da, özellikle Oş şehrinde etnik unsur-
lar arasında kanlı çatışmalar yaşanmış, binlerce insan hunharca katledilmiş, evler, 
dükkânlar yağmalanmış sonra da yakılmıştır. Dört yüz bin insan evsiz kalmış, yüz 
bin insan Özbekistan’a sığınmış ve kırk bin insan tamamen açıkta kalmıştır. 

Bu olayların arkasında, buraya kadar ifade ettiğimiz başta etnik ve ekonomik-
yapısal sıkıntılar olmak üzere Kırgızistan’daki temel sorunların bütününün etkisi 
vardır denilebilir. Nitekim olayların tırmanmasında, büyük ihtimalle çıkmasında 
da aynı yılın Nisan ayında halk devrimiyle görevden uzaklaştırılan devrik lider 

                                                 
40  Kamil Tüğen, Kırgızistan’dan Notlar, s. 88; Cihan, Gelenek ile Modernite Arasında Kırgızistan, 

s. 153; Erdem, Kırgız Türkleri, , 43-44.  
41  Bkz. Tınçtıkbek, “Kırgızistan Cumhuriyeti”, s. 480. 
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Bakiyev ve müttefiklerinin etkisinin olduğunu sadece şimdiki Devlet Başkanı 
Roza Otunbayeva değil, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri de ifade etmiştir. 
Pek çok dış ve iç tesirin bir araya gelmesiyle olaylar patlak vermiş, belki de önce-
den bu kadar yayılacağı ve bu kadar geniş bir kitlenin çatışmanın içine çekilebile-
ceği senaristler tarafından tahmin edilememiştir. Bu olayın bir provokasyon ol-
duğunu, olaylar sonrasında tutuklanan keskin nişancıların hem Özbeklere hem 
Kırgızlara ateş etmeleri göstermiştir.42 

Sonuç 

Kabilecilik mirasının hâlen güçlü olduğu Kırgızlarda en önemli sadakat unsu-
ru, siyasi partiler, demokrasi ya da başka bir şey değil, aile ve kabiledir. Bu tespite 
toplumdaki mikro milliyetçilik sendromu ile yapısal ve ekonomik sıkıntıları da 
eklediğimizde toplumda neden demokrasinin ve istikrarın yerleşmesinin müm-
kün olmadığı ya da birkaç yılda bir neden kanlı şekilde kesintiye uğradığı anla-
şılmaktadır. İlk cumhurbaşkanı Akayev’in bu yumuşak karnı iyi tahlil ettiği, uzlaşı 
siyaseti uygulayarak krizi başarıyla yönettiği, anılan kırılma hattından kaynakla-
nan ihtilafları bu şekilde kontrol altında tuttuğu uzmanlar tarafından tespit edil-
miştir. Ne var ki hâlâ çok hassas olan bu kırılgan hat, temelinden onarılmamış, 
yapısal olmayan uzlaşmacı girişimlerle deyiş yerindeyse sadece gün kurtarılmıştır. 
Her an bu hattın büyük bir kırılmayla patlama potansiyeli mevcuttur ve bu risk 
hâlen devam etmektedir.43    

Zayıf bir milli ekonomi ile bağımsız bir varlık olarak ayakta durması oldukça 
zor görünen Kırgızistan’da hem yönetim hem de halk nezdinde çok köklü yapısal 
reformların yapılması şart görünmektedir. Millî ülkü ve ideal, makul bir vatandaş-
lık tanımı, her alanda yapısal ve sürdürülebilir bir düzen ikame edilmelidir. 

Özellikle ilk cumhurbaşkanı Askar Akayev’in yerleştirmeye çalıştığı Kırgızis-
tan vatandaşlığı ülküsü ve projesinin 2010 olaylarıyla iyiden iyiye çöktüğü açıkça 
görülmüştür. Bu yüzden azınlıklarla ilgili muhakkak demokratik hak ve özgürlük-
lerin gerçekleştirilmesi, ayrımcılığın ortadan kaldırılması, nüfus cüzdanlarından 
“ulusu” kısmının silinmesi ve kökeni ne olursa olsun herkese adil ve eşit plat-
formda rekabet imkânı tanınması yönünde yapısal reformlar yapılmalıdır. Milli-
yet yerine tek kriterin Kırgızistan vatandaşı olması sağlanmalıdır. Böyle olması 

                                                 
42  Bu olaylarda dış güçler olarak Rusya ve Amerika’nın etkileri için de ayrıca bkz. Asker, Kırgızistan’da İç 

Savaş Değerlendirmesi, s. 2-5. 
43  Örneğin bkz. Koldys, “Kırgızların Siyasal-Tarihsel Bir İncelemesi”, s. 524. 
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durumunda kışkırtıcıların ellerinden istedikleri zaman rahatlıkla oynadıkları et-
nik köken kozu alınmış olacaktır.  

Bu tür olayların bir kez daha yaşanması durumunda yanan sadece Kırgızistan 
olmayacak, Allah korusun, belki bütün bölgede yangın çıkacak ve coğrafya ne 
olacağı öngörülemeyen ikinci bir Afganistan hâline dönüşecektir. 

Yazık ki Askar Akayev’in 2000 yılında yaptığı şu konuşmanın hâlâ güncelliğini 
devam ettiriyor olması, ülkenin kırılgan yapısı hakkında yeterli bir özet sunmak-
tadır: “Bağımsızlığımızı ilan etmemize ve serbest piyasa ekonomisini kabul etti-
ğimizi açıklamamıza rağmen, Sovyet düşünce tarzının bazı olumsuz özelliklerini 
ve yolsuzluk olayını hâlâ sürdürmekteyiz… Önümüzde yerine getirmemiz gere-
ken çok zor görevler durmaktadır.”44 

Tüm zorluklara rağmen soydaş Kırgızistan’ın yapısal reformları gerçekleştire-
rek istikrarı ve gelişmeyi sağlayacağı konusunda ümidimizi hiçbir zaman kaybet-
miyoruz. Bu reformların yapılmasının ülkenin istikbali için gerekli olduğu, vizyon 
sahibi liderlerce iyi anlatılması durumunda, insanların gelecek nesiller için feda-
karlık yaparak reformlara destek olacaklarına, demokrasiyi içlerine sindirecekle-
rine ve gerektiğinde tepkilerini, yakıp yıkmadan, yağmalama yapmadan sistem 
içinde kalarak vereceklerine, tüm Kırgızistan’ın barış ve mutluluk içinde yaşama-
ya devam edeceğine tüm yüreğimizle inanmaktayız. 
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Giriş: Özbekistan Neden Önemlidir? 

Özbekistan, Orta Asya’nın ve bu anlamda bütünüyle Türkistan’ın en önemli 
bölgelerini kontrol eden bir coğrafyaya sahiptir. Bu önem toprakların kendi maddi 
değerleri yanında ve bundan daha fazla, tarihî ve siyasî nedenlerden kaynaklanmak-
tadır. Özbekistan’ın jeopolitik ayrıcalığı da işte burada kendini ortaya koyar. Fer-
gana Vadisi olarak bilinen ve sadece vadiyi değil, aynı zamanda ona komşu alanları 
da kapsayan bölge, bu jeopolitiğin önemli bir boyutunu oluşturur. Fergana’ya 
odaklanmış bir harita, altı ülke toprağının (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Tacikistan, Afganistan, Çin) farklı kısımlarını içerdiğinden ve bu kısımlar sorunlu 
kısımlar olduğundandır ki, Doğu Özbekistan’ın kritik jeopolitiğini bir bakışta anla-
tır. Ancak siyasî ve tarihî açıdan Özbekistan jeopolitiğinin asıl önemli kaynağı Tür-
kistan’ın kalbi niteliğindeki Semerkand ve Buhara şehirleri olmalıdır. Bu şehirler, 
başta Türklerin dil, kültür ve tarihleri bakımından, bunun yanında Fars-Tacik kül-
türü, genel olarak İslâm kültür ve medeniyeti, yine Orta Asya kültür ve medeniyeti 
bakımından merkez niteliğindedirler. 

Özbekistan’ın önemi sadece sahip olduğu tarihî-kültürel miras ve bu mirasla ör-
tüşen jeopolitikten kaynaklanmamaktadır. Gücün hem niteliksel hem niceliksel 
unsurları arasında değerlendirilebilecek insan faktörü de Özbekistan’ı ön plana 
çıkarmaktadır. Nüfusunun coğrafyası ile mütenasip bir büyüklükte oluşu1, bu nüfu-
sun dışında, komşu ülkelerde önemli miktarda etnik Özbek nüfusun varlığı, bunun 
öncelikli nedenidir.2 Ancak Özbekistan’ın nüfusunu diğer Türkistan ülkelerinden 
daha avantajlı kılan başka faktörler de var. Etnik Rus nüfusun homojenlik dengesini 
bozacak büyüklükte olmaması3, nüfusun niteliği ve üretici gücü gibi hususlar bu 
bağlamda mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Özbekler’in Sovyetler Birli-
ği’nin en kalabalık Müslüman toplumu olduklarını, bugün de Rusya Federasyonu 

                                                 
1  Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi 2009 verilerine göre ülke nüfusu 28 milyona yaklaşmıştır. 
2  Henry L. Clarke, “An American View of Uzbekistan”, Central Asian Survey, 1999, Cilt 18, Sayı 3, 

s. 377 (373-383). 
3  Özbekistan’ın nüfusunun % 80 kadarını Özbek Türkleri oluştururken, bunu % 8 civarındaki nü-

fusları ile Kıpçak Türkleri (Kazaklar, Karakalpaklar, Tatarlar, Kırgızlar, Kırım Tatarları), % 5 civa-
rında Tacik ve yine % 5 civarındaki etnik Rus nüfus takip eder. Tarihî Harezm coğrafyasında bu-
lunan Karakalpakistan’ın otonom bir cumhuriyet olsa da Özbekistan’ın bu bölgesinde Karakal-
pakların otonom cumhuriyet nüfusuna oranları % 50’den azdır. Kıpçak, Oğuz ve Karluk boylarına 
yurt olan bu tarihî Türk elinde etnisiteye, boya-buduna dayalı ciddi bir çatışma-uyuşmazlık 
(Ahıska Türkleri’nin büyük mağduriyetine neden olan Fergana’daki provokatif olaylar dışında) 
olmamıştır. Bununla birlikte, ekonomik sorunlar, bölgeler arası kalkınma düzeyi farkları ve de-
mokrasi sorunu bu coğrafya için de geçerli ortak sorunlardır. 
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dâhil eski Sovyet coğrafyasının neredeyse her yerinde, muhtelif miktarda bulun-
duklarını yine bu bağlamda hatırlamak gerekir. Özbekler hâlen Orta Asya’nın en 
kalabalık halkı durumundadır.4 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ve aralarında Özbekistan’ın da bulunduğu muh-
telif devletlerin kurulmasını takiben, bölgeye ilişkin çalışmalar, ağırlıkla enerji, de-
mokrasi ve etnik meselelere odaklanmıştır. Bu çalışmalarda, Orta Asya bölgesinin 
istikrarının “çapası” nitelemesiyle özel dikkat çeken bir ülke olmuştur.5 

İki kutuplu dönem sonrasında, dış politika konularının “ulus inşası” ve “rejim 
meseleleri” gibi konularla daha fazla irtibatlı hâle geldiği bir dünya ile karşı karşıya 
kalınmıştır. Bu da çoğu analizde, dünyada yeni bir siyasî düzen tesisinin sancıları-
nın yaşandığı yorumlarını beraberinde getirdi. Doğu Avrupa’dan Uzakdoğu’ya 
uzanan eski Sovyet alanının bitmek bilmeyen ya da çözüm bulun(a)mayan muhte-
lif sorunları da, Ortadoğu’da Tunus’taki halk hareketleri ile başlayıp bütün bir Arap 
coğrafyasına yayılan değişim süreci de bu tartışmaları hatırlatmaktadır. Özbekistan 
ise, hem bir Sovyet ardılı memleket hem de İslâm dünyasının bir parçası olarak bu 
anlamda üzerinde önemle durulması gereken bir ülkedir.  

1. Kerimov Dış Politikasının Temel Sütunları 

Özbekistan’ın dış politikasının sağlığı açısından ne derece olumlu katkısı olaca-
ğı tartışılsa da, bu incelemeyi yaparken işi kolay kıldığından emin olabileceğimiz en 
önemli faktör, otoriterizmin süreçteki belirleyiciliğidir. Diğer bir deyişle, karar 
verme mekanizmasının devlet başkanı tekelinde olmasıdır. Özellikle Niyazov 
(Türkmenbaşı) ve Kerimov idarelerinde, Türkmenistan ve Özbekistan dış politika-
larında tek adam belirleyiciliği literatüre geçmiştir.6 Rejim güvenliği konusundaki 
hassasiyet bürokratik güç dağılımına da oldukça net yansıdığındandır ki, Özbekis-
tan’ın en büyük/geniş hükümet organı İçişleri Bakanlığı’dır. ABD merkezli analiz-
lerde Bakanlığın bu özelliğine, “ABD’nin temas ederek modernleşmesine katkıda 
bulunmamakla hata ettiği bir kuruluş” olması özelliği ile birlikte değiniliyor.7 Oysa 
                                                 
4  Timur Dadabaev, “Post-Soviet realities of society in Uzbekistan”, Central Asian Survey, Cilt 23, 

Sayı 2, Haziran, 2004, s. 144.  
5  Reuel R. Hanks, “A Separate Space?: Karakalpak Nationalism and Devolution in Post-Soviet 

Uzbekistan”, Europe-Asia Studies, Cilt 52, Sayı 5, 2000, s. 939. 
6  Luca, Anceschi, “Integrating domestic politics and foreign policy making: the cases of Turkmeni-

stan and Uzbekistan”, Central Asian Survey, Cilt 29, Sayı 2, Haziran 2010, s.145. 
7  John C. K. Daly, Kurt H. Meppen, Vladimir Socor, S. Frederick Starr, Anatomy of a Crisis: U.S.-

Uzbekistan Relation:, 2001-2005, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program 
in Cooperation with the Jamestown Foundation and the United States Institute of Peace, Silk 
Road Paper, Şubat 2006, s. 7. 
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2005’teki olaylar büyük yankı uyandırana kadar, ABD ile yakın ilişkiler geliştiren 
Kerimov yönetiminin uluslararası siyasî literatürde dahi neredeyse görmezden ge-
lindiği belirtilebilir. Hatta Rawls’un adalet kuramının, temiz/ılımlı ve liberal top-
lum modellemelerinin Kerimov Özbekistanı’na uygulanmaya çalışıldığı görülür.8 
Ancak Özbekistan’ın ABD ile ilişkilerini de, Rusya ve Çin ile ilişkilerini de “rejim 
sorunu” bağlamında değerlendirdiği, dolayısıyla güvenlik, ekonomi, komşularla 
ilişkiler gibi dış politika açısından son derece önemli başlıkları da bu kapsamda 
okuduğu anlaşılmaktadır. Kerimov, dış politikasını izah ederken, içeride de meşrui-
yetini ve ulusal desteğini artıracağı bir sembole, ortalama Özbek Türkü’nün devlet 
anlayışı içinde en önemli tarihî referans kaynağı olan Emir Timur’a ve onun diplo-
masisine vurgu yapagelmiştir.9 Resmî belgelerde dış politikadaki temel ilkeler ola-
rak “devletin millî menfaatlerine ve uluslararası hukukun temel kurallarına öncelik 
vermek, başka devletlerin iç işlerine karışmamak ve bütün sorunların barışçı yollar-
dan çözümü” sıralanmaktadır.10 Bununla birlikte sembollerin, temsil ettiklerini inşa 
edemeyeceğini, sadece inşa edileni ifade etmek için kullanılabileceğini hatırlamakta 
yarar var.  

Kerimov yönetimindeki Özbekistan’ın dış politikası büyük ölçüde bölgesel gü-
venlik ve rejim güvenliği/devamlılığı sütunları üzerine oturmuştur. Her iki değiş-
ken açısından da, Rusya, Çin ve ABD ile ilişkilerin arz ettiği önem birer çıktı olarak 
ortadadır. 

Bağımsızlıktan 2000’li yıllara, özellikle Putin’in Rusya Devlet Başkanı oluşuna 
kadar geçen yaklaşık on yıl boyunca Kerimov Özbekistanı’nın Moskova merkezli 
yapıya mesafeli dış politikasının üç temel yöneliminden bahsedilebilir. Bunlar; 
BDT’ye alternatif olabilecek çok taraflı bloklara girmek (GUUAM gibi), Batı ile 
ilişkileri güçlendirmek ve bölgesel liderlik pozisyonuna oynamak.  

2000’li yılların başında, bugünkü Özbekistan tutumundan oldukça farklı bir si-
yasî tutumun olduğunu hatırlamak için, Kerimov’un 2000 yılı sonlarında yaptığı bir 
açıklamayı hatırlamak yeterlidir. Bu açıklamasında Kerimov, Taliban’dan kaynak-
lanan köktendinci tehdit iddialarının hepsinin bir senaryo olduğunu, bunlarla böl-

                                                 
8  Pottenger, Central Asian Survey’deki çalışmasında Özbek yönetiminin, bir tarafında Sovyet mutlakiyet 

düzeni diğer tarafında ise liberal olmasa da “temiz (ılımlı) toplum” bulunan karar kavşağında olduğunu 
iddia etmişti. John R. Pottenger, “Civil society, religious freedom, and Islam Karimov: Uzbekistan’s 
struggle for a decent society”, Central Asian Survey, Mart, 2004, Cilt 23, Sayı 1, s. 55–77. 

9  Luca Anceschi, “Integrating domestic politics and foreign policy making: the cases of Turkmeni-
stan and Uzbekistan”, Central Asian Survey, Cilt 29, Sayı 2, Haziran 2010, s. 147. 

10  http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/sobitiya_i_dati/8_dekabrya_den_konstitutsii_resp. 
24.11.2008. 
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gede istikrarsızlık yaratılmaya çalışıldığını ileri sürmüş, hatta bu açıklama da Tali-
ban tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştı.11 

Aslında, Taşkent yönetimi, özellikle askerî ve parasal destek konularında Rusya 
ile 1990’lar boyunca bir uzlaşma yolunu da tamamen kapatmamıştı. Hatta Rusya 
ile her teması, muhaliflerince Kerimov’un eski Komünist geçmişine atıfla “Rusya 
işbirlikçiliği” suçlamasını beraberinde getirmişti. Özbekistan Rusya ile ilişkiler ko-
nusunda hassasiyetini korumakla beraber özellikle 1993’te sınır koruma görevini 
kendi üzerine alıp Rus askerî varlığından duyduğu rahatsızlığı ortaya koyunca 
Moskova açısından potansiyel bir kayıp olarak görülmüştü.12 Rusya 1990’lar bo-
yunca Özbekistan’daki Ruslara ya da Özbekistan’da bulunan Rus gazetecilere yö-
nelik saldırı veya kötü muameleden yakınmış, Taşkent ise Moskova’nın ülkeyi ka-
rıştırmaya dönük endişelerine sıkça göndermede bulunmuştu. Özellikle Kafkas-
ya’daki silahlı hareketlerin zora soktuğu dönemde Moskova, Özbekistan’ın da ben-
zer bir tehdit ile karşılaşma riskinden yararlanmaya çalışmıştı. 1999’a kadar bunun 
pek çok örneği yaşandı. 

1999 Şubat ayında Taşkent’te birbirini takip eden bombalı eylemlerden hemen 
sonra, Moskova, Dağıstan-Çeçenistan sınırında bu eylemlere karıştığı tespit edilen 
kişilerin yakalandığını belirtmiş, bundan kısa bir süre sonra da (o zaman henüz 
Başbakan olan) Putin’in Taşkent ziyareti gerçekleşmişti. Putin’in ziyaretinde iki 
ülke arasında bir askerî anlaşma imzalanmış; ancak Kerimov, Rusya’nın bu anlaş-
madan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği yönündeki serzenişlerini sıkça 
dile getirmişti.13 

Ancak Özbekistan’ın, Moskova merkezli bölgesel örgüt niteliğindeki BDT’nin 
güvenlik ayağına dönüşen KGAÖ (Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü) üyeli-
ğinden ayrılma kararı ve bunu takip eden GUAM üyeliği, 1999 tarihli anlaşmanın 
Taşkent tarafından sahiplenilmediğinin göstergesi olmuştu. Özbekistan’ın Rus-
ya’nın kendisine sağlayacağı güvenlik garantisinden duyduğu endişeden, ayrıca 
yukarıda belirtilen beklentilerin karşılanmamasından kaynaklanan bu politika deği-
şikliği, 2005 yılına kadar sürmüştür. 

                                                 
11  Suale Baycaun, ve İdris Bal, “Orta Asya ülkeleri Taliban’a yaklaşıyor mu?”, Stratejik Analiz, Sayı 9, 

Ocak 2001,  s. 52. 
12  Marina Pikulina, Uzbekistan in the Mirror of Security: A Historical Preface to Current Events, 

Kasım 1999, Conflict Studies Research Center, s. 6. 
13  Bruce Pannier, Uzbekistan: Factbox of Uzbek-Russian Relations, 27 Eylül 2005, 

http://www.rferl.org/content/article/1061714.html 
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2. Komşulardaki Özbekler 

Afganistan’da Taliban ilerleyişi 1999’dan itibaren ciddi bir tehlike olarak görül-
dükten sonra, Özbekistan, Mart 2000’de Tirmiz’de Ahmed Şah Mesud ve Raşid 
Dostum’un birlikte katıldığı bir görüşmeyi organize etmişti.14 Yine Mart-Nisan 
2000’de BDT ülkeleri bölgede ortak tatbikat gerçekleştirmiş, Rusya da bu tatbikata 
aktif olarak katılmıştı. Ancak Afganistan Özbeklerini destekler nitelikteki bazı uy-
gulamaların Özbekistan’ın dış politikasında etnik/millî bir belirleyicilik olarak 
okunması mümkün değildir. Kerimov’u Afganistan Özbekleri ile bir araya getiren 
kaygı, onların siyasî geleceği ya da can güvenlikleri olmaktan çok, Taliban tehdidi-
ne karşı sundukları doğal tampon konumu olabilir. Zira Özbekistan bu ilgiyi 2010 
Kırgızistan krizinde, bölgedeki kalabalık ve yardıma muhtaç Özbek kitlesine ilgi 
göstermek bir tarafa, bu bölgeyi potansiyel bir İslâmcı sızmanın merkezi olarak 
gördüğünden sınırı kapatmıştır. Ülke dışındaki Özbek etnik varlığının Özbekistan 
dış politikasının bir belirleyeni olmaması da yine Kerimov yönetiminin devlet-
rejim ve kimlik algılaması ile irtibatlıdır. Özbekistan yönetimi, devletin tahkimini 
önceleyen, ülkesel kimlik algısını hedefleyen bir politika izlemiştir. Bunda, komşu 
ülkelerle ikili ilişkilere verilen önemin de payı büyüktür. Özbekistan bu konudaki 
tutumunu açıkça ortaya koyarak komşu ülkelerdeki Özbeklerin bu ülkelerin vatan-
daşları olduğunu, bunların sorunlarının kendi sorunları değil, vatandaşı oldukları 
ülkelerin sorunları olduğunu belirtmiştir.15 

2007 yılında Özbek asıllı Kırgızistanlı genç gazeteci Alişer Saipov’un öldürül-
mesi, Kerimov yönetiminin yurt dışındaki Özbek varlığına yaklaşımını uluslararası 
ilgi odağı hâline getirdi. Saipov’un failleri ve bağlantıları ortaya çıkmasa da bölgeyi 
bilen herkes bu konuda Taşkent’e yöneldi. Zira Saipov Özbekistan muhalefetinin 
güçlü geleneği olan Erk Demokratik Partisi’ne yakınlığı ile bilinen, Partinin yurt 
dışındaki lideri Muhammed Salih ile teması olan bir gençti.16 Komşu ülkelerdeki 
Özbekleri, sadece bulundukları ülkenin vatandaşları olarak tanımlayarak onların 
sorunlarını sahiplenmemek, böylelikle o ülkelerin idarecilerinin de hedefi olmamak 

                                                 
14  Nermin Guliyeva, “Afganistan’daki Çalkantıların Orta Asya Üzerindeki Etkileri”, Stratejik Analiz, Cilt 1, 

Sayı 4, Ağustos 2000, s.45.  
15  Matteo Fumagalli, “Ethnicity, State Formation and Foreign Policy: Uzbekistan and ‘Uzbeks 

Abroad’” Central Asian Survey, Mart 2007, Cilt 26, Sayı 1, s. 118. Kerimov, özellikle Kırgızistan’daki 
Fergana Vadisi bölgesi Özbekleri’ni “Özbek” olarak değil “İslâmcı” olarak görmekte. Milli-demokrat 
muhalefeti temsil eden Erk Partisi gibi kuruluşlar ise Kerimov’un bu söylemi kullanarak varlığını 
sürdürebildiğini ancak bunun gerçeği yansıtmadığını iddia etmektedirler.  

16  International Crisis Group, Political Murder in Central Asia: No Time to End Uzbekistan’s Isola-
tion, 14 Şubat 2008, s. 3.  



 Kerimov Dış Politikası: Rejim Güvenliği Ekseninde 20 Yıl 

Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 341 

politikası, söz konusu bu “Özbek diyasporası”nın Kerimov karşıtı unsurlarına gel-
diğinde tamamen değişmektedir. Saipov olayı sonrasında Uluslararası Kriz Grubu 
tarafından yayımlanan raporda, Kırgızistan’daki Özbek büyükelçiliğinin Özbek 
gizli servis unsurları tarafından Kerimov muhalifi Güney Kırgızistan Özbeklerini 
takip ve “cezalandırma” için üs olarak kullanıldığı, Özbek gizli servis unsurlarının 
Sınır ve Karasu pazarı bölgesinde yoğun faaliyette bulunduğu, burada pek çok 
adam kaçırma olayının arkasında bu kişilerin olduğu, kaçırılanlardan faydalanılabi-
lenlerin kullanıldığı, faydalanılamayanların ise öldürüldüğü doğrultusunda bilgiler 
verilmektedir.17 

3. Üsler Üzerinden Güçler Yarışı-1: Karşı-Hanabad Üssü 

Özbekistan’ın 2005’e kadar izlediği dış politikanın ABD ile yakınlaşma ve Rus-
ya etki sahasından uzaklaşma niteliği, Karşı-Hanabad üssünün Ekim 2001’de ABD 
kullanımına tahsisi ile simgeleşmiştir. Bunun anlamı ABD’nin 11 Eylül sonrasında 
gerçekleştirdiği Afganistan müdahalesinde sağladığı kolaylık göz önünde bulundu-
rulduğunda daha iyi anlaşılır. Dahası, Özbekistan’ın o zaman verdiği bu kararının 
hızı da Taşkent’in Rusya etki sahasının sağlayacağı güvenlik konusunda ne denli 
isteksiz ve umutsuz olduğunun bir göstergesidir. Nitekim ABD-Özbekistan arasın-
daki SOFA (Status of Forces Agreement) Anlaşmasının 7 Ekim günü imzalanma-
sından 1 saat sonra operasyon (Operation Enduring Freedom) başlamıştır.18 
ABD’nin o günkü Başkanı George W. Bush, 11 Eylül saldırılarından sadece 8 gün 
sonra yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Özbekistan İslâmî Hareketi’ni Usame 
Bin Ladin ile bağlantılı bir örgüt olarak ilan edip, ABD’nin hedefi olacağını açıklasa 
da, aslında bu örgütü terör örgütleri listesine 2000 yılında dâhil etmişti.19 20 Eylül 
2001’deki açıklama, Özbekistan’ın beklenen destek konusundaki ciddiyeti anlama-
sı için verilmiş bir mesaj olarak görülmelidir.  

Nitekim mesaj alınmıştır. Özbekistan’ın ABD’nin talebini karşılamakta göster-
diği isteğin iki önemli nedeni olmuştur. Birincisi, Afganistan’ın kuzeyinde özellikle 
Özbek bölgesinde kontrolü ele geçiren Taliban’ın Özbekistan İslâmî Hareketi ile 

                                                 
17  International Crisis Group, Political Murder in Central Asia: No Time to End Uzbekistan’s Isola-

tion, 14 Şubat 2008, s. 5. 
18  The State Department. Fact Sheet, Nov. 27, 2002; Supporting Air and Space Expeditionary Forces, 

RAND, 2005. Some classified US-Uzbek cooperation against the Taliban and Al Qaeda had been 
carried out before Sept. 11, 2001. “Congressional Research Service, Report RS22295, WikiLeaks 
Document Release, http://wikileaks.org/wiki/CRS-RS22295, February 2, 2009”. 

19  Poonam Mann, “Islamic Movement of Uzbekistan, Will it Strike Back?”, Strategic Analysis, Ni-
san-Haziran 2002, s. 294. 
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işbirliği içinde daha kuzeye ilerleyip ülke güvenliğini tehdit etmesi endişesidir. 
İkincisi ise (GUUAM üyeliği ile kendini gösteren), Rusya’nın nüfuz sahasından 
ayrılma görüntüsü veren Taşkent’in bu coğrafyada yalnız kalmayı istememesidir. 
ABD operasyonunun başarıya ulaşacağına dönük düşünce, Özbekistan için bir an-
lamda güneyden güvenlik konsolidasyonu garantisi olarak görülmüştür.20 

Tarihî Belh-Buhara ve Belh-Semerkand kervan yolunun önemli bir konaklama 
mevkii olan Karşı ili yakınındaki bu üs, bu kez ticaret güzergâhı üzerinde olmak 
bakımından değil fakat Afganistan’la sınır bölgesinde, Türkmenistan, Tacikistan ve 
Çin’e oldukça yakın konumda olması nedeniyle kıymetli hâle gelmiştir. Ancak acil 
ve öncelikli önem, Afganistan’a sınırdaşlıktan kaynaklanmıştır. Karşı-Hanabad, 
ABD’nin Afganistan operasyonunun kuzeyden güneye doğru başlaması bakımın-
dan son derece önemlidir. ABD, Kabil’i Kuzey ittifakının Taliban’a karşı savaşı sa-
yesinde düşürebilmiştir. Taliban’ın ilk mağlubiyeti Afganistan Özbeklerinin mer-
kezi olan Mezar-ı Şerif’te olmuş, bunu birkaç gün sonra Kabil izlemiştir. Mezar-ı 
Şerif’in Özbek lider Dostum’un kontrolüne geçmesi ile birlikte, buradaki havaalanı 
da ABD tarafından kullanılabilir hâle gelmişti.21  

Karşı-Hanabad üssünün tahsisi sonrasında, iki ülke arasındaki işbirliği, Mart 
2002’de Kerimov’un Washington ziyaretinde imzalanan anlaşma ile perçinlendi. Her 
iki taraf da bu anlaşmayı uzun vadeli ve Orta Asya’nın geleceği açısından önemli bir 
işbirliğinin kilometre taşı olarak gördüklerini22 ifade etmişlerdi. Bu anlaşmayı Tem-
muz 2002’de imzalanan Stratejik Ortaklık ve İşbirliği Antlaşması izledi.23 Ancak Taş-
kent içeride yaşadığı rejim sorunlarına verdiği tepkilerin Batı’daki olumsuz yansıma-
larını, yine rejimine (ya da sistemine) dönük bir tehdit olarak gördüğünde, bu anlaş-
maların daha çok, kısa vadeli örtüşen çıkarlar için varılmış bir uzlaşı olduğu ortaya 
çıkmıştı. ABD Özbekistan’la her yakınlaşmasında, adeta “bunun Özbekistan’ın stra-

                                                 
20  Kurt H. Meppen, “U.S.-Uzbek Bilateral Relations: Policy Options”, Anatomy of a Crisis: U.S.-

Uzbekistan Relation: 2001-2005, Central Asia-Caucasus Institute &Silk Road Studies Program 
in Cooperation with the Jamestown Foundation and the United States Institute of Peace, Silk 
Road Paper, Şubat 2006, içinde s. 16-17. 

21  Richard W. Stewart, The United States Army in Afghanistan: Operation Enduring Freedom 
October 2001-March 2002, http://www.history.army.mil/brochures/Afghanistan/Operation% 
20Enduring%20Freedom.htm, s. 13-14. 

22  ABD Dışişleri Bakanlığı açıklaması, Declaration on the strategic partnership and cooperation 
framework between the United States of America and the Republic of Uzbekistan, 2002, 
http://www.fas.org/terrorism/at/docs/2002/US-UzbekPartnership.htm  

23  Kurt H. Meppen, “U.S.-Uzbek Bilateral Relations: Policy Options”, Anatomy of a Crisis: U.S.-
Uzbekistan Relation: 2001-2005, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program 
in Cooperation with the Jamestown Foundation and the United States Institute of Peace, Silk 
Road Paper, Şubat 2006,  içinde s. 22. 
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tejik öneminden kaynaklandığı ve Kerimov rejiminin anti-demokratik uygulamaları-
nı kabul anlamına gelmesini istemediğini” ihsas edecek bir başka adım da atıyordu. 
Bunun en güzel örneği Stratejik Ortaklık ve İşbirliği Antlaşması’nın imzalandığı yıl 
olan 2002’de yayımlanan bir ABD Dışişleri Bankalığı raporudur. “Kurbanların Pers-
pektifinden Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Raporunun Analizi” başlıklı raporda, 
Kerimov’un ABD ile kurduğu yakın ilişkiyi içerideki otoriter yönetiminin tahkimi 
için kullandığı açıklanıyordu.24 

Kerimov’un ABD’nin Karşı-Hanabad üssünden yararlanma hakkını sona erdir-
mesi ve boşaltılmasını istemesine ilişkin olarak, Wikileaks aracılığıyla ifşa edilen ABD 
belgelerinde de bilgiler mevcuttur. Jim Nichol imzalı, Kongreye hazırlanmış ve gön-
derilmiş Mart 2006 tarihli belgede Andican’daki olaylardan sonra ABD’nin aldığı 
resmî pozisyon nedeniyle Özbekistan’ın bu kararı aldığı belirtilse de iki farklı yorum 
ortaya konmuştur. Bunlardan birine göre ABD, 2005 olayları sonrasında “terörle 
savaş” ve “insan hakları” arasında kalmış, ancak tercihini insan haklarından yana kul-
lanmıştır. Diğer yoruma göre ise Taşkent’in ABD’yi üsten çıkmaya zorlaması bek-
lenmeyen bir durumdur. Bu yorumlardan yola çıkılarak şu belirtilebilir ki, ABD, Ku-
zey İttifakı yardımıyla Mezar-ı Şerif ve Kabil’i kontrol altına aldıktan sonra, üssün 
önemi azalmıştır. Kaldı ki, Özbekistan ile yapılan SOFA görüşmelerine paralel iki 
görüşme de Tacikistan ve Kırgızistan ile gerçekleşmiş, Manas üssüne ilişkin kullanım 
hakkı bu şekilde ABD imkânı hâline gelmiştir. Dahası, Afganistan’daki Bagram üssü 
de Kabil’in düşmesinden sonra kullanılır olmuştur. 

Andican olaylarından sonra, ABD’nin ölümlerin ciddi biçimde incelenmesi ko-
nusundaki uluslararası çağrısı Özbekistan’ın harekete geçmesine neden olmuştur. 
Olaylardan kaçan ve Kerimov yönetiminin olayların sorumlusu olarak gördüğü 
bazı kişilerin Kırgızistan’a ve oradan da Romanya’ya kaçmalarına imkân sağlaması 
ABD’nin Karşı-Hanabad’tan 6 ay içinde çıkması talebini hemen beraberinde ge-
tirmişti. Taşkent, resmî gerekçesinde “uluslararası terörizm tehlikesini üzerine çek-
tiğini, çevreye verilen zararı ve Afganistan’da artık bir Taliban tehdidinin kalmadı-
ğını” belirtmişti. ABD, 21 Kasım 2005’te üsteki ABD faaliyetini durdurduğunu 
açıkladı. Özbekistan, AB ülkelerince vize verilmeyen ve Andican olaylarındaki so-
rumlulukları hatırlatılan resmî yetkilileri nedeniyle de, Belçika, Hollanda, İsveç ve 
İspanya’ya da bu ülkelerin daha önce sahip oldukları uçuş kolaylıklarının sona erdi-
rildiğini açıklamıştır. 

                                                 
24  Salih Bıçakçı, “Andijon’da Nima Boldi? Özbekistan’da Terör Güvenlik ve Demokrasi”, USAK 

Orta Asya ve Kafkasya Çalışmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2008, s. 9.  
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ABD’nin Özbekistan’la gerilen ilişkileri ve üssün kullanımından kaynaklanan 
maddi tazminatın ödenmesi meselesi Kongre’de de gündeme gelmiş ve aralarında 
Senatör Biden ve McCain’in de bulunduğu isimler, tespit edilen 23 milyon dolarlık 
faturanın 1 yıl ödenmemesi yönünde çaba göstermiş, tasarı sunmuşlardır. Bununla 
birlikte Pentagon, Kasım 2005’te ödemeyi gerçekleştirmiştir. Hatırlanmasında ya-
rar olan bir husus da, McCain’in, Özbekistan aleyhindeki önerisinin aynı zamanda 
Kerimov’un Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına destek olunmasını 
da içermekte olduğudur.25 

4. Üsler Üzerinden Güçler Yarışı-2: Kant Üssü Meselesi ve 
Gerilen Rusya-Özbekistan İlişkileri 

Özbekistan’ın ABD’ye Karşı-Hanabad üssünü tahsisinden sonra, Rusya bölge-
de bu kazanımı dengeleme yolunda önemli bir adım atmıştı. 2003 yılında, bölge-
deki kendi anti-terör üssünü oluşturacağını belirten Moskova, Özbekistan’a çok 
yakın bir bölgede Kırgızistan’da Kant hava üssünü kullanacağını açıkladı. Üs Kırgı-
zistan’da olduğu hâlde Özbek yetkililer “bunun açıkça Özbekistan’ın ABD ile geli-
şen güvenlik ilişkilerine gösterilen bir tepki olduğunu”, hatta bunun “Özbek boğa-
zına dayanmış bir hançer” olduğunu belirteceklerdir.26 

Özbekistan, Kant üssünün Rusya’ya tahsisi sonrasında, Şangay İşbirliği Örgü-
tünün çalışmalarını da endişe ile takip etti. Kuzey Kafkasya’da sorunlarını büyük 
ölçüde hafifleten Putin yönetiminin bu girişimini, Çin ve diğer Orta Asya ülkeleri-
nin onayını alan bir bölgesel güvenlik yaklaşımının parçası olarak hissetti. Diğer bir 
deyişle bölgede bir ABD-NATO müttefiki gibi yalnızlaşma endişesi Kant üssünden 
sonra başladı. 

Sovyet döneminin önemli bir askerî hava üssü olan Kant üssü, Rusya Federas-
yonu’nun 1991’den beri Rusya dışında açtığı ilk hava üssü oldu. Gerçekte olan, Rus 
askerlerinin ve hava unsurlarının burada bulunmasına yeniden imkân tanınmasın-
dan başka bir şey değilse de, bu gelişme, toparlanan ve güçlenen Putin Mosko-
va’sının ABD’nin Orta Asya’daki üs kazanımlarına cevabı olarak kabul edilir. Bugün 
Kant üssünün resmî adı, Rus Hava Kuvvetleri, 5. Hava Ordusu - 999. Hava üssüdür.  

                                                 
25  Congressional Record, Sept. 29, 2005, p.H8643; Oct. 4, 2005, p. S10918; Oct. 5, 2005, p. S11077. 
26  Kurt H. Meppen, “U.S.-Uzbek Bilateral Relations: Policy Options”, Anatomy of a Crisis: U.S.-

Uzbekistan Relation:, 2001-2005, Central Asia-Caucasus Institute &Silk Road Studies Program 
in Cooperation with the Jamestown Foundation and the United States Institute of Peace, Silk 
Road Paper, Şubat 2006, içinde s. 26. 
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Aslında Kant üssü meselesini Manas üssü ile birlikte değerlendirmek daha açık-
layıcı olacaktır. Zira ABD, Özbekistan’dan Karşı-Hanabad üssünü talep ettiğinde 
eş zamanlı olarak Kırgızistan’dan da Bişkek’in sadece 30 km. uzağındaki Manas 
Uuslararası Havaalanı’ndan yararlanmayı talep etmişti. O zamanki Kırgızistan’ın 
Akayev yönetimi de tıpkı Özbekistan gibi bu talebi olumlu karşılamış ve Manas 
Havaalanı yanında (Gansı) ABD ve müttefiklerin kullanımına uygun bir alan inşa 
edilmişti.27 Manas üssü bu işlevle çalışmaya Aralık 2001 itibariyle başladı. Fakat bu 
üssün adının Manas Transit Merkezi olarak değiştirilmesi ve bu statünün hukuken 
garanti altına alınması ABD-Kırgızistan arasında Temmuz 2009’da imzalanan ant-
laşma ile gerçekleşti. Bununla birlikte 2001-2009 arasında ABD ve ISAF müttefiki 
ülkeler bu üssü Afganistan operasyonunda kullanmaya devam ettiler. Kırgızistan’da 
2005 yılında Akayev’in devrini bitiren ve Lale devrimi olarak bilinen olaylar da bu 
üssün kullanımına bir engel teşkil etmedi.28 

Akayev döneminde Manas üssü karşılığında gelir elde eden Bişkek, Bakıyev dö-
neminde de üs konusunu tamamen maddi bir konu olarak değerlendirerek ABD ile 
pazarlık etti. Nihayet yıllık 60 milyon dolar karşılığında varılan uzlaşma ile getiri 
artırılmış oldu. Bunun dışında 117 milyon dolarlık bir bedel de Kırgız hükümetine 
“alanın genişletilmesi, yeni depolar oluşturulması, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile 
mücadele ve ekonomik yapılanma” gibi gerekçelerle verildi. Gerek ABD’ye sunulan 
Manas üssü karşılığında gerekse Rusya Federasyonu’na sunulan Kant üssü karşılı-
ğında Kırgız yönetiminin önemli mali destek temin ediyor oluşu ancak buna rağ-
men Özbekistan gibi ABD’nin Orta Asya’daki uzantısı olarak görülmüyor olması 
Kerimov yönetimini 2003-2004 yıllarında ABD ile ilişkiler konusunda daha fazla 
endişelendiriyordu. 

21. yüzyılın başında, Türkistan’ın güneyindeki bu ülkeler jeopolitik konumlarını 
pazarlarken, konuyu iç siyasî ve/veya iktisadî endişelerin belirleyiciliğine öylesine 
teslim etmişlerdi ki bunun uzun vadeli stratejik etkilerini çok fazla değerlendirmedi-
ler. Yine de Özbekistan’ın rejimin ömrü için bu oyunu oynamakta daha gözü kara 
davrandığını belirtmek gerekir. Üsler diplomasisinde Özbekistan ve ABD’nin karşı-
lıklı tutumlarına bakıldığında 2005 yılına gelindiğinde her iki tarafın da bu işbirliğin-
den her an vazgeçmeye müsait bir siyasî iklimde olduklarını söylemek mümkün. 
2001 yılında Şangay Beşlisi’ni “Şangay İşbirliği Örgütü”ne dönüştürecek adımı atıp 
bu kulübe üye olan Özbekistan bir anlamda, bölge büyük güçleri olan Rusya ve Çin 

                                                 
27  Jessica N. Trisko, “Coping with the Islamist threat: analysing repression in Kazakhstan, Kyrgyz-

stan and Uzbekistan”, Central Asian Survey, Cilt 24, Sayı 4, Aralık 2005, s. 382. 
28  “Business as usual at U.S. Base in Kyrgyzstan”, Reuters, 1 Nisan 2005 

http://www.themoscowtimes.com/stories/2005/ 04/01/002.html. 
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şemsiyesini ABD ve Batı’dan kaynaklanabilecek bir rejim sorununa karşı alınmış bir 
tedbir gibi görmüştü. Böylelikle Andican ve renkli devrimler furyasının telaşında ne 
yapacağına ilişkin ciddi bir tereddüt yaşamadı. Öte yandan ABD ise, içerideki lobiler, 
uluslararası insan hakları kuruluşları, Temsilciler Meclisi ve oldukça önemli bir faktör 
olan Avrupalı müttefiklerinden gelen “Kerimov’la işbirliği” eleştirilerine artık ne ba-
hane uyduracağı sorusu ile karşı karşıya gelmek istemiyordu.29  

5. “Renkli Devrimler” Furyasının Korkusu 

2003 yılında Gürcistan, 2004 yılında Ukrayna’da halk hareketleri şeklinde baş-
layan ve seçim sonuçlarına itiraz ekseninde gelişen sokak eylemlerinin yönetim 
değişiklikleri ile sonuçlanması sonrasında, aynı etkinin bütün bir eski Sovyet coğ-
rafyasında da yaşanacağı tahminleri belirdi.30 

Gürcistan’ın devrilen liderinin eski bir Komünist Parti sekreteri olan tecrübeli 
siyasetçi Eduard Şevardnadze olması, yine Ukrayna’da devrilen liderin Leonid 
Kuçma ve onun Başbakanı (bugünkü Devlet Başkanı) Yanukoviç olması, Orta As-
ya’daki eski Sovyet cumhuriyetlerindeki muadillerinde de bir endişe doğurdu. O 
güne kadar faaliyetlerinden fazla korkulmayan, müsaade edilen ve hatta zaman za-
man desteklenen bazı hükümet dışı kuruluşlar, sivil organizasyonlar, bu devletlerin 
yönetimlerince kuşku odakları hâline geldiler. Zira Şevardnadze devrildikten sonra 
olayların arkasında yabancı ve yabancı bağlantılı sivil toplum kuruluşlarının 
(NGO’ların) olduğunu açıklamıştı.31  

2005’teki Andican olaylarının yukarıda anılan renkli devrimlerin bir benzeri 
olarak senaryo edilip edilmediği tartışılabilir. Ancak Andican’daki olaylardan önce 
biri yine Andican’da olmak üzere Eylül 2004’te, Fergana’da, Karşı’da, Hokand’da 
çarşı-pazar olayları yaşanmıştı. Bu olayların bazılarında da göstericiler kamu binala-

                                                 
29  ABD’nin Özbekistan’la ilişkilerini inceleyen ve stratejik kaygılarla yapılan pazarlık pozisyonuna 

işaret eden bir çalışma olarak bkz: Brian Grodsky, “Direct Pressures for Human Rights in Uzbeki-
stan: Understanding the US Bargaining Position”, Central Asian Survey, Cilt 23, Sayı 3-4, Aralık 
2004, s. 327-344. Yazarın iddiası, ABD’nin Özbekistan’a insan hakları konusundaki eleştiri ve tel-
kinleri Kerimov tarafından önemsenmezken, 11 Eylül’den sonra ABD’nin bölgeye fiilen girmesiy-
le somut adımlar atılmaya başlandığı şeklinde özetlenebilir.  

30  Bu hareketler ve neden oldukları yönetim değişiklikleri hakkında bkz: Adam Roberts, ve Timothy 
Garton Ash (Eds.), Civil Resistance and Power Politics: The Experience of Non-violent Action 
from Gandhi to the Present, Oxford University Press, 2009. 

31  John C. K. Daly, “Chronology of U.S.-Uzbekistan Relations: 2001-2005”, Anatomy of a Crisis: 
U.S.-Uzbekistan Relation: 2001-2005, Central Asia-Caucasus Institute &Silk Road Studies Pro-
gram in Cooperation with the Jamestown Foundation and the United States Institute of Peace, 
Silk Road Paper, Şubat 2006, içinde s. 87. 
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rını işgal etmiş, hükümetin ticarî kanunlarının uygulanmaması anlamına gelecek 
taleplerde bulunmuşlar, yerel idareciler bu adımı atınca olaylar sessizce sona ermiş-
ti. Bu olayları yakın coğrafyada, Kırgızistan’da yaşanan “Lale devrimi” takip edince 
Özbek muhalefetinde, protestoların bir tür sonuç getirebileceği düşüncesi seslen-
dirilmeye başlanmıştı.32 

Özbekistan, ABD ile her bir araya gelişinde önünde demokrasi ve hükümet dışı 
kuruluşlar meselesini gördüğü için Ukrayna ve Gürcistan’daki olaylar doğrudan bu 
çağrışımı yapıyordu. Özbekistan, o günlere kadar ABD’nin “olmasa da olur, ancak olsa 
daha iyi olur” mealindeki temennileri olarak okuduğu bu eleştirileri renkli devrimler 
furyası başladığında risk algısı ile okumaya başladı. Artık Özbekistan, ülkesindeki de-
mokrasi ve sivil kuruluşlar konularını ABD ile ilişkilerinin bir parçası olarak görmekten 
büyük rahatsızlık duymaya başlamıştı. Bununla birlikte, Hanabad üssünün ABD’ye 
tahsisi karşılığında alınacak para konusundaki pazarlıkçı tutum da sürdürülmekteydi.33 
Ancak 2005 yılındaki Andican olayları, konunun kontrolden çıkabilecek ve bedeli 
karşılanamayacak bir Kerimov rejimi sorununa dönüşebileceği alarmını verdi. 

6. Siyasî İslâmcı Hareketler: Özbekistan İslâmî Hareketi (ÖİH) 
ve Hizb-ut Tahrir  

Özbekistan’ın Kerimov merkezli “tek adam” yönetimi34, mahallî asabiyenin ya da böl-
geciliğin bulunduğu oldukça geniş bir ülkenin muhtelif sorunlarının çözümünde yetersiz 
kalmaktadır. Asya Kalkınma Bankası’nın 2005 yılı verilerine göre ülkenin nüfusunun 
dörtte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyordu.35 Yoksulluk ve mevcut yönetimin sorun-
ları çözme konusunda verdiği ümitsiz görüntü, değişimi en fazla vaat eden her organize 
güç için imkân sunar. Özbekistan gibi Sünni İslâmî sufizmin tarihî şehirlerine ev sahipliği 
yapmış, Sovyet döneminde bile İslâmiyet’in diri kalmasını başarmış bir memleket için bu 
zemin en çok İslâmî hareketlere yaramıştır. 

                                                 
32  Eric M. McGlinchey, “Searching for Kamalot: Political Patronage and Youth Politics in Uzbeki-

stan”, Europe-Asia Studies, Cilt 61, Sayı 7, 2009, s. 1146. 
33  Brian Grodsky, “Direct pressures for human rights in Uzbekistan: understanding the US bargaining 

position”, Central Asian Survey, Cilt 23, Sayı 3–4, Aralık 2004, s. 327–344; Kurt H. Meppen, “U.S.-
Uzbek Bilateral Relations: Policy Options”, s. 34-37. 

34  Özbekistan parlamentosu olan 250 üyeli “Oli (Âli) Meclis” çoğulcu/katılımcı bir demokrasinin 
meclisi gibi değil bir tür seramoni meclisi durumunda olmakla eleştirilmektedir. Ülkede medya-
nın bütünüyle devlet kontrolünde olması da rejimin otoriter tek merkezci niteliğini perçinlemek-
tedir. Emmanuel Karagiannis, “Political Islam in Uzbekistan: Hizb ut-Tahrir al-Islami”, Europe-
Asia Studies, Cilt 58, Sayı 2, Mart 2006, s. 271. 

35  Kurt H. Meppen, “U.S.-Uzbek Bilateral Relations: Policy Options”, s. 19. 
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Siyasî İslâmcı muhalefetin güçlenebilmesinin bir nedeni de Özbek siyasî sisteminde 
herkesin varlığını kabul ettiği gayrı resmî bölgecilik sistemidir. Batı literatüründe “klan” 
sistemi olarak ifade edilen bu tabloya göre, Kerimov’un mensup olduğu Semerkand kla-
nının siyasî ve ekonomik olarak güçlü hâle gelmesi, özellikle Taşkent ve Fergana Havzası 
toplumunda memnuniyetsizlik yaratmıştır. Bu da Kerimov muhalefetinin taban bulması-
nı kolaylaştırmakta, bundan en fazla, gerçek muhalefet partilerinin bulunmadığı ülkede 
daha organize olan İslâmcı muhalefete yaramaktadır. 

Özbekistan’daki organize siyasî İslâmi hareketlerin en organize ve güçlü olanla-
rı olarak Hizb-ut Tahrir ve Özbekistan İslâmi Hareketi görülür. Hizb-ut Tahrir 
Kudüs’te 1953 yılında Filistin’in İzcim köyünden olan Takiyuddin el Nebhanî tara-
fından kurulmuştur.36 1960’larda ve 70’lerde özellikle Ürdün, Suriye ve Mısır’da 
faaliyetler göstermiş olan örgüt bu ülkelerdeki başarısız darbe girişimlerinin de ar-
kasında olmakla suçlanmıştır. Örgütün ilginç bir özelliği İngiltere’deki varlığı ve 
yapılanmasıdır. Özellikle İngiltere’deki Arap ve Pakistanlı nüfus arasında etkin olan 
örgütün idaresi de Londra’dadır. Hizb-ut Tahrir’in Orta Asya faaliyetleri, özellikle 
1990’ların başlarında Afganistan’daki mücahit hareketinin Sovyet Rusya karşısın-
daki zaferinin etkisi ile başlamıştır. Bu dönemde, Adolet ve İslâm Leşkerleri gibi ha-
reketler bugünkü siyasî İslâmcı muhalefetin temellerini oluşturmuştur.37 Adolet, 
özellikle Kerimov’un temsil ettiği siyasî elitlere karşı Fergana Havzası yerel elitleri 
ve tabanının tepkisine dayalı olarak bu yıllarda muhalefetin merkezi olmaya doğru 
gidiyordu.38 1990’ların sonunda Fergana bölgesinde yoğunlaşmış, Özbekistan, Ta-
cikistan ve Kırgızistan’ın sınır bölgelerinde etkinlik kurmuştur.39 

1999’daki bombalı eylemlerden sonra Kerimov yönetimi Hizb-ut Tahrir’i suç-
lamışsa da sonra bu suçlamayı geri alıp, Özbekistan İslâmî Hareketi’nin eylemi ger-
çekleştiren örgüt olduğunu ilan etmiştir. 1999’daki olaylardan sonra Kerimov yö-
netimi Hizb-ut Tahrir’e yönelik operasyonlar yapınca, örgütün bu bölgeye yönelik 
faaliyetlerinin merkezini Özbek asıllıların çoğunluk oluşturduğu güney Kırgızis-
tan’a kaydırdığı belirtilmektedir. Afganistan’daki El Kaide ile bağlantısını ilan etmiş 
olan Özbekistan İslâmî Hareketi’nin aksine, Hizb-ut Tahrir, ABD tarafından da 
İngiltere tarafından da terör örgütü listesinde verilmemektedir. Oysa örgüt, Türki-
                                                 
36  Shiv Malik, “For Allah and the Caliphate”, New Statesman, 13 Eylül 2004, 

http://www.newstatesman.com/200409130018  
37  Emmanuel Karagiannis, “Political Islam in Uzbekistan: Hizb ut-Tahrir al-Islami”, Europe-Asia 

Studies, Cilt 58, Sayı 2, Mart 2006, s. 263. 
38  Neil J. Melvin, “Patterns of Centre-Regional Relations in Central Asia: The Cases of Kazakhstan, 

the Kyrgyz Republic and Uzbekistan”, Regional & Federal Studies, Cilt11, Sayı 3, 2001, s. 185. 
39  Bkz: Chaudet, Didier, Hizb ut-Tahrir: An Islamist Threat to Central Asia? Journal of Muslim 

Minority Affairs, Cilt 26, Sayı 1, Nisan 2006, s. 113-125. 
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ye’de, Almanya’da ve diğer Orta Asya cumhuriyetlerinde bir terör örgütü olarak 
kabul edilmektedir.40 

Özbekistan’da 2002-2004 yıllarında İngiltere’nin Büyükelçisi olarak görev 
yapmış olan Craig Murray, Hizb-ut Tahrir konusunda ilginç bir fenomene dönüş-
müştür. Büyükelçi’nin görevi sürerken ve görevden alındıktan sonra Kerimov, Blair 
ve Bush yönetimleri aleyhinde yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırmıştır. Bu 
açıklamalar arasında Kerimov yönetiminin Hizb-ut Tahrir mensuplarına yönelik 
işkenceli katliamlar da yer almıştır. Murray daha sonra Andican olaylarına ilişkin 
olarak da çalışacak, olaylardan sonra bir rapor hazırlayan meşhur bölge uzmanı 
Şirin Akiner’in raporunu41 Kerimov rejiminin propagandasını yapmakla suçlayarak, 
onu görev yaptığı Londra Üniversitesi’ne şikâyet edecektir. 2004’te Özbekis-
tan’daki ABD ve İsrail büyükelçiliklerine saldırı eylemlerinden sonra, İngiliz Baş-
bakanı Blair, örgütün İngiltere kolunun faaliyetlerini yasaklama isteğini belirtse de 
bu gerçekleşmemiştir.42 

Büyük şehirlerdeki camilerin kullanımından çok, küçük yerleşim birimlerinde 
bazı mahalle mescitlerinde faaliyet gösterdiği belirtilen Hizb-ut Tahrir’in, genç 
erkek nüfusu temel almakla birlikte, yaşlıların da yer aldığı geleneksel sohbetlerden 
yararlandığı ifade edilmektedir. Geleneksel sosyal paylaşım ortamları, yerini gide-
rek internet ortamındaki sosyal paylaşım imkânlarına bırakmakta, Hizb-ut Tahrir 
bu değişime de uymaktadır.43 

Özbekistan’da 1990’larda da siyasî İslâmcı örgütlerin faaliyetleri olduğu söyle-
nebilir; ancak buna gerek bölgede gerekse dünya kamuoyunda kulak verilmesi 
2000’lerde olmuştur. 1990’ların sonundan itibaren başlayan bombalı eylemler ge-
nellikle Taşkent yönetiminin örtülü operasyonları ve düşman yaratma taktiklerinin 
bir parçası olarak görülürken, 2000’li yıllara gelindiğinde, toplumsal muhalefet ta-
banının, siyasî İslâm hareketlerine ve örgütlerine meylinin bir rejim sorunu yarata-
bileceğine inanç artmıştır. Bu anlamda en önemli olay Andican olayları olarak bili-
nen, 2005 yılında Andican’da gerçekleşen kanlı hadiselerdir. Olayların temelini, 
2004 Haziran’ında 23 işadamının rejim karşıtı İslâmcı örgüt mensubu olmak, “ayrı-
lıkçı, aşırılıkçı ve fundamentalist” olmak suçlamaları ile tutuklanması teşkil eder. 

                                                 
40  Kurt H. Meppen, “U.S.-Uzbek Bilateral Relations: Policy Options”, s. 21. 
41  Shirin Akiner, Violence in Andijan, 13 May 2005: An Independent Assessment, Central Asia-

Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Johns Hopkins University-SAIS, 2005, 
http://www.silkroadstudies.org/new/ınsıde/ publıcatıons/0507Akiner.pdf 

42  Emmanuel Karagiannis, “Political Islam in Uzbekistan: Hizb ut-Tahrir al-Islami”, Europe-Asia 
Studies, Cilt 58, Sayı 2, Mart 2006, s. 265. 

43  A.g.m., s. 270. 
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Kerimov rejimi, örgütün adını, kurucusu olduğunu iddia ettiği Yoldaşev’in adına 
atıfla “Ekremiye” şeklinde ifade etmiştir.44 Halk arasında ise hilafatçılar ya da iy-
mançılar olarak adlandırıldıkları bilinmektedir. 

Suçlanan kişilerin uzun süren yargılamaları boyunca bazı gösteriler olmuş ancak 
büyük kalabalıklar Mayıs ayında toplanmıştır. 10 Mayıs’tan itibaren başlayan bu 
gösteriler, 12 Mayıs gecesi ya da 13 Mayıs’ın sabah erken saatlerinde silahlı bir gru-
bun önce bir karakolu sonra da tutuklu işadamlarının bulunduğu cezaevini basıp 
hapishanedeki bütün tutukluları dışarı çıkarmasıyla farklı bir boyuta geçmiştir. Ha-
zırlıklı oldukları ve sivil bir görüntü vermedikleri belirtilen eylemcilerin bu eylemle-
ri sırasında hapishane görevlilerinden öldürülenler olmuş ve hükümet gitgide kala-
balıklaşan grubu asker marifetiyle kuşatmaya almıştır.45 Aynı gün içinde hükümete 
bağlı güvenlik güçleri kalabalığa ateş açarak büyük bir faciayı başlatmıştır. Ölü sayı-
sı konusu hâlen muallâktadır zira güvenlik güçleri olaylar sırasında da sonrasında 
da bölgeyi dış dünyaya kapatmıştır.  

Andican olaylarına ilişkin başta Human Rights Watch örgütünün raporu olmak 
üzere pek çok uluslararası rapor yayımlanmış ve bunlarda açıkça hükümetin suçu 
ifade edilmişken, bu raporlar ağırlıkla sonradan görgü tanıklarının, o günlerde hü-
kümette önemli görevlerde bulunan kişilerin ve kayıp yakınlarının ailelerinin ifade-
lerine dayanır. Bu ifadelerin neticesinde, ölü sayısının binin üzerinde olabileceği 
sonucu çıkmaktadır. Toplu mezarlar, Andican’dan Kırgızistan sınırına doğru kaçan 
sivillerin katledilmesi, uçaklarla taşınan cesetler, botanik bahçesi yakınlarına ikişer 
ikişer gömülenler, Özbekistan tarihinin kara bir sayfası olacaktır. Andican olayla-
rından sonra Özbekistan’ın insan hakları sicili oldukça ağırlaşmış, bu yönüyle Orta 
Asya devletleri içinde ayrı bir yer bulmuştur.46 

Andican olayları ve olaylardan sonra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bütü-
nüyle Batı dünyasından gelen tepkilerin etkisiyle Özbekistan stratejik yönelimine 
ilişkin önemli bir değişikliğe karar verdi. Özbekistan, 2005 yılında Batı yönelimli 
kampın Avrasya coğrafyasındaki en meşhur çağrışımlarından olan GUUAM’dan 
ayrıldı ve 2006 yılında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi oldu. 

                                                 
44  Clark McCauley ve Emmanuel Karagiannis, Hizb ut-Tahrir al-Islami: Evaluating the Threat 

Posed by a Radical Islamic Group that Remains Nonviolent Terrorism and Political Violence, 
2006, Sayı 18, s. 330. 

45  Vitaly Naumkin, “Uzbekistan’s State Building Fatigue”, The Washington Quarterly, Cilt 29, Sayı 3, 
Yaz 2006, s. 134; Jessica N. Trisko, “Coping with the Islamist threat: analysing repression in Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan”, Central Asian Survey, Cilt 24, Sayı 4, Aralık 2005, s. 384. 

46  Martin C. Spechler, “Authoritarian Politics and Economic Reform in Uzbekistan: Past, Present 
and Prospects”, Central Asian Survey, Cilt 26, Sayı 2, Haziran 2007, s. 186. 
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Özbekistan İslâmî Hareketi de temelleri 1990’ların Sovyet sonrası belirsizlik or-
tamı ve Afganistan’daki Sovyet mağlubiyetinin atmosferinde atılmış bir örgüttür. 
Resmî kuruluşunun 1998’de olduğu belirtilen örgütün ilk kurucuları Tahir Yolda-
şev ve nüfus kaydındaki adı Cumabay Hocayev olan Cuma Nemangani’dir. Özbe-
kistan içindeki yapılanmanın öncüsü Tahir Yoldaşev olmuşsa da Sovyet birliklerin-
de hava indirme komandosu olarak görev yapmış bir asker olan Nemangani, daha 
aktif silahlı yapılanma hâline gelişinde asıl rolü oynamıştır. Fergana Havzası’nın 
Nemangan şehrinden olan Nemangani, Özbekistan’a döndükten sonra; önce, Ta-
cikistan İslâmî Diriliş Hareketi lideri Muhammed Şerif’le, daha sonra Afganis-
tan’daki Cemaat-i İslâmî ile bundan sonra da Peşaver’deki Pakistan askerî gizli ser-
vis unsurlarıyla irtibata geçmiş, anılan ülkelerde eğitim almıştır.47 2001 yılında Öz-
bekistan İslâmî Hareketi (ÖİH) adını Türkistan İslâmî Hareketi (TİH) olarak de-
ğiştirmiştir. Ancak literatürde örgütün adı hâlâ Özbekistan İslâmî Hareketi (Isla-
mic Movement of Uzbekistan-IMU) olarak geçmektedir.48 Örgütün, isim değişik-
liği ile “Özbek milliyetçisi” görünmemeyi, bunun yerine Kazak, Kırgız, Uygur, Ta-
cik unsurları da kapsayıcı bir şemsiye olmayı hedeflediği iddia edilmektedir.49 

Nemangani, Tacikistan’daki iç savaş’ta (1992-1997) Birleşik Tacik Muhalefeti 
cephesinde yönetime karşı savaşmış, eğitim ve temas amacıyla birkaç defa Suudi 
Arabistan ve Pakistan’a gitmiştir. 2001 öncesinde Taliban, Afganistan Özbeklerinin 
merkezi niteliğindeki Mezar-ı Şerif’i işgal ettiğinde Nemangani’nin burada önemli 
rol oynadığı ve ABD’nin Afganistan operasyonu sırasında da bu bölgede olduğu 
belirtilmektedir.50 Resmî olarak açıklanmış ya da belgelendirilmiş olmasa da, 2001 
yılındaki bu ilk saldırılarda öldürüldüğü ABD kaynaklarında yer almıştır. Yine Türk 
gazeteci Yavuz Selim’in Afganistan ve Dostum adlı kitabında da Abdürreşid Dostum 
Nemengani’nin, Mezar-ı Şerif’in alınmasından kısa süre önce Çeşme-i Şifa yakınla-
rında Pakistanlı Taliban unsurlarıyla birlikte kendilerine karşı savaşırken öldüğünü 
ancak kendilerinin de büyük kayıp verdiğini ayrıntıyla anlatmıştır.51 

                                                 
47  Poonam Mann, “Islamic Movement of Uzbekistan, Will it Strike Back?”, Strategic Analysis, Ni-

san-Haziran 2002, s. 295-296. 
48  W. Alejandro Sanchez, “A Central Asian Security Paradigm: Russia And Uzbekistan”, Small Wars 

And Insurgencies, Cilt 18, Sayı 1, Mart 2007, s. 118. 
49  Oliver Roy, “Islamic Militancy: Religion and Conflict in Central Asia”, Monique Mekenkamp, et 

al. (Eds.), Searching for Peace in Central Asia: An Overview of Conflict Prevention and Peace-
building Activities, London, Lynne Rienner Publishers, 2002, s. 104; Poonam Mann, “Islamic 
Movement of Uzbekistan, Will it Strike Back?”, s. 296. 
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Sonuç Yerine: Ya Kerimov Sonrası? 

Türkmenistan’ın merhum Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı da tıpkı 
Kerimov gibi tek adam merkezli bir siyasî ve idarî sistem sürdürmekteydi. Vefatı 
sonrasında ne olacağı konusunda belirsizlik vardı. Ancak daimi tarafsızlık statüsü, 
ülkenin dış politikası açısından fazlaca soru işaretini beraberinde getirmedi. Özbe-
kistan için bu kadar net bir tablo olacağını söylemek zor.  

ABD’nin Taşkent eski Büyükelçisi, bu görevinden ayrıldıktan dört yıl sonra 
yazdığı bir makalede, Özbekistan’ın bağımsızlığına verdikleri önemden bahseder-
ken, Rusya’nın Orta Asya’nın hegemonu olmasının de facto bir sömürgecilik anla-
mına geleceğine işaret etmişti. Fakat aynı makalede, ABD’de bile Rusya’nın Orta 
Asya hegemonyasını kabullenmeyi savunanlar olduğuna da eleştiri ile dikkat çek-
mişti.52 ABD’nin özellikle 2005’e kadar izlediği politikanın temelinde, Rusya’nın bu 
bölgeyi nüfuz sahası hâline getirmesini 19. yüzyıl güç dengesine benzer bir denk-
lemle algılamasının etkisi büyük olmuştur. ABD’ye göre Rusya’nın bu ülkelerle 
ilişkisi ABD’nin Kanada ve Meksika ile ilişkileri gibi olmalıydı. Özbekistan bahsedi-
len Amerika kıtası ülkelerinden daha kırılgan bir coğrafyada bulunuyor. Kerimov 
yönetimi bu coğrafyadaki oyunu “rejim güvenliği” esasında ve her ne pahasına 
olursa olsun başarılı şekilde oynadı. 

Bununla birlikte, Arap coğrafyasında yaşanan gelişmelerin Özbekistan’a yansı-
yıp yansımayacağı, muhtelif faktörlerle anlaşılabilir. Kimine göre Avrasya coğrafya-
sı renkli devrimlerin ilk olarak denendiği ama istenen sonucu vermediği coğrafya-
dır. Diğer deyişle sırasını savmıştır. Kimine göre Özbekistan Avrasya’nın Sovyet 
ardılı coğrafyasında kendine özgü nitelikler taşıyan bir ülke olarak en çok etkilene-
bilecek ülkedir. 1990’ların ortasındaki durum ve geleceğe ilişkin öngörü ve tavsiye-
leri içeren “Kuşatılanlar: İslâm ve Batı’nın Jeopolitiği” adlı çalışmada Fuller ve Les-
ser, Özbekistan’ı Suriye, Mısır, Tunus, Libya ve Fas gibi “uzun vadede bir İslâmcı 
tehlikeyle karşı karşıya kalabilecek” devletler arasında sıralamışlardı.53 

Takeyh ve Gvosdev, İran’dan, Mısır’a, Sudan’dan Afganistan’a kadar İslâm 
dünyasının yakın dönemde siyasî İslâmî hareketler bakımından yaşadığı tarihi an-
lattıkları (ve bunu genel olarak bir başarısızlık hikâyesi olarak yorumladıkları) ki-
taplarının Orta Asya ile ilgili bölümünü sonuçlandırırken, bölgede yeni bir radikal 
Orta Asya halifeliği ortaya çıkmasının oldukça uzak bir ihtimal olmakla birlikte 

                                                 
52  Clarke, Henry L. An American view of Uzbekistan, Central Asian Survey, (1999) , Sayı 18(3), s. 

373-38, s.375. 
53  Fuller, Graham E. ve Lesser, Ian O., “Kuşatılanlar: İslâm ve Batı’nın Jeopolitiği”, Sabah Kitapları, 

İstanbul 1996, s.160 
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bölge devletlerinin renginde soluk da olsa bir İslâm yeşilinin görülmesinin gelecek 
yıllarda mümkün olduğunu iddia ediyorlar.54 

Batı’nın, insan hakları, iktisadî kalkınma, bölgeler arası gelişmişlik farkları, ifade 
özgürlüğü, hatta eğitim, kültür vb. pek çok konuyu sivil toplum kuruluşları merkezli 
olarak görmesi bu coğrafyanın devletlerini ve toplumlarını sorunlardan kurtarmak 
bir yana kimi örnekte bu sorunları karmaşık ve hatta uluslararası hâle getirmekte-
dir. Soğuk Savaş dönemindeki katı jeopolitik yaklaşımın ortadan kalkmış olması, 
jeopolitiğin tedavülden kalkmasını beraberinde getirmemiştir.  

Muhtemelen, bugün Arap coğrafyasında yaşanan gelişmeleri gören ABD; Rus-
ya-Çin stratejik işbirliğinin bir parçası olmayan, Şangay İşbirliği Örgütü’nün ya da 
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün üyesi olmayan bir Özbekistan bulunsaydı 
Kaddafi’ye ve Mübarek’e yaptığı çağrıların benzerlerini Kerimov’a yapıyor olacağı-
nı düşünerek içleniyordur. Ancak son derece kişiye bağlı bir rejim hâline gelmiş 
olması, Özbekistan yönetiminin bölgedeki küresel yarışta oynadığı başarılı rolün 
kalıcı barış ve istikrara dönüşmesini de engelleyecektir. 
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Bağımsızlığının 20. yılını kutlayan Kazakistan Cumhuriyeti, 1990’dan itibaren 
Sovyetler Birliği’nin de dağılmasıyla birlikte uluslararası sistemdeki değişim netice-
sinde ortaya çıkan yeni siyasi, sosyal ve ekonomik yapıda jeopolitik açıdan önemli 
bir konuma gelmiştir. 1990’lı yılların başına kadar var olan uluslararası ilişkiler sis-
temi çökmüş, yeni bir sistemin kurulması ve dünya devletlerinin dış politika denge-
lerini yeniden gözden geçirmesi mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Yeni uluslararası sis-
temin kuruluş sürecine yeni kurulmuş bir devlet olarak giren Kazakistan Cumhuri-
yeti, öncelikli olarak uluslararası ilişkilerde çok yönlülüğü benimsemiştir. Tek bir 
devletle veya kutupla ilişki kurmak yerine bütün devletlerle ve bilhassa büyük dev-
letlerin her biriyle iyi ilişkiler geliştirmek en önemli amaç olarak belirmiştir. 3 Mart 
1992’de BM’ye üye olmakla çok taraflı ilişkilere başlayan Kazakistan, Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev’in önderliğinde millî menfaatleri ön planda tutan bir 
dış politika oluşturmuştur. Geride kalan yirmi yıllık dönem içinde millî menfaatler 
temelli bir dış politika uyguladığını da söyleyebilmek mümkündür. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, küresel anlamda önemli rol 
oynayan ve Kazakistan için önemli sayılan bütün ülkelerle dostluk ilişkilerini geliş-
tirmeyi hedeflemektedir. Kazakistan kendi jeopolitik konumu ve ekonomik duru-
muna göre dış siyasette bölgesel meselelerde takılıp kalmak zorunda değildir. Ka-
zakistan’ın geleceği Asya’da değil, aynı zamanda Avrupa’da; yani sadece doğuda 
değil aynı zamanda batıdadır. Böyle bir siyaset yürütülmesi, Kazakistan’ın kendi 
güvenliğini tehdit eden unsurları önceden kestirip, siyasi ve ekonomik gelişimi için 
daha faydalı olacaktır.1 

Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan ettikten sonraki yıllarda nükleer 
silahlanmadan vazgeçmesi ve nükleer silah zenginleştirmeyi durdurması dünya 
kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır. Kazakistan, 15 yıl içinde komşu ülke-
lerle bütün toprak meselelerini tamamıyla çözmüş, Rusya Federasyonu, Çin Halk 
Cumhuriyeti, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’la olan 14 bin km’lik sınır-
larını imzalanan anlaşmalarla sağlamlaştırmıştır. 1991-2010 yılları arasında Bağım-
sız Kazakistan kendi dış siyasi yapısını oluşturdu. Kazakistan dış siyaseti her geçen 
gün yeni dünya düzeni doğrultusunda gelişmektedir. Bir taraftan BM, AGİT, BDT 
gibi önemli topluluklara üye olması, NATO ve İKÖ gibi teşkilatlarla işbirliği içeri-
sinde olması, diğer taraftan da ikili ilişkiler kapsamında Kazakistan, Rusya Federas-
yonu, Orta Asya devletleri, BDT, ABD ve Avrupa ülkeleriyle ilişkiler kurması buna 
örnek olarak gösterilebilir.  
                                                 
* Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. 
1  Лаумулин М.Т. Центральная Азия в зарубежной политологии и мировой геополитике. Том V: 

Центральная Азия в XXI столетии – Алматы: КИСИ при Пре-зиденте РК, 2009. стр. 373-374. 
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1990’lı yılların başında Kazakistan dış politikada Avrasya Köprüsü fikriyle hem 
Avrupa’ya hem de Asya’ya olan yakınlığını ön plana çıkarmıştır. 1990’lı yılların or-
tasına gelindiğinde ise çok yönlü diplomasiye geçilmiş ve Kazakistan dış politikası 
büyük ölçüde geliştirilmiştir. Nazarbayev’in 6 Şubat 2008’de yaptığı ulusa sesleniş 
konuşmasıyla Kazakistan’ın dış siyaseti yeniden şekillendirilmiştir. Bu yeni strateji-
de Orta Asya ile ilgili güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmak, sınır bölgeleriyle ve 
komşularla oluşabilecek güvenlik tehditlerini bertaraf etmek, uluslararası terörizm, 
uyuşturucu ve kaçak göçmen meselesi ile mücadele etmek öncelikli konular arasına 
girmiştir. Bu sorunlarla baş edebilmek için öncelikle ŞİÖ (Şangay İşbirliği Örgütü) 
gibi bölgesel ve uluslararası teşkilatlara üye olunmuş, Rusya ve Çin gibi komşu ülke-
ler ve Orta Asya devletleriyle ekonomik ve siyasi işbirliği anlaşmaları yapılmış, ABD, 
Avrupa Birliği ve NATO ile ilişkilerin de artırılması hedeflenmiştir.2 

Kazakistan dış siyaseti şu anda Orta Asya’daki istikrarsızlığın ortadan kaldırıl-
masını amaçlamaktadır. Bölgedeki istikrarsızlık, Orta Asya devletlerinin siyasi ve 
ekonomik gelişim süreçlerini tamamlamasını engelleyen en önemli etkenlerden 
biridir. Orta Asya’nın siyasi açıdan istikrarsız bölgeleri olan Afganistan, Pakistan, 
Orta ve Uzak Doğu ülkelerine coğrafi konumu itibari ile yakın olması güvenlik so-
runlarının bölgedeki diğer ülkelere sıçramasına sebep olmaktadır. Bu sebeple za-
man içerisinde Kazakistan, Orta Asya’daki ekonomik, coğrafi, tarihi ve kültürel 
özellikleri bakımından aynı değerleri taşıyan diğer ülkelerle bölgesel istikrar ve gü-
venlik meselelerini birlikte değerlendirmeye başlamıştır.  

Orta Asya’da istikrar ve güvenliği sağlamanın en önemli koşulu bölgede bulunan 
ülkelerin sağlam bir ekonomik yapıya kavuşması, sağlıklı bir siyasi taban oluşturması, 
zamanında reformlar yapması ve toplumsal birlik kurmasıdır. Bu kapsamda Orta As-
ya Cumhuriyetlerinin kendi yol haritaları bulunmaktadır.3 Bunun önündeki en 
önemli engel ise, şu an için Orta Asya’da hiçbir ülkenin tek başına bölgedeki ekono-
mik, siyasi, sosyal ve ekolojik güvenliği tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için 
yeterli güce sahip olmamasıdır. Bu unsurlara karşı Kazakistan’ın tek başına mücadele 
etmesi düşünülemez. Bu yüzden Kazakistan, Orta Asya ülkelerinin sosyal, ekonomik 
ve siyasi gelişimini tamamlaması için bölge ülkelerinin bütünleşmesini hızlandırmaya 
çalışmıştır. 1990’lı yılların başından bu yana Orta Asya ülkeleri ve Kazakistan’ın katı-
lımlarıyla bölgede değişik düzeyde bütünleşmeler sağlanmıştır. Bunlardan en önem-
lisi Orta Asya’da istikrar ve güvenliği sağlamakta önemli rol oynayan 15 üye ülkenin 
katılımıyla ve 10 gözlemci ülkenin dâhil olduğu AİGAÖ (Asya'da İşbirliği ve Güven 
                                                 
2  Лаумулин М.Т. Центральная Азия в зарубежной политологии... стр. 376.  
3  Казахстан в современном мире: реалии и перспективы.Под. ред. Султанова Б. К. – Алматы: 

КИСИ при Президенте Республики Казахстан, 2008. стр. 89-90. 
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Arttırıcı Önlemler)  Teşkilatı’dır. Bu teşkilat Avrasya bölgesinde ve dünyada güvenli-
ği ve istikrarı sağlamakta önemli bir rol üstlenmiş durumdadır. Bunun yanı sıra 2000 
yılında Kazakistan’ın girişimleri sonucunda Rusya, Belarus ve Orta Asya ülkeleri ara-
sında ekonomik entegrasyon ve serbest ticari bölge oluşturmak için AEK teşkilatı 
kurulmuştur. Bu teşkilat daha önceki anlaşmalara göre, ekonomik entegrasyon çerçe-
vesinde daha ilerici olduğunu kanıtlamıştır.4 

Kazakistan için ulusal güvenliğin sağlanması çerçevesinde bölgesel entegrasyon 
girişimleri askerî -siyasi işbirliğinin önemini ortaya koymuştur. Bu çerçevede; Orta 
Asya ülkelerinin katılımıyla 15 Mayıs 1992 yılında kurulan OGAO (Ortak Güven-
lik Anlaşması Örgütü) ve 1996 yılında çalışmaları başlayan fakat ancak 2001 yılın-
da kurulan ŞİÖ gibi kuruluşlarla işbirliği yapılmıştır. Nazarbayev’in deyişiyle 
OGAO dış tehditlere, askerî ve siyasi müdahalelere karşı birlikte hareket edecek 
örgüt olarak kuruldu. Avrasya bölgesinde ekonomik, siyasi, askerî ve sosyal alanda 
işbirliğini artırmada ŞİÖ önemli bir görev üstlenmiş durumdadır. Orta Asya bölge-
sinde küresel güçlerin rekabeti, Rusya’nın tekrar bu bölgede gücünü göstermesi, 
bölgesel güç olmaktan çıkıp küresel bir güce dönüşen Çin ve Orta Asya devletleri-
nin işbirliği anlaşmaları önemli sayılabilecek niteliktedir. Yeni jeopolitik konum 
itibarıyla Orta Asya’daki güç dengesini korumada bu örgüt kapsamında yakın kom-
şuların etkisi Kazakistan için önemini bir kez daha sergilemiştir. ŞİÖ’nün asıl ama-
cı, bölgede güvenlik, istikrar ve barışı sağlamak, nükleer silahsızlanma, iç karışıklık 
ve uluslararası suçlarla mücadelede örgütün itibarını artırmaktır. ŞİÖ çerçevesinde 
en önemli konulardan biri de, işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan enerji alanındaki 
anlaşmalardır. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 6 Ağustos 2007’de Biş-
kek’te gerçekleşen ŞİÖ toplantısında üye ülkeler arasında enerji firmaları kurulma-
sını gündeme getirmiş, enerji piyasasındaki işbirliğinin ŞİÖ üyesi ülkelerin ticari 
kalkınmalarına fayda sağlayacağı düşüncesini bildirmiştir.5 

Orta Asya’da, güvenlik ve istikrarın sağlanabilmesinin en önemli şartlarından 
birisi olan bölgesel işbirliği ve entegrasyonun önünde engel teşkil eden birtakım iç 
ve dış faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlere, Orta Asya’daki ülkelerin ekonomik 
ve siyasi reform faaliyetlerinin farklı nitelikte ve hızda olması, ülkelerdeki elit ke-
simlerin çıkar ve amaçlarının millî menfaatlerle çatışması, dış politikada farklı he-

                                                 
4  A.g.e. 
5  Казахстан в современном мире: реалии и перспективы... стр. 91. 
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deflerin olması ve ülkeler arası ilişkilerin tam manasıyla oturmuş olmaması örnek 
olarak gösterilebilir.6 

2 Eylül 2006 yılında Astana’da gerçekleştirilen Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan 
ve Özbekistan cumhurbaşkanları toplantısı bölgedeki entegrasyon sürecini değerlen-
dirmede önemli bir adım olarak gösterilebilir. Orta Asya’daki güncel meseleler olan 
su ve elektrik enerjisi sağlama problemleri toplantıda dile getirilmiştir. Aral Gölü’nü 
tekrar canlandırmayı ve Orta Asya ülkelerinin su enerjisi konsorsiyumu kurulması 
hususu öne çıkmıştır. Toplantıda Orta Asya ülkelerinin bölgesel problemlerinin hal-
ledilmesi için ortak hareket etme gerekliliği dile getirilerek 2007-2008 yılı değerlendi-
rilmiştir. Öncelikle ürün fiyatlarının ani yükselişi, soğuk kış şartları, yağmurların artı-
şıyla birlikte oluşan su taşkınları konuşulmuş, küresel iklim değişikliği, fiber saldırılar, 
mali ve ticari alandaki gelişmeler ise daha sonra ele alınmıştır. Ekonomi alanında Ka-
zakistan, Rusya ve Belarus arasında gümrük birliği kurulmasına ilişkin anlaşmaya 
varılması da bu çalışmaların bir neticesi olarak görülebilir. 

Orta Asya’da Rusya ve Çin’in çıkar mücadeleleri ve bölge ülkeleri üzerinde 
ABD’nin etkisini arttırmasının bir neticesi olarak bölgede karışık bir durum baş 
göstermiş ve 11 Eylül saldırısından sonra ise uluslararası ilişkilerde yeni bir dö-
nem başlamıştır. 11 Eylül’ün ardından düzenlenen NATO’nun Afganistan’daki 
operasyonlarının önemli özelliklerinden biri de, bazı Orta Asya ülkelerinde NA-
TO’nun destek noktaları ve askerî üslerinin açılmasıdır. Orta Asya bölgesinde 
siyasi güç dengelerinin köklü değişimi Rusya’nın girişimlerini zora sokmuştur. 
Çünkü Rusya bir taraftan dünya toplumunun teröre karşı mücadelesini destekle-
se de, diğer taraftan Orta Asya’daki komşularının üzerindeki etkisini kaybetme-
me çabası içerisinde olmuştur. Bu karmaşada Rusya, Orta Asya’da yaşanan olay-
lara başka bir gözle bakmaya başlamıştır. Bu çerçevede BDT ve Rusya’nın Orta 
Asya Cumhuriyetlerinin kendi ekseninden çıkarmaması için her türlü yolun de-
nenmesi fikri benimsenmiştir. Bu dönemde Rusya raportörlerin karşı fikirlerine 
rağmen, Orta Asya’da yabancı devletlerin etkisinin artması bu bölge ülkelerinin 
kendi iç işleri olduğu düşüncesini dile getirmiştir.7  

11 Eylül saldırısından sonra kendini iyice hissettirmeye başlayan tek kutuplu 
uluslararası ilişkiler sistemine karşı Rusya, hızlı bir şekilde çok kutuplu bir sistem 
girişimlerine hız kazandırmıştır. Rusya’nın Çin ve Hindistan ile ilişkilerini canlan-
                                                 
6  Богатуров А.Д.,   Дундич А.С. Троицкий Е. Ф.  Центральная Азия: «отложенный 

нейтралитет» и международные отношения в 2000_х годах. Очерки текущей политики. 
Выпуск 4. М.: НОФМО, 2010. стр.55.  

7  М. Шайхутдинов. Современная внешнеполитическая стратегия России и национальные 
интересы Казахстана: общее и особенное. «Analytic» №3-2006. www.kisi.kz. 
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dırması, bölgede ŞİÖ’nün kurucusu ve üyesi konumunda tanınması, Orta Doğu 
meselelerine bakışı, Hamas ile bağlantılı olması, İran ile atom enerjisi konusunda 
işbirliği yapması bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu olayların Washington’un öf-
kesini artırdığı söylenebilir. Rusya yeniden dünyanın süper gücü olmak için bulun-
duğu bölgenin jeopolitik konumundan faydalanmak,  petrol, doğalgaz ve elektik 
enerji geçişini geçmişteki gibi sahiplenmeyi hedeflemektedir. Buna göre öncelikle 
ülkenin en büyük enerji devleri Gazprom, PAO, EES gibi şirketlerini desteklemek-
tedir. Gazprom, dünya gaz rezervinin %16’sını ve işlemede % 20’sini kendi elinde 
tutmaktadır ve şirketin 2006 yılı cirosu 300 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı zamanda 
Kazakistan ve Özbekistan doğalgazını Avrupa’ya ulaştıran tek şirket olarak da göze 
çarpmaktadır.8 

2006 Mayıs ayında Şangay’da gerçekleşen ŞİÖ toplantısında Putin örgüt çerçe-
vesinde enerji anlaşması sağlanması fikrini sunmuştur. Bu fikir, birçok uzman tara-
fından ABD için Orta Asya pazarının kapatılması olarak yorumlanmıştır. Orta Asya 
ve Kazakistan, Rusya ekonomisine gerekli yer altı zenginlikleriyle büyük destek 
sağlamaktadır. Çoğu araştırmacının fikrine göre, bu bölgede lider pozisyonunda 
olmak isteyen Rusya; çıkarlarına bağlı, kendi başına hareket edebilen, bağımsız ve 
kalabalık bir Orta Asya’nın işine gelmeyeceğini düşünmektedir. Rusya Siyasi Yeni-
likler Ajansı Başkanı Yuri Solozobov’a göre, Orta Asya liderlerinin içinde sadece N. 
Nazarbayev’in kendi başına karar verebilen ve bağımsız bir siyasetçi olduğunu söy-
leyebiliriz. Bu yüzden Orta Asya’da Rusya’nın katkısının olmadığı bir entegrasyon 
girişimi, Kazak-Amerikan ilişkilerinin gelişimine, Kazakistan’ın NATO ile birlikte 
ve Kazakistan’ın taş kömürü taşıma yollarının yeniden canlandırılması gibi konu-
larda Rusya dışarıdan seyirci konumundadır. N. Nazarbayev’in Orta Asya ülkeleri 
birliğini kurmak için çeşitli girişimlerde bulunması bunun açık bir delili olarak gös-
terilebilir. EAEK teşkilatının ciddi anlamda kendi işlevlerini yerine getirmesi sonu-
cunda bölgede dış güçlerin etkisinin yavaşlaması söz konusudur.9 

Kazakistan’ın pozitif ekonomik dinamiği ve jeopolitik konumu Rusya için Orta 
Asya güvenlik kalkanı görevini üstlenmektedir. Kazakistan-Rusya işbirliği bölgesel 
yönden üç bölümde incelenebilir. Birincisi, Rusya’nın uluslararası tutumlarıyla 
siyasi tesirinin pekişmesine bağlı olarak Rusya’nın global ve bölgesel çıkarları; ikin-

                                                 
8  Kazak doğalgazını çıkarmada Gazprom önemli bir yer tutmaktadır. Gazprom Kazak doğalgazını 

Rus toprakları üzerinden BDT ülkelerine ulaştırmaktadır. Rusya, doğalgazı Kostanay eyaletine 
ulaştırılmakta ve Orta Asya doğalgazının Kazakistan toprakları üzerinden transit geçişini 
sağlamaktadır. 

9  Богатуров А.Д.,   Дундич А.С. Троицкий Е. Ф.  Центральная Азия: «отложенный 
нейтралитет»...стр. 78.  
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cisi, Rusya önderliğinde gelecek için planladığı dünya medeniyetleri için enerji üs-
sü kurma hayali; üçüncüsü ise çağdaş uluslararası kuruluşlar EAEK, ŞİÖ çerçeve-
sinde Orta Asya devletlerinin sosyo-ekonomik gelişmeleridir. 

Kazakistan ekonomisi için petrol çok önemlidir. Ülkede açıklanan petrol rezer-
vinin miktarı 5,6 milyar ton olarak tespit edilmiştir. Petrolün % 70’i Hazar Denizi 
kapsamlı çıkarılmaktadır. İhracat için çıkarılan petrolün miktarı her geçen gün art-
maktadır. 2015 yılına kadar Kazakistan 150 milyon tona yakın ham petrol üretmeyi 
hedeflemektedir. Bu ileride Kazakistan’ın petrol üretiminde dünyanın sayılı ülkele-
ri arasına gireceğini gösterir. Bu petrolün % 90’ı (yaklaşık 135 milyon tonu) ihraç 
edilmektedir. Kazak Devlet Mühendislik Akademisi Başkanı Nadir Nadirov’a göre 
Kazakistan topraklarının  %62’si petrol rezervine sahiptir ve şu anda bu miktarın 
sadece 1/3’ünde çalışmalar yürütülmektedir.10 

Kazakistan ve Rusya arasındaki petrol üretimi, nakliyesi ve yeniden işlenmesi 
konulu ikili anlaşmaların önemi büyüktür. Kazakistan Cumhurbaşkanı N. Nazar-
bayev, Mayıs 2007’de Rusya’nın Novosti ajansına verdiği mülakatta “petrol-
doğalgaz bağlamında Kazakistan-Rusya ilişkileri stratejik öneme sahiptir ve karşı-
lıklı taahhütler geniş hacimli ve uzun vadededir” demiştir. Buna paralel olarak Na-
zarbayev, Hazar Denizi sınır sorununu iki taraf için de dengeli bir çözüme kavuş-
turmuş ve üç büyük petrol bölgesinde Rusya ile birlikte üretim çalışmalarını baş-
latmıştır. 2007 yılının başında Rusya Federasyonu ile Hazar Denizi’nin kuzey kısmı 
için kendi aralarında anlaşarak yapılması öngörülen değişikliklerle meseleyi çözü-
me kavuşturmuştur. Anlaşma gereğince yapılan değişiklikler Rusya’nın kontrolün-
deki Hazar Denizi’nin kuzey kısmında bulunan Sentralnaya ve Hvalinskoye petrol 
arazilerinin işlenmemiş kısımlarının hiçbir zaman kullanılmaması kaydıyla sorun 
halledilmiş oldu. Hazar Denizi’nin kuzey kısmının paylaşımıyla ilgili anlaşma kö-
mür rezervlerinin işlenmesi konusundaki Kazakistan-Rusya işbirliğinin genel kural-
ları da belirlendi. Anlaşmaya göre Rusya’ya Sentralnaya, Hvalinskoye, buna karşın 
Kazakistan’a da Kurmangazı petrol işletmeleri araştırma hazırlık çalışmalarını yü-
rütme yetkisi verildi. Anlaşma kapsamında şartlara uygun arazilerin işletilmesi Ka-
zakistan ve Rusya’nın ortak işleri arasında kabul edilecektir.11 

Kazakistan ihraç edilen petrolün Rusya toprakları üzerinden geçeceğini bildir-
miştir. 2006 yılı verilerine bakacak olursak, Kazak petrolünün %80’ni Rusya üze-
                                                 
10  Международные отношения в Центральной Азии: События и документы: Учеб. пособие 

для студентов вузов / А. Д. Богатуров, А. С. Дундич, В. Г. Коргун и др.; отв. ред. А. Д. 
Богатуров. — М.: Аспект Пресс, 2011. стр. 45-47. 

11  Чуфрин Г.И. Россииско-казахстанские торгово-экономические отношения: современное 
состояние и перспективы развития. «Казахстан-Спектр» №1-2008. www.kisi.kz.  
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rinden ihraç edilmiştir. Bu konumda Rusya üzerinden batıya petrol ulaşımı, Kaza-
kistan için geniş hacimli çalışma yapan ve siyasi bağımsız bir yol olarak düşünülebi-
lir. Rusya toprakları üzerinden ihracat, Hazar Petrol Boru Hattı çerçevesinde Ten-
giz-Novorossisk petrol boru hattı ve Sovyetler Birliği zamanında yapılan Atırau-
Samara boru hattı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kazak petrolü demir yolu ile 
Rusya üzerinden Baltık Denizi kıyılarındaki limanlara ulaştırılıp ve Aktau limanın-
dan Rusya limanlarına yani Mohaçkale’ye, ardından da Mohaçkale-Novorossisk 
üzerinden yurt dışına ihraç edilmektedir. Hazar Petrol boru hattı üzerinden petrol 
taşıması bazı sorunların yaşanmasına sebep olmaktadır. Çünkü Avrupa’ya ulaştırı-
lan petrolün gemilerle taşınması ancak İstanbul ve Çanakkale Boğazları vasıtasıyla 
olduğu için inisiyatif Türkiye’nin elinde bulunmaktadır. Türkiye’nin bu inisiyatifini 
dengeleyebilmek maksadıyla 2007 yılında Rusya, Yunanistan ve Bulgaristan ile 
imzalanan anlaşma kapsamında Bulgaristan ve Yunanistan Burgaz-Aleksandrapolis 
boru hattı yapılması önemli olmuştur. Uzunluğu 285 km’ye varan bu petrol boru 
hattı Novorossisk’te bulunan petrolü İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına ulaşma-
dan Avrupa’ya taşınmasını kolaylaştıracaktır. Hattın toplam maliyeti 900 milyon 
dolar olarak değerlendirilmektedir. Hattın taşıma kapasitesi yıllık 35 milyon ton ve 
50 milyon tona kadar da yükselebilen kapasiteye sahip olacaktır. Kazakistan Cum-
hurbaşkanı N. Nazarbayev’e göre, bu anlaşmayla Hazar Petrol Boru Hattı ile ihra-
catın 23 milyon tondan 40 milyon tona yükseltilmesi, Kazak petrolünün ihracatına 
ek 17 milyon ton petrol Burgaz-Aleksandrapolis hattıyla gerçekleşecektir. 

2006 yılı verilerine göre Hazar Petrol Boru Hattı 229 milyon dolar zarar etmiş-
tir.12 Bu sebeple Kazakistan, boru hattıyla petrol taşımacılığını arttırmak amacıyla 
10 yeni petrol istasyonu kurmak, petrol saklama rezervuarlarının genişletilmesi ve 
Novorossisk bölgesine daha fazla petrol ulaştırmak için yeni noktalar inşa etme 
çabasındadır.  

Astana petrol ihracatında çok yönlü bir tutum sergilemektedir. Kazak petrolü-
nün tankerlerle Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan’a oradan da 2006 yılında faali-
yete başlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile dünya pazarlarına ulaştırıl-
ması hedeflenmektedir. Burada önemli olan yıllık 50 milyon tonluk bu hattın Ka-
zak petrolü olmadan düşünülmesi mümkün değildir. Çünkü sadece Azerbaycan 
petrolü yetersiz kalmaktadır. 2007 yılında Kazakistan 7 milyon ton petrolü Hazar 
Denizi üzerinden ihraç etmiştir. 2010 yılında ise bu miktar 13 milyon tona ulaşmış-
tır. Kazakistan, BTC boru hattına tankerlerle Azerbaycan’a taşınan petrolün yıllık 
25 milyon tona ulaştığını bildirmiştir. Fakat Kazak petrolünün tankerlerle taşınma-

                                                 
12  Чуфрин Г.И. Россииско-казахстанские торгово-экономические.. www.kisi.kz. 
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sı Hazar Denizinde ekolojik sorunlara yol açmaktadır. Böylece Hazar petrol geçişi 
birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Konuyla alakalı olarak Hazar’a sınırı 
olan beş ülke, Kasım 2003’te Hazar Denizi çevresini koruma yönünde bir sözleşme 
imzalamıştır. Hazar Denizinde petrol ve doğalgaz üretimine bağlı olarak Hazar 
ekolojisini geliştirme ve dengeleri koruma adına Ekim 2007’de Tahran’da 2. Hazar 
Toplantısı düzenlenmiştir. 

Kazakistan petrolünün Avrupa’ya ve dünya pazarına ulaşım yollarının Rusya 
toprakları üzerinden geçmesine, ABD, siyasi ve finansal destek sağlamayıp, stratejik 
amaçlarına ters düştüğü için karşı çıkmaktadır. ABD yönetimi bu amaca uygun 
olarak Kazak petrolünün Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından taşınmasını, Hazar 
Denizi’nin altından geçecek boru hattı için 1,7 milyon dolar kaynak sağlamıştır. 
ABD, Orta Asya doğalgazının Avrupa’ya Hazar üzerinden geçmesini desteklemek-
tedir. Bu anlamda 2007 Temmuzunda ABD ve Azerbaycan arasında sözleşme im-
zalanmıştır. 

Burgaz-Aleksandropolis petrol boru hattının yapılmasıyla birlikte batıya petrol 
ihracatının miktarını arttırmak için yapılan işlerle birlikte Rusya yakın zamanda 
yapılan Atasu-Alaşankou boru hattından faydalanmak için Kazakistan ile anlaşma-
ya hazır olduğunu dile getirmiştir. 2005 yılında faaliyete geçen bu hat yıllık 10 mil-
yon ton petrol taşımaktadır. 2011 yılına doğru 20 milyon ton arttırmayı amaçla-
maktadır. Bu hat sadece Kazakistan’ın değil Rusya’nın da çıkarlarına cevap verebi-
lecek niteliktedir. Rusya bu petrol boru hattı üzerinden Batı Sibirya’daki kendi pet-
rol üretimini Çin’e ihraç edebilecektir.13 

Kazakistan ve Rusya arasında Ekim 2007’de yapılan sözleşmede 2008 yılından 
itibaren 5 milyon ton civarındaki Rus petrolü Kazakistan aracılığı ile Çin’e taşın-
maktadır. Rus petrolünün bu proje kapsamında taşınmasının gelecekte Şangay 
İşbirliği Örgütü kapsamında katılımcıların ekonomik gelişimlerine stratejik çıkarla-
rı açısından ortak enerji birliği kurulmasına büyük yardımı dokunacaktır. 

Doğalgaz anlaşmalarının enerji alanında Kazakistan–Rusya ilişkilerinin çok 
önemli bir noktada olduğu açıktır. Kazakistan sadece kendi doğalgaz rezervlerini 
işletme ve ihraç etmenin yanı sıra, Türkmenistan ve Özbekistan doğalgazının tran-
sit geçişlerini sağlayan ülke konumundadır. Kazakistan topraklarında yürütülen 
arama çalışmalarında doğalgaz rezervinin yaklaşık 2 trilyon m3’tür. Bu miktar Ha-
zar Denizi’nde bulunan doğalgazla birlikte toplam 8,3 trilyon m3’e yaklaşmaktadır. 
Son yıllarda Kazakistan’da doğalgaz üretimi 12 milyar m3’e yaklaşmıştır. 2020 yılı 

                                                 
13  A.g.e. 
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planına göre Kazakistan, doğalgaz üretimini geliştirmeye yönelik programlara uy-
gun doğalgaz üretimini 40 milyar m3’e çıkarmayı hedeflemektedir. 

2007 Mayıs ayında Moskova’da Kazakistan ve Rusya devlet başkanlarının ara-
sında gerçekleşen sözleşme kapsamında Gazprom ve Kazak Kazmunaygaz şirketle-
ri arasında bir takım yatırımlar çerçevesinde uzun vadede işbirliği yönünde önemli 
anlaşmalar imzalanmış ve Orenburg doğalgaz üretim tesislerinin işletimi için an-
laşmaya varılmıştır. Bu tesiste Kazakistan’ın Karaşıganak bölgesinden doğalgaz 
tedarik edilmesi kararı alınmıştır. Anlaşmanın gerçekleşmesinde 2002 Mayıs ayın-
da kurulan KazRosgaz işletmesi önemli rol oynamıştır. Bu şirket doğalgaz alım-
satımı,  doğalgaz üretim tesislerine işleme ve diğer hizmetlerini yürütmektedir. 
Gazprom ve KazMunayGaz şirketlerinin bir araya gelmesiyle Orenburg doğalgaz 
üretim tesisinin kurulması ve buna bağlı olarak planlanan Karaşıganak’tan çıkan 
doğalgazın Orenburg’a ulaşması, bu doğalgaz miktarının 2012 yılına kadar 15 mil-
yar m3’e ulaşması düşünülmektedir.14 

Bahsedilen anlaşmalar kapsamında 2007 yılında Rusya lideri V. Putin’in Kazakis-
tan ve Türkmenistan’a yaptığı seyahat sonrasında, Orta Asya’daki doğalgaz taşıması-
nın gelişimi amacıyla yapılan Hazar Boru Hattı anlaşmasının önemi büyüktür. Rusya, 
Kazakistan ve Türkmenistan devlet başkanlarının imzaladığı üçlü anlaşmaya göre 
Hazar Denizi Doğalgaz Boru Hattı yapımına 2008 yılının ikinci yarısında başlanma-
sına karar verildi. Gürcistan’ın katılımıyla gerçekleşen Trans-Hazar boru hattına bak-
tığımız zaman bu hattın önemi de büyüktür. Doğalgaz boru hattının su altından değil 
yüzeyden geçirilmiş olması büyük kolaylık sağlamaktadır. Deniz altından geçen boru 
hattının teknik açıdan bakımı büyük sıkıntılar doğurmaktadır. Gürcistan’ın bu hat 
sisteminde aslında ekonomik çıkarları değil siyasi çıkarları daha çok ön plana çıkmak-
tadır. Çünkü Gürcistan’ın ABD’nin dış siyasi baskısının etkisinde olduğu herkesçe 
bilinen bir gerçektir. Bu durum boru hattının güvenliği meselesini ön plana çıkar-
maktadır. Transit Hazar boru hattı çerçevesinde ABD ve AB’nin ilgisini çeken ve 
gerçekleştirmek istediği Rusya’nın saf dışı bırakıldığı NABUCCO boru hattının gele-
ceği tartışmalıdır. Bu boru hattı 2007 yılında Bakü-Tiflis-Erzurum uluslararası doğal-
gaz boru hattı olarak Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan doğalgazının Rusya 
topraklarına girmeden Türkiye üzerinden 2012’ye kadar Avrupa’ya ulaşmasını hedef-
lemektedir. Ancak bu projenin en önemli katılımcısı Türkmenistan’ın Hazar Denizi 
kıyısı hattına katılımı, 2007 yılında Çin ile anlaşması ve NABUCCO projesine katı-

                                                 
14  Чуфрин Г.И. Россия в Центральной Азии: монография. — Алматы: Казахстанский институт 

стратегических исследований при Прези-денте РК, 2010.стр 184-186. 
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lımı Trans Hazar Petrol Boru Hattı projesine katılamayacağının bir işareti olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.15  

ABD’nin Orta Asya’da bulunması kendi çıkarlarına uymadığı için, Çin de Rusya 
ile aynı tutumu sergilemektedir. Orta Asya ve Kuzey Kafkasya’da ABD’nin etkisi-
nin ve bu bölgede bulunan bazı devletlerin ABD ile ilişkilerinin azaltılması, Rusya 
ve Çin’in bölgedeki siyasi ve ekonomik hedefleridir.16 Moskova ve Pekin Orta Asya 
bölgesi ülkelerindeki birtakım değişikliklerin sonucunda oluşan ve oluşacak muh-
temel siyasi değişimlere hazır oldukları sinyalini vermektedirler. Bu bölgedeki en 
ufak bir istikrarsızlık neticesinde Orta Asya ülkelerinin tamamıyla batıya kaymaları 
Rusya ve Çin’in güvenliğini tehlikeye atacaktır. Kırgızistan olayları ise Orta As-
ya’daki istikrarın ne kadar kolay kaybedilebileceğini göstermiştir. 

Çin’in Orta Asya’daki, Rusya ile pek çatışmayan amaçları şu başlıklar altında 
gösterilebilir: 

-  Bölgede Çin’in çıkarlarının tanınmasını ve bilinmesini sağlamak, 
- Washington ve NATO’daki müttefiklerinin bölgede siyasi ve ekonomik 

açıdan güçlenmesini engellemek, 
-  Bölgede Türkiye, İran ve diğer ülkelerin etkisine karşı güç dengesi oluşturmak, 
-  Hazar Denizi petrollerine ulaşmak için büyük projeler başlatmak.17 

Çin’in Orta Asya’da güçlenmesinin asıl etkeni ŞİÖ’dür. Çin’in ŞİÖ’ündeki çı-
karları, ulusal güvenlik konusunda ve ekonomik gelişim alanlarındadır. Ulusal gü-
venlik konusunda en önemli problemlerden birisi şu an için Sincan-Uygur bölge-
sindeki olumsuzluklardır. Ekonomik sorunlar arasında ise batı bölgelerinin gelişim 
düzeyinin doğu bölgeler kadar olmamasıdır. Çin-Rusya ilişkilerinin ve işbirliğinin 
gelişimi Şangay İşbirliği Örgütü’nün gelişiminde en önemli faktörlerdendir. 

ABD, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bölgedeki tutumunu arttırmaya başla-
mıştır. Orta Asya’ya ilgisinin artmasının en önemli nedenlerinden biri de, Rusya ve 
Çin gibi devletlerin olması ve İslam coğrafyası arasında stratejik öneminin bulun-
masıdır. Bölgede kendi gücünü arttırmak isteyen ABD stratejisini enerji üzerine 
kurmuştur. ABD büyük jeopolitik oyun çerçevesinde Rusya, Çin ve İran’a karşı 
Orta Asya bölgesinde kendi ekonomik ve siyasi tesirini güçlendirmek istemektedir. 
                                                 
15   Trans Hazar Petrol Boru Hattı projesinin yapımı için Hazar Denizi’nin hukuki sürecine bağlı 

olarak Hazar’a kıyı ülkelerin, bilhassa Rusya ve İran’ın anlaşmaya varmaları şarttır. 
16  Центральная Азия — Китай: состояние и перспективы сотрудничества. Под. ред. 

Султанова Б. К., Ларюэль М. — Алматы: Казахстанский институт стратегических 
исследований при Президенте Республики Казахстан, 2008. www.kisi.kz. 

17  М. Лаумулин Центральная Азия и Запад: новые геополитические реалии// Казахстан в 
глобальных процессах. -2004. -№2. 24- бет.  
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ABD Hazar bölgesinde enerji kaynaklarını değerlendirme niyetindedir ve stratejik 
amaçla İran’ı kendi kontrolü altına almak istemektedir. 

ABD, Orta Asya ülkelerine siyasi baskı uygulamak suretiyle bölge devletlerine 
insan haklarının korunması, otoriter rejimler, askerî yardımları durdurmak gibi bazı 
konularda istediğini yaptırmakla tehdit edebilmektedir. Bu tür bir uygulamayı Öz-
bekistan’da görmekteyiz. 2002 yılında Özbekistan, ABD tarafından askerî yardım-
lar hakkında kanunu onaylamıştır ki, bu kanunun insan haklarının korunmasına 
pozitif etki yaptığı söylenebilir. 

Bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin dış faktörlerin etkisinde olduğu gerçeği kabul 
edilerek, bölgenin uluslararası sistem içindeki öneminin artırılması için bazı önemli 
meselenin halledilmesi gerekmektedir. Bu meseleleri şu şekilde sıralayabiliriz:  

- Ekonomik, siyasi ve sosyal reformların hayata geçirilmesi, 
- Demokratik siyasi sistemin oturması yönündeki çalışmaların hızlandırılması, 
- Bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla bütünleşmenin sağlanması, terörizm, 

uyuşturucu ticareti, kaçak göçmen gibi güvenlik konularıyla ciddi şekilde il-
gilenilmesi, 

- Orta Asya’da zaman zaman istikrarsızlıklara sebep olabilen, ABD, Çin, Rus-
ya ve AB ülkeleri arasındaki nüfuz mücadelesinin önemli bir parçası duru-
munda olan bölgedeki Rus ve Amerikan üslerinin kapatılması.18 

Netice olarak, Kazakistan bir taraftan kendi milli menfaatleri doğrultusunda bir 
dış politika geliştirmek ve aynı zamanda çok taraflı ilişkiler kurarak uluslararası sis-
temde yerini almak için yoğun çaba sarf ederken, diğer taraftan da bölge üzerindeki 
büyük devletlerin nüfuz mücadelesinde dengeleri gözeterek gereken tedbirleri al-
maya çalışmaktadır. Yeni kurulmuş bir devlet olarak geride kalan yirmi yılda çok 
önemli adımlar atıldığını söyleyebilmek mümkündür. Orta Asya bölgesindeki aynı 
köklere dayanan diğer devletlerle birlikte derin tecrübelerden faydalanarak önemli 
işbirliği ve entegrasyon faaliyetlerini de geleceğe taşımak için uğraşmaktadır. 

                                                 
18  И. Карсаков. Особенности политики США В Центральной Азии и «Great Game». 

«Analytic» № 5-2006. 19-бет.  
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Giriş 

1989’da Sovyet askerleri Afganistan’dan çıkarılmış ve bundan yaklaşık on yıl 
sonra NATO askerleri Afganistan’a girmiştir. Ülke iç savaş hâlindeyken kısa bir 
süre içerisinde iki defa işgale maruz kalmıştır. Afganistan dünya pazarına uyuşturu-
cu sağlayan ülkelerin başında yer almakla birlikte, uluslararası terörün, açlık ve sefa-
letin de simgesi hâline gelmiştir. Sovyet yönetimi, birinci İngiliz-Afgan savaşından 
kalma silahları kullanan gerillalara karşı operasyon düzenlerken onların mükemmel 
eğitilmiş SSCB ordusuna direniş göstereceğini beklememişti. 80’li yıllarda “Soğuk 
Savaşın” son talimgâhına dönüşen Afganistan, ABD yardımıyla büyük komşusunu 
mağlup etmeyi başararak, bağımsızlığına kavuşmuştur.  

Afganistan’ın demokratikleşmesini savunanlar bu tür problemlerle karşılaşma-
mıştır. Afgan gerillalar, Sovyetler Birliği’ne karşı savaşırken gördüğü destekten, 
ABD ve müttefiklerine karşı mücadele ederken mahrumdur. Gerillalar Pakistan’ın 
kuzeyinde hazırlanan el yapımı silahları kullanmaktadır. Rusya Afganistan’daki 
uluslararası güce karşı tarafsızlığını muhafaza etmektedir. Sosyal yardımlar sayesin-
de, seçimlerin serbest yapılması ve güvenliğin temin edilmesi yeterli ölçüde başarı-
labilmektedir. Fakat sekiz yıldır süren bu faaliyetlere rağmen neden Afganistan’da 
olumlu bir gelişme yok? Açlığın hakkından gelinememiştir, savaş eskisi gibi devam 
etmektedir, uyuşturucu üretimi ve dağıtımı gün geçtikçe artmaktadır? 

1. Afganistan’daki Barış Gücü Misyonunun Maksadı ve Ön Neticeleri 

NATO askerleri, barış amacıyla 2001’den beri Afganistan’da bulunmaktadır. 
Uluslararası koalisyon güçleri teşekkül edilmiş askerî üslere iyice yerleşmiş, komşu 
ülkeler dâhil, iyi altyapıyı da yapmış, ancak temel maksat ve amaç yerine getirile-
memiştir. Bundan dolayı ABD yönetimi, askerî operasyon yapmanın gerekliliğini 
öncelikli olarak, şu sebeplere bağlamıştır.1  

1. 1996’da Afganistan’ın büyük bir kısmını kendi kontrolünde bulunduran Ta-
liban hareketinin terörist rejimini devirmenin gerekliliği, 

2. Taliban hareketinin Afganistan’daki tesirini yok etmek,  
3. Terörist Usame bin Ladin’i ve onun yandaşlarını yakalamak ve uluslararası 

mahkemeye vermek, 
4. Afganistan’da çağdaş, demokratik bir toplum oluşturmak. 

                                                 
1  War in Afghanistan, Free World Academy, 

http://www.freeworldacademy.com/globalleader/afghanistan.htm. 
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2004’de Afganistan Cumhuriyeti’nin devlet başkanı olarak seçilmiş Hamid Kar-
zai böyle bir meseleyi üslenmişti ve O, seçim öncesi ve daha sonraki konuşmaların-
da Afganistan’ı “gözyaşlarının yerini gülücüklerin aldığı ve gelişmekte olan bir dev-
lete” çevireceğini vaat etmişti. Ayrıca Hamid Karzai, kendi siyaseti çerçevesinde 
uyuşturucu trafiği ve terörizmle mücadele edeceğini, Afganistan’da iktidarı mer-
kezîleştireceğini, hukuku yerleştireceğini, ekonomide özel teşebbüs alanını güçlen-
direceğini ve halkın yaşam standartlarını yükselteceğini ilan etmiştir. ABD ise ülke-
nin tekrar ayağa kalkabilmesi için gereken tüm yardımları Afganistan’a sağlayacağı-
nı vaat etmiştir. Hamid Karzai de Amerikan yardımı vasıtasıyla uluslararası toplu-
luğun saygın bir üyesi olduğunu bildirmiştir2. Fakat günümüze geldiğimizde bütün 
bu vaatlerin büyük ölçüde suya düştüğünü söyleyebiliriz. 

Şimdilik biz sadece birinci ve üçüncü maddeyi kısmen tespit edebiliriz. Gerçek-
ten Kabil günümüzde NATO güçleri ile Hamid Karzai’nin kukla yönetiminin kont-
rolündedir. Afganistan’ın diğer bölgeleri merkezle değişik seviyelerde ilişki içeri-
sinde olan ve dinî otorite sahibi aşiret liderlerinin yönetimindedir. Afganistan’ın ve 
ayrıca Pakistan’ın (Vazaristan) büyük bir kısmı Taliban tarafından yönetilmekte-
dir. Buna son iki yılda bir kaç vilayet daha ilave edilmiştir. Uluslararası koalisyon 
güçlerinin anti-terör operasyonlarına rağmen Taliban direnişi durmak bilmediği 
gibi aksine artmaktadır. Bu nedenle gerilla savaşının azaldığına dair herhangi bir 
şey söylemek mümkün değildir. Aksine koalisyon güçlerinin askerlerine yönelik 
saldırılar gün geçtikçe askerî üslere daha da yaklaşmaktadır.3 Saldırılarda hayatını 
kaybetme riski daha da artan gazetecilerin, eskisi gibi tehlikeli bölgelere götürülme-
si mümkün olmamaktadır.  

ABD eski Başkanı George W. Bush’un, 11 Eylül 2001’deki New York terör sal-
dırısının tertipçisini yakalayıp, yargılama sözü bir yana, uzun zaman nerede oldu-
ğuna dair bile bir şey duyulmamıştır. Onun meşhur video konuşmaları, hatta Usa-
me bin Ladin’in siması bile toplumun şuurundan silinmeye başlamıştır. 11 Ey-
lül’den on yıl sonra, Mayıs 2011’de Bin Ladin’in öldürülmesi bütün dünya için ta-
mamen sürpriz olmuştur. Zira onun öldürülmesi, ardında birçok soruyu bırakmış-
tır. Bunların en önemlisi, neden canlı olarak yakalanıp sorgulanmadığı (mahkeme-
ye çıkarılmadığı) sorusudur. Belki de kendisine düşen (verilen) son görevi (elbette 
Amerika lehine) de bu şekilde yerine getirmiştir.  

                                                 
2  Карзай обещает сделать Афганистан процветающим государством, РИА Новости, 

http://www.rian.ru/politics/20041207/753527.html 
3  Hamer, ‘a fine and fearless reporter’, says Sunday Mirror editor, the Guardian, 

http://www.guardian.co.uk/media/greenslade/2010/jan/10/sundaymirror-afghanistan1. 
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NATO operasyonlarının en önemli olumsuz neticesi, çağdaş Afganistan’daki 
siyasî ve sosyal durumdur. Yönetimde bulunan Hamid Karzai, muhalefet adayı 
Abdullah Abdullah’ın adaylığını seçimden çekmeyle, başkanlık makamını rakipsiz 
sahiplenmiştir. Koalisyon güçlerinin kuvvetiyle ayakta duran Karzai yönetimi, buna 
rağmen başkent Kabil’i bile güçlükle kontrol edebilmektedir. 

Afgan yönetimi kendi millî askerine bile güvenememektedir. Bunun en çarpıcı 
örneğini 2008’deki “Sovyet işgalinden kurtuluşun” yıldönümünde tertiplenen geçit 
töreninde askerler Devlet Başkanını teröristin kurşunundan koruyamamış olması-
dır.4 Zira siyasî liderler, askerin kendisi tarafından kurşun atılması endişesiyle (kor-
kusuyla), onların silahlarına mermi koyulmasına izin vermemiştir. Devlet Başkanı 
ölümden ancak, özel güvenlik şirketlerinden sağlanan yabancı koruma görevlileri-
nin müdahalesiyle kurtulmuştur. 

Afganistan eskisi gibi dünyadaki en fakir ülke olmayı sürdürmektedir. Uluslara-
rası toplulukların sosyal problemlerin çözümü için milyonlar tahsis etmesine rağ-
men, halkın yarısından fazlası günde 1 dolardan az bir parayla geçinmektedir. Tah-
sis edilenlerin yardımların yarısına yakını muhtaç sahiplerine, alacaklılara ulaşmak-
ta, diğerleri çalınmaktadır5. Rüşvetçilik seviyesi emsali olmayan bir şekildedir. Av-
rupa örgütleri, 2002’den 2007’ye kadar ABD ve müttefikleri, Afganistan’daki askerî 
harekâta 82,5 milyar dolar, ülkenin gelişmesi ve yeniden kalkındırılması için 7,3 
milyar dolar harcadıklarını itiraf etmişlerdir6.  Çağdaş Afganistan’ın sıra dışı özellik-
leri bununla sınırlı değildir. 

Çağdaş Afganistan’ın GSMH’nın % 60’ından fazlasını, afyon ile eroin üretimi 
teşkil etmektedir. Rusya Federasyonu’nun Uyuşturucu Dolaşımını Kontrol Etme 
Federal Hizmetinin (FSKN) verilerine göre, dünyadaki eroin üretiminin % 94’ü bu 
ülkede bulunmaktadır. 

Uluslararası koalisyon haşhaş yetiştirilmesine ve uyuşturucu üretimine karşı 
mücadele etmemektedir7. Zira bu durumun yerli yöneticilerin tepkisini çekeceği ve 
terörün artmasına sebep olacağı düşüncesiyle hareket etmektedir. Böyle kârlı bir 

                                                 
4  Фотообзор: В Кабуле совершено покушение на жизнь президента Афганистана Хамида 

Карзая, Великая эпоха, http://www.epochtimes.ru/content/view/16520/2/ 
5  Гуманитарная помощь в Афганистане попадает в руки грабителей, Deutsche Welle, 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3803973,00.html 
6  Ш. Змарай: Взаимосвязь коррупции и гуманитарной помощи. Урки(уроки) Афгана, 

ЦентрАзия, http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1176582420 
7  Moscow furious, says US not pushing drug war in Afghanistan, Christian Science Monitor, 

http://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2010/0519/Moscow-furious-says-US-
not-pushing-drug-war-in-Afghanistan 
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ticarete, Afgan yönetimine yakın çevrelerin de iştirak ettiğine ilişkin şüpheler mev-
cuttur8, ancak dünya medyası bu konu hakkında sessiz kalmayı tercih etmektedir. 
2001’e kadar Taliban’ın, kendi kontrolü altındaki bölgelerde haşhaş yetiştirilmesi-
ne ve uyuşturucu üretimine tamamen son verdiği hafızalarda canlı durmaktadır. 
NATO askerî gücünün ülkeye girdiği günden, 2009’a kadar uyuşturucunun ve af-
yon grubunun üretimi 42 kat artmıştır9. NATO tarafından formalite olarak kontrol 
edilmekte olan çağdaş Afganistan’da vaziyet bundan ibarettir.  Son sekiz yılda ül-
kenin gerçekten çehresi değişmiştir. Ama bütün bunların, Afganistan’ın dünya top-
luluğu, Avrupa ve Rusya için oluşturduğu tehditle veya Afgan tehlikesinin engel-
lenmesiyle ne kadar ilgisinin olduğu anlaşılamamaktadır. Diğer taraftan, ABD’nin 
Afganistan’da bulunmasının kendisine ne kadar faydalı olduğu da bilinmemektedir.  

2. Afganistan’daki Durum ABD’yi Memnun Ediyor mudur?  

Bazı medya kuruluşları ABD’nin Afganistan’daki operasyonunun tamamen sek-
teye uğradığı şeklindeki efsaneyi yaygınlaştırmaktadır10. Yukarıda müttefik ordula-
rının kendi amaçlarına ulaşamadığını Afganistan’daki mevcut durum ile eski duru-
mu kıyaslayarak göstermiştik. Ama operasyonun gerçek amacı, gerçekte medya ve 
dünya topluluklarına beyan edildiği gibi olmayabilir. Washington’un sekiz yıl bo-
yunca savaşta ulaşmış olduğu başarılara dikkatle bakalım. 

ABD dünya topluluklarının da tasvip etmesiyle Orta Asya bölgesinde kendi var-
lığını kabul ettirmiştir. 2001’den sonra bölgede 19 askerî üs oluşturulmuştur. Irak, 
Afganistan ve eski Sovyet Cumhuriyetleri Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan 
topraklarında yer alan bu üsler vasıtasıyla ABD, rakipleri/düşmanları olarak ilan 
ettiği İran, Çin, Pakistan ve Rusya’yı, batı ve doğudan kontrol edebilmektedir.  

Amerikan ordusunun Afganistan’daki kayıp sayısı 1500 kişidir11, bu aynı süre 
içerisinde Sovyetler Birliği’nin kaybettiklerinden biraz azdır. Burada ABD askerinin 
paralı asker olduğunu belirtmemiz gerekir. Bunlar, Afganistan ve diğer sıcak yerler-
de görev yapan ABD vatandaşları veya ödül olarak Green Card almak isteyenlerdir. 

                                                 
8  Берг И. С. Участие НАТО в борьбе с наркобизнесом в Афганистане, Институт Ближнего 

Востока, http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/06-09-09a.htm 
9  Производство наркотиков в Афганистане с момента ввода в эту страну войск НАТО 

увеличилось в 42 раза, Балтинфо, http://www.baltinfo.ru/2009/05/13/NATO-kontroliruet-
proizvodstvo-geroina-v-Afganistane---Boris-Gryzlov- 

10  U. Fichtner, The Risk of Failure in Afghanistan and Iraq, Der Spiegel, 
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,707279-2,00.html 

11  Operation Enduring Freedom, iCasualties, http://icasualties.org/oef/ 
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Ülke topraklarındaki askerî üsler diğerlerine göre emniyetlidir. Kayıplar daha çok 
altyapı hizmetleri sunan binalar için yapılan savaşta olmaktadır.  

Barış hareketine çok sayıda müttefikin iştirak etmesi bir taraftan kendi güçle-
rinden tasarruf etmeye imkân sağlıyor, diğer taraftan da müttefikleri bir araya top-
layarak kaynaşmayı ve birleşmeyi sağlamaktadır.  

Afganistan’daki operasyon fiilî olarak NATO’nun Atlantik bölgesi sınırları hari-
cinde dünya çapında yegâne olarak yürütülen misyondur. Bu durum örgüte bölge-
sel olmanın ötesinde, de facto küresel statü vermektedir. Böyle bir yapı ise 
ABD’deki yeni yönetimin tutumuna tamamen uygundur12.  

Washington’un Afgan uyuşturucu üreticileriyle olan ilişkileri birbiriyle son de-
rece zıttır. Koalisyon, görünürde Afganistan’daki ve Orta Asya’daki uyuşturucu 
güzergâhını araştırmak ve kontrol altına almaya çalışmaktadır. Bunun için koalis-
yon BM aracılığıyla uyuşturucu taşımacılığı ve geçişini araştırmakla görevli özel 
ticarî olmayan örgütleri Orta Asya ülkelerinde kurmaktadır. Afganistan’daki uyuş-
turucu üretiminin artmasına ilişkin ABD yönetiminin tutumunu, Washington’daki 
Cato Enstitüsü’nün uzmanı Ted Galen Karpenter şöyle açıklamaktadır:  

Narkomani meselesi arz değil, talep meselesidir. Kremlin Afganis-
tan’dan akın eden narkotiği durdurmayı ABD ve NATO ülkelerinden 
talep ederken, boşuna uğraşmaktadır. Bence Afganistan’dan akın 
eden narkotiği durdurmak mümkün değildir. Eğer biz bunu yapmaya 
kalkarsak, bu durum Amerikan siyaseti için intiharla eşdeğer olur. 
Narkotik hacmi Afgan ekonomisinin 3/4’nü oluşturuyor. Eğer biz 
haşhaş tarlalarının imha etmeye kalkarsak, ülke halkının büyük bir 
kısmını kendimize karşı hâle getirmiş oluruz. Afgan seçkin zümresi-
nin büyük bir kısmı, ideolojik inançlarına bakmaksızın, uyuşturucu 
ticaretiyle uğraşmaktadır. Karzai ve onun çevresi uyuşturucu ticareti-
ne iştirak etmektedir.13  

Karpentera’nın dediğine göre, Afganistan’daki uluslararası koalisyon güçleri-
nin uyuşturucuyla mücadelesi, zoraki ve sınırlı niteliktedir. Ayrıca bu uzman on-
ların çok dikkat etmeleri gerektiğini de söylemektedir. Eğer onlar Karzai hükü-
metini destekleyen bölgesel önderler ile gerilla komutanlarının kontrolündeki 

                                                 
12  Z. Brzezinsky, NATO and World Security, The New York Times, 

http://www.nytimes.com/2009/08/20/opinion/20iht-edbrzezinski.html?_r=1 
13  Гуткин М. Афганский героин и американо-российские отношения, Голос Америки, 

http://www.voanews.com/russian/news/america/Afghan-Heroine-US-Russia-2009-12-09-
78923902.html 
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uyuşturucuyu yakalarlarsa, ABD’nin terörle mücadele misyonuna darbe vurma 
ihtimali vardır. 

Uyuşturucuyu okyanus üzerinden göndermenin çok zor olduğunu belirtmemiz 
gerekiyor. Üstelik Amerikan uyuşturucu kontrolü çok iyi çalışmaktadır. Bu Afgan 
eroinin büyük bir kısmının ABD’ye değil, BDT ülkelerine ve AB’ye gideceğini gös-
termektedir.  

ABD’nin Afganistan politikasını tetkik ederken ABD vatandaşlarının böyle bir 
askerî operasyona karşı tepkilerine de dikkatle bakmak gerekmektedir. Evvelâ halk, 
Bush yönetimini 4000 askerin kurban verildiği Irak savaşı için tenkit etmiştir. Af-
ganistan bunun gölgesinde kalmıştır. Obama bu ülkedeki askerlerin sayısını iki ka-
tına çıkartmanın gerekliliğini bildirdiğinde14 kamuoyu binlerce kişinin iştirak ettiği 
asker karşıtı mitinglerle tepki göstermemiştir. Yapılan kamuoyu araştırmasında 
Amerikalıların 2/3’ü, Başkan’ın Afganistan’da Amerikan asker sayısının arttırılma-
sına ilişkin tutumunu desteklemektedir15. 

3. Avrupalıların Barış Misyonlarından Bıkkınlığı 

Afganistan’daki operasyona ABD ve Kanada’dan başka Avrupa’dan 23 ülke işti-
rak etmektedir. En çok asker sayısı on binden fazla asker ile İngiltere’nindir. Mütte-
fikler bir kaç yüz askerden bir kaç bine kadar asker göndermektedir. ABD, İngiltere 
ve Kanada hariç koalisyona üye tüm devletlerin kaybı 234 kişidir. Tabii bu tür ka-
yıplar kamuoyunun taşkın tepkisine neden olmuyor, zira koalisyon, Afganistan’a 
Avrupa devletlerinin hiçbirini cebren göndermemektedir. Ancak, Avrupalıların 
çoğunluğu kendilerine yavaş yavaş sorular sormaya başlamaktadır: Afganistan’daki 
askerî operasyonlar ne kadar başarılı ve gereklidir? Bu operasyonlar, 2001’de ilan 
edilen maksat ve amaçlara ne kadar cevap verebilmektedir? Bu operasyonlar Avru-
pa’nın kendisine gizli tehdit oluşturmayacak mıdır? 

Avrupalılarla, Amerikalıların algılamalarında ve anlayışlarında farklılıklar vardır. 
ABD yönetimi için Afganistan’da demokrasi kurma, sosyal problemleri çözme ve 
terörle mücadele propaganda faaliyetinde ilk sırada yer almakta ise de, Avrupalılar 
bu gibi mefhumlara biraz daha ciddi bakmaktadır. Onlar da ABD’yi tehdit ettiği 
gibi Batı Avrupa ülkelerini tehdit eden uluslararası teröre karşı mücadele etmeye 
hazırdır. Bununla birlikte Avrupa’ya göç eden göçmenlerin inancına veya en azın-

                                                 
14  Киселев В. Обама увеличил контингент в Афганистане, Новые новости infox.ru, 

http://www.infox.ru/authority/foreign/2009/02/18/Obama_uvyelichil_kon.phtml.  
15  Афганский курс Обамы поддержали две трети американцев, lenta.ru, 

http://www.lenta.ru/news/2009/02/26/back/ 
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dan demokrasinin evrensel mefkûresine olumsuz tesir edebilen İslâm’ın aşırılaştı-
rılmasına karşıdır.  

Yedi yıllık işgal, Batı’nın Afgan politikasında ABD ile Avrupa arasındaki görüş 
farklılığını ortaya koymuştur. Bu görüş farklılığı koalisyonun parçalanmasıyla neti-
celenebilir. Avrupa’da asker karşıtı halk tam anlamıyla olgunlaşmamıştır. Son güne 
kadar protestonun hedefi olarak, ünlü medya kuruluşları tarafından gündemden 
düşürülmeyen, Irak görülmüştür. 

 Irak’tan askerlerinin çıkartılmasıyla Afganistan, NATO ve ona üye devletlerin 
askerleri bulunan dünyadaki başlıca sıcak noktası olacaktır. Ancak daha şimdiden 
Avrupa yayınlarına Kabil’i ve insan haklarını çiğneyen işgalci kuvvetleri tenkit eden, 
Avrupa kamuoyuna savaşa karşı fena tesir bırakacak narko-mafya ilişkilerini, rüş-
vetçiliği gösteren ve skandal yaratan belgeler sızmaya başlamıştır.  

Toplumsal hareketler ile siyasî partiler barış için mücadeleye aktif bir şekilde 
katılmaya başlamıştır. Almanya parlamentosunda sayısı itibariyle ikinci parti sayı-
lan SPD’nin başkanı Sigmar Gabriel ile Bundestag’daki sosyal-demokrat fraksiyo-
nun başkanı Walter Steinmeier, Afganistan’dan Bundeswehr (Federal ordu) asker-
lerinin bir an evvel çıkartılma planının kabulünde ısrar etmektedir16.  

Buna benzer tutumu Alman Protestan Kilisesi izlemektedir. Onun eski başkanı 
Margot Kaessman’ın görüşüne göre: “Bu savaşı hiçbir şekilde haklı çıkaramayız, 
uyuşturucuyla mücadeleye yoğunlaşmamız ve eğer gerekiyorsa Taliban’la müzake-
reye oturmamız lazım.”17  

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Eylül 2009’da, İtalya’nın Afganistan’dan 
kendi askerlerini tek taraflı olarak geri çekme hakkında kanunu yakın bir zaman-
da hazırlayacaklarını beyan etmiştir18. Ancak Silvio Berlusconi bu demecinden iki 
buçuk yıl önce tam tersini söylemişti19. Washington’un hoşuna gitmeyen bu karar 
İtalya’da sevinçle karşılanmıştır20. Neticede, Obama’nın yeni stratejisine cevap 
olarak Aralık 2009’da İtalyan askerlerinin arttırılmasına ilişkin yeni bir karar al-

                                                 
16 СДПГ предлагает утвердить план вывода войск из Афганистана, Deutsche Welle, 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5052731,00.html. 
17 Глава немецких протестантов потребовала вывести бундесвер из Афганистана, Lenta.ru, 

http://lenta.ru/news/2009/12/24/kaessmann/ 
18  Италия готовит вывод своих военных из Афганистана, MIGnews, 

http://www.mignews.com/news/politic/world/180909_174438_35125.html. 
19  Италия не будет выводить войска из Афганистана, Deyerler, http://deyerler.org/ru/texts/ 

news/politik/near-east/5773-italija-ne-budet-vyvodit-vojjska-iz-afganistana.html 
20  Вашингтон: Вывод войск из Афганистана - не выход, РБК, http://top.rbc.ru/politics/06/10/ 

2009/334878.shtml 
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mıştır21. Bu durum, İtalyan siyasetinin böyle ikilemli problemleri çözmek konu-
sunda, ABD ile İtalyan kamuoyunun görüşlerinin örtüşmediğini göstermektedir. 

  Fransızlar da Afganistan’daki barış harekâtına kendi ülkelerinin iştirak etmesine 
kuşkuyla bakmaktadırlar. 2007 başkanlık seçimi esnasında Nikola Sarkozy askerlerin 
geri çağrılmasına ilişkin meseleyi ele alacağını vaat etmiştir22. Ancak daha sonra vaat-
lerinden dönmüştür. 2009’da Fransa kamuoyu soruşturmasında Fransa halkının % 
80’ni ülkesinin işgal hareketine iştirak etmesine karşı çıkmıştır23. Bu sayı 2007’de hal-
kın sadece % 51’ni teşkil etmiştir24. Kamuoyunun yönetime olan baskısı neticesinde 
Sarkozy’nin, “Fransa Afganistan’dan askerini çıkartmayacak, ama bir daha tek bir 
asker bile göndermeyecek” şeklindeki uzlaşıcı beyanı ortaya çıkmıştır25. 

ABD’nin Avrupalı müttefiki İngiltere’de de savaş karşıtı görüşler artmaya baş-
lamıştır. İstatistiğe göre vatandaşların % 56’sı Kraliyet Ordusu’nun Afganistan’daki 
savaşa katılmasına karşı çıkmıştır26.   

Muhalefet kendi yanlarına sıcak noktalarda savaşmayı reddeden askerleri, sa-
vaşta ölenlerin dul kalmış eşlerini ve annelerini çekerek, kuvvetli ve tesirli savaş 
karşıtı hareket oluşturmaya muvaffak olmuştur. Resmî şahıslar da eskisi gibi 
iyimser değildir. Ağustos 2008’de İngiliz diplomat Sir Sherard Cowper, Ameri-
ka’nın Afgan siyasetinin fiyaskoyla sonuçlanacağını bildirmiştir27. Tabii protesto 
durumu çok alt seviyelerde cereyan ettiğinden hükümet onlara ilgi göstermemiş-
tir.  İngiltere Başbakanı Gordon Brown kendilerinin askerî varlığını 9 bin 500 
asker daha artırmak maksadıyla Ekim ayında Afganistan’a ek olarak 350 asker 
göndereceğini bildirmiştir28. Yeni tayin edilmiş Birleşik Krallık Genel Kurmay 

                                                 
21  Италия увеличит воинский контингент в Афганистане, Росбалт, 

http://www.rosbalt.ru/main/2009/12/10/696301.html 
22  Н. Саркози - за вывод войск Франции из Афганистана, Радио Свобода, 

http://www.svobodanews.ru/content/news/390009.html 
23  National Assembly debates military reinforcements in Afghanistan, France24, 

http://www.france24.com/en/20091216-france-national-assembly-debates-troop-
reinforcements-afghanistan-morin. 

24  Global Unease with Major World Powers, PEW Research Center, 
http://pewglobal.org/files/pdf/256.pdf 

25  Франция больше не отправит в Афганистан ни одного солдата – Саркози, РИА Новости, 
http://www.rian.ru/defense_safety/20091015/189057593.html 

26  Survey: Leaders more optimistic on transatlantic relations then general public, Transatlantic 
Trends, http://trends.gmfus.org/?page_id=2971    

27  Васильев М. Посол Великобритании:"НАТО в Афганистане обречено на провал", KM.ru, 
http://www.km.ru/news/425 

28  Обама подписал приказ об отправке войск в Афганистан, BBC Русская служба, 
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2009/11/091130_obama_afghan_plan.shtml 
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Başkanı David Richards da İngiltere’nin öyle veya böyle Afganistan’da 30-40 yıl 
bulunacağını söylemiştir29.  

Gerçekten, Kraliyet Kuvvetleri bölgede askerî harekât düzenlemeye alışama-
mıştır: 1838-1842 ve 1878-1880 yıllarında İngilizler iki defa Afganlılara mağlup 
olmuşlardır. Acaba şimdi XXI. asrın başında intikam almak mı istemekteler, yoksa 
Atlantik dayanışmasının kanla desteklenmesi gerektiğini mi düşünmekteler? Ancak 
Almanya Savunma Bakanı Karl Theodor Zu Guttenberg’in Afganistan’da Batı ti-
pinde demokrasiyi kurmanın ülkenin tarihî gelişmesinden ötürü mümkün olmadı-
ğına dair bildirisine dikkat etmek gerekiyor30. Bu bildiriyi ABD’nin dünyadaki poli-
tikasına karşı itiraz olarak değerlendirmekle beraber, Batı’nın temel dünya görüşü 
sayılan liberal teorinin evrenselliği hakkında hayal kırıklığına uğradığı şeklinde de 
algılanabilinir. 

Bildirinin, Savunma Bakanı gibi Afganistan’da olup biten olaylarla ilgili sorumlu 
ve oradaki vaziyeti en iyi şekilde tahlil edebilecek (zira kaybedilen her bir askerin ve 
herhangi bir terörist eylemin hesabını verecek) şahsın ağzından çıkması da dikkate 
değerdir. Guttenberg, olaya karşı kendi görüşünün değiştiğini bildirmektedir. Daha 
önce o Taliban’ın ülkeyi yönetmesine karşı çıkmıştı. Şimdi ise Afganistan’ı yönet-
meye Taliban’ın ılımlılarını, problemin çözümünün yegâne çaresi gibi görmektedir.  

4. Rusya ve Afganistan’daki Anti-terör Operasyonu 

Moskova başından itibaren uluslararası kuvvetlerin operasyon gerçekleştir-
mesine destek vermiştir. 8 Ekim 2001’de Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlı-
ğı Taliban rejimini müfrit ve tedhişçi olarak tanıyan bildiriyi yayımlamıştır: 
“Taliban rejimi sadece kendi halkına ve resmî hükümete karşı savaş yürütme-
mekte, onlar aynı zamanda kendilerini bütün dünya karşı koymaktadır. Dünya-
nın, Rusya dâhil birçok yerinde suç işlemiş teröristler Taliban’ın kontrolüne 
sığınmaktadır.”31 

Askerî uzmanlar, NATO’nun Rusya yardımı olmaksızın, teröristlerin üslerini 
kısa bir süre içerisinde imha etmesinin çok zor olduğunu dile getirmekteydi. Zira 
Rusya bölgede uzun yıllar süren askerî harekâtlar nedeniyle önemli bir tecrübeye 

                                                 
29  Генерал Дэвид Ричардс: война в Афганистане продлится 40 лет, The Times, цит. по 

ИноСМИ  http://www.inosmi.ru/world/20090810/251451.html 
30  Министр обороны ФРГ: Западную демократию в Афганистане не построить, Deutsche 

Welle http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5058152,00.html 
31  МИД России поддержал контртеррористическую операцию на территории Афганистана, 

Newsru.com, http://www.newsru.com/russia/08oct2001/mid.html 
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ve Afganistan hakkında tam istihbarata sahipti. Rusya’nın Afganistan hakkındaki 
ülkede güvenliği sağlamada başlıca rol oynayan istihbaratını, NATO üyesi anti-
terör koalisyonu ile paylaştığına ilişkin, ilk önce Almanya ve Kanada’yla paylaşıl-
dığı doğrulanmamış olsa da, gerçeğe yakın bilgiler mevcuttur32. 

Rusya ne sebeple sınırlarına yakın bir yerde kendisine rakip olan askerî bir 
bloğu ve Orta Asya ülkelerinde ABD’nin çok sayıda askerî üs kurmasını olumlu 
karşılamıştır? 

2001’den günümüze kadar Rusya’da, Afganistan’ın uluslararası koalisyon ta-
rafından işgali Moskova’nın çıkarınadır, zira Sovyet sonrası alana güneyden gele-
cek tehdit yok edilmektedir şeklindeki görüşler ağırlıktadır. Gerçekten uzun za-
mandır İslâm’ın siyasîleştirilmesi ve Yakın Doğu’daki dinî aşırıcılık (extremizm) 
Rusya’nın baş düşmanı olarak sayılmıştır. 

Birçok uluslararası teröristin Afganistan ve Çeçenistan’daki askerî harekâtlara 
iştirak ettiği sır değildir. Bunun örneği, ünlü Amir Hattab’dır ki, bu sebeple Mos-
kova ile Washington’un ortak düşmana karşı tutumlarını bir birine yakınlaştırma-
sı gerekmektedir. Bu bakış açısı Rusya’daki ABD lobisi tarafından aktif bir şekilde 
desteklenmektedir33. Zira Rusya’nın İslâm ülkeleriyle müstakil işbirliği, NATO 
himayesi altında siyasî küreselleşme taraftarları için potansiyel tehdittir. 

“NATO bizi Taliban teröristlerinden korumaktadır” fikrinin savunucuların-
dan biri, Rusya’nın NATO nezdindeki daimi temsilcisi Dmitriy Rogozin’dir: 
“Eğer NATO teslim olup, Afganistan’dan kaçarsa, biz komşu ülkeler, bu ülkedeki 
felakete benzer bir gelişmeyle baş başa kalırız”. Onun dediklerine bakacak olur-
sak, böyle bir gelişmede Taliban kuzeye, Orta Asya’ya, hatta Kafkaslara doğru 
hareket edecektir ki, “bu dünyanın başına gelen felaket olacaktır34”. 

Rusya ile NATO’nun Afganistan meselesiyle ilgili işbirliği, esasında iki taraf 
arasındaki ihtilafsız ilişkiyi temin etmede verilebilecek yegâne örnektir. Haziran 
2009’da devlet başkanları Barack Obama ile Dimitri Medvedev, Afganistan’daki 
Amerikan ve NATO askerlerini güçlendirmek için askerî teçhizat ve asker nakli-
yatı maksadıyla Rusya hava sahasını kullanma hakkında yapılan anlaşmaya imza 

                                                 
32  В Афганистане нет российских солдат, но есть российское военное присутствие, Грани.ру, 

http://grani.ru/War/m.46548.html 
33  Приведет ли к гражданскому миру в Афганистане избрание президента и парламента 

страны?, Радио Свобода, 
http://www.svobodanews.ru/content/transcript/1805694.html?page=1#relatedInfoContainer 

34  Рогозин: В случае капитуляции НАТО в Афганистане весь регион ждет катастрофа, 
Корреспондент, http://korrespondent.net/world/971546-rogozin-v-sluchae-kapitulyacii-nato-
v-afganistane-ves-region-zhdetkatastrofa 
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atmışlardır35. Beyaz Saray’ın dediklerine göre anlaşma yılda 4500 sefer uçuşu ön-
görmektedir. Bu Amerikan devletini teknik bakım, yakıt ve diğer nakliyat harca-
malarında her yıl 133 milyon dolar tasarruf sağlamasına imkân verecektir. Ekim 
2009’da bir teklif daha gelmiştir. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmus-
sen Brüksel’de her ay yapılan basın konferansında, Rusya’nın NATO’ya yardım 
etmesinin Moskova’nın çıkarlarına uygun olduğunu ve ayrıca Rusya’nın Afgan 
güvenlik kuvvetlerini teknik açıdan donatabileceği gibi, Afganistan ordusundaki 
askerlere talim yaptırabileceğini de bildirmiştir36. 

Daha net teklifler, yakıt ve helikopterlerin teslim edilmesiyle ilgili olarak, 4 
Aralık 2009’da Devlet Başkanı Medvedev’le ittifak genel sekreterinin Kremlin 
buluşmasında ortaya çıkmıştır37. Acaba Washington son dönemlerde aniden 
Moskova’yı operasyona iştirak ettirmek için çekmeye mi çalışıyor? Acaba NATO 
kuvvetleri en sonunda meseleyi çözemediklerini kabul etmiş ve Rusya’yla eşit 
diyalog yürütmeye karar mı vermiştir? 

Bize göre, gerçekte mesele başka boyutlarda cereyan etmektedir. Rusya’da 
gün geçtikçe üst kademedeki devlet memurları arasında NATO tarafından yürü-
tülmekte olan anti-terör operasyonunun kendi ülkelerinin çıkarına olduğuna 
şüphe edenlerin sayısı artmaktadır.  

Mart 2005’de BM’in narkotik suçlarla ilgili yıllık raporunda, Rusya’nın eroin 
satışında Avrupa’daki en büyük pazar olduğu kayıt edilmektedir38. Ancak şu ger-
çeğe dikkat etmemişlerdir. Neticede geçen 4 yılda Rusya dünya rekoru kırmış ve 
2009’da Rusya dünyada eroin kullanımında birinci sırada yer almıştır39. Rus-
ya’nın hissesine dünyada üretilen tüm eroinin % 21’i ve tüm afyon içeren uyuştu-
rucuların % 5’i düşmektedir. Bu felaketin en önemli sebebi Afganistan’da afyon 
üretiminin emsalsiz bir şekilde artması ve nihai ürün fiyatının aniden düşmesidir. 
ABD yönetimi duruma müdahale ederek, tarlaların yok edilmesiyle ilgili yapılan 
mükerrer başvuruyu cevapsız bırakmıştır.  

                                                 
35  Россия поддерживает военные операции США в Афганистане, Голос Америки цит. По 

ИноСМИ.ру, http://www.inosmi.ru/world/20090717/250825.html 
36  Генсек НАТО пригласил Россию на вторую войну в Афганистане, Newsru.com,  

http://www.newsru.com/world/08oct2009/inte.html 
37  Генсек НАТО предложил Москве отправить россиян в Афганистан, Лента.ру, 

http://www.lenta.ru/news/2009/12/16/help/ 
38  ООН: Россия - крупнейший в Европе рынок сбыта героина, РБК,  

http://top.rbc.ru/society/02/03/2005/89391.shtml 
39  ООН: Россия занимает первое место в мире по потреблению героина, Российская газета,  

http://www.rg.ru/2009/10/22/geroin-anons.html  
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Diğer taraftan, meseleyle ilgilenen politikacıların çoğu, Afganistan’daki tüm 
savaş sürecindekinden iki kat daha fazla kişinin uyuşturucudan kurban olmasına 
sebep olan rejimi desteklemenin ülkemize ne kadar faydalı olduğunu sorgula-
maktadır.40 Bununla ilgili olarak son dönemlerde FSKN Başkanı Viktor Ivanov ve 
Duma sözcüsü Boris Grizlov sert bir şekilde beyanatta bulunmuştur41. Rus halkı-
nın çoğu NATO’nun Afganistan operasyonunun Rusya çıkarlarına ters olduğunu 
düşünüyor42. “Kamunun Düşüncesi Vakfı” görevlileri tarafından yapılan anket 
çalışmasında soruşturmaya tabi tutulanların 3/2’si (% 64), ABD’nin başlatmış 
olduğu askerî harekâtı Rusya için tehlikeli gördüğünü açıklamıştır. Bu şekilde 
düşünenlerin büyük bir kısmı (% 71)  yüksek tahsillilerdir.  

Güney Osetya’ya karşı Gürcistan işgaline bizim “terörle mücadelede ortağı-
mızın” destek göstermemesi nedeniyle Rusya ile NATO arasındaki Afganistan 
işbirliği ilk defa yüksek siyasî bir seviyede Ağustos 2008’de durdurulmuştu43. İşte 
o zaman Afganistan’daki durumun gelişmesiyle ilgili Moskova ile Washington’un 
çeşitli fikir ayrılıkları hakkındaki mesele gündeme gelmiştir.  

Bizim ülkemizdeki eroin tüketim seviyesinin felaket durumu hakkında BM 
kürsüsünden uyarı ikazının yapılması sonrası44, bitmez tükenmez uyuşturucu 
akımına cevap olarak Rusya’da NATO’nun Afganistan’daki operasyonuna ve bu 
ülkede artmakta olan uyuşturucu üretimine ilişkin bağımsız, yeni bir tutum 
oluşmaya başlamıştır. En önemlisi de Rusya bu meselede AB’de kendine müttefik 
ülkeler bulabilmektedir.  

5. Rusya ve AB: Afganistan’la İlgili Ortak Tutum Arayışları 

18 Ocak 2010’da Rusya Federasyonu Devlet Uyuşturucu Kontrol Merkezi Baş-
kanı Viktor Ivanov ile Avrupa Parlamentosu milletvekili, Afganistan’la ilgili AB’nin 

                                                 
40  Ежегодно в России от наркотиков погибают от 10 до 30 тысяч человек, Агентство 

медицинской информации АМИ ТАСС, http://www.ami-tass.ru/article/42531.html  
41  Грызлов обвинил США и НАТО в превращении Афганистана в наркострану, РИА 

Новости,  http://www.rian.ru/politics/20090219/162587189.html 
42  Россияне неоднозначно относятся к военной операции США в Афганистане, Интерфакс, 

http://www.interfax-religion.ru/print.php?act=archive&id=16913 
43  Россия ударит по НАТО в Афганистане, Новое мнение 

http://www.novoemnenie.ru/lenta/1823.html. 
44  Макаров С. Афганский героин убивает Россию, KM.ru,  

http://www.km.ru/news/afganskij_geroin_ubivaet_rossiyu 
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yeni stratejisini üreten Pino Arlakki’nin ortak basın konferansı yapılmıştı.45. Top-
lantıda taraflar Afganistan’daki süreçlere ilişkin benzer görüşler beyan etmiştir. 

İstatistikî verilere göre Rusya ile AB dünyadaki başlıca eroin tüketicisi sayılmak-
tadır46. AB’de uyuşturucu bağımlısı insan sayısı 1,5 milyona ulaşmaktadır.  Rus-
ya’da uyuşturucudan her yıl 30 bin kişi ölmektedir. Bu SSCB’nin Afganistan’la 10 
yıl savaşta kaybettiklerinden üç kat fazladır. Tüm dünyada son yılda 92 bin kişi 
uyuşturucudan ölmüştür. Eroin Rusya’ya sadece Afganistan’dan gelmektedir, üste-
lik son 8 yılda bu ülkede eroin üretimi 40 kat artmıştır. 

Pino Arlakki, Avrupa’nın ve ABD’nin Afgan uyuşturucu trafiğinin tehdidini 
önemsemediğini vurgulamaktadır47.  

Son yıllar, NATO metodunun yararlı olmadığını (netice vermediğini) göster-
mektedir. Tahsis edilmiş paraların yeniden bölüşümünün yapılması gerekmektedir. 
Paraları sadece uyuşturucu üreticileriyle olan mücadeleye değil, ayrıca tarımın, zira-
atın gelişmesine, Afganistan’da yeni iş yerlerinin meşru ticaret bölgesinde oluştu-
rulmasına harcamak lâzımdır. Uyuşturucuyu yok etmekten söz edildiğinde alternatif 
etki hakkında, rüşvetçilikle mücadeleyi, iş yerleri kurmayı hatırda tutmak gerekiyor. 
Sadece AB, Afganistan’a her yıl 1 milyar Euro harcamaktadır. Bu paranın üçte biri 
bile ülkenin ziraatını kalkındırmaya yönlendirilse yeterlidir.  

Rusya’nın Afganistan’daki uyuşturucu üretimiyle mücadele projesine kötümser 
bakılmaktadır. Örneğin, uyuşturucuyla mücadele edecek 28 Afgan polisi 2009’da 
Moskova’da özel uzmanlık eğitimden geçmiştir. Onların görev kapsamına, eroin 
üretimi ve naklinin, ayrıca tarlaları, uyuşturucu baronlarının üretim merkezleri ile 
altyapılarını imha etme girmekteydi. Vatanına dönünce yirmi sekiz eğitimden 
geçmiş uzmanın yirmi altısı hemen işten atılmıştır. Bu ABD’nin Afganistan’da 
uyuşturucu üretimini azaltmaya gerçekten ilgi göstermediğini göstermez mi48? Ko-
nu ABD’nin Afganistan ve Pakistan’daki özel temsilcisi Richard Holbrooke’un Ha-
ziran 2009’da beyan ettiği gibi midir?  

Pino Arlakki özellikle ABD’nin Afganistan’daki askerî harekâtının devam etme 
sebepleri üzerinde durmuştur. Onun görüşlerine göre ilk önce bu, ülkenin askerî 

                                                 
45  Наркотический шторм: в России наркомания становится эпидемией, Вести,   
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46  Догнали и перегнали. ООН назвала Россию крупнейшим в мире потребителем героина, 

Лента.ру,  http://lenta.ru/articles/2009/10/22/drugs/ 
47  Пино Арлакки: война с наркотиками в Европе не закончена, Вести, 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=336342 
48  Вашингтон меняет тактику в Афганистане, Независимая газета 

http://www.ng.ru/world/2009-06-26/7_Afganistan.html 
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bütçesini ne kadar azalttığına ilişkindir ki, dünyadaki tüm devletlerin askerî bütçe-
sinin toplamı ABD bütçesinin % 12’sini oluşturmaktadır. Avrupa’da ise ortalama, 
askerî ihtiyaçlara bütçe kaynaklarının yaklaşık % 1’i harcanmaktadır. Onun dedikle-
rine göre Afganistan’daki askerî harekâta, bugünkü şekliyle iştirak etmek Avrupa’ya 
hiç de faydalı değildir. Avrupa bunun karşılığında uyuşturucuya ve onun sebep ol-
duğu suçlara, toplumdaki rüşvetçiliğe maruz kalmaktadır. Pino Arlakki, uyuşturucu 
klanlarının Avrupa bankalarına 2009’da yatırmış olduğu milyonlarca paranın onları 
krizden kurtardığını ifade etmektedir. Ancak özel bankalar neticede suçu ve suçlu-
yu teşvik etmeye ve uyuşturucu mafyasının parasal mevduatından dolayı istikrarsız-
laşmaya başlamaktadır. 

Sonuç 

Bu veriler ABD’nin yürütmüş olduğu anti-terör operasyonun dünyadaki uyuş-
turucu vaziyetine olumsuz tesir ettiğini göstermektedir ki, bu durumun sonucunda, 
Afganistan’la ilgili olarak Rusya ve Avrupa’nın birlikte ortak yeni bir karar alması-
nın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

AB Konseyi’nin yakın bir zamanda gerçekleşecek toplantısı, Afganistan’dan er-
oin dağıtım kanalları ile üretimini tasfiye stratejisiyle doğrudan meşgul olacak, 
Rusya ve AB inisiyatifleriyle uluslararası komisyonun teşekkülüne ilişkin mesele 
gündeme gelecektir. 

AB devletlerinin çoğunun bu inisiyatifi destekleyeceğini umuyoruz ve neticede 
AB’nin Afganistan’a ilişkin stratejisini tekrar gözden geçirmesini ve bu durumun 
sonucunda uyuşturucunun Avrasya’da üretimine, tüketimine ve dağıtımına ilişkin 
duruma olumlu etki etmesini arzulamaktayız. 
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Giriş 

Kazakistan, 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılma-
sıyla bağımsızlığına kavuşan beş Türk devletinden biridir. Kazaklar, 15. yüzyılın 
ortalarında Janibek Han ve Kerey Han’ın önderliğinde ilk Hanlıklarını Jetisu böl-
gesinde kurarak devletleşmelerini tamamlamışlardı. Çok geçmeden Türk ve Mo-
ğol boyları Nayman, Celayir ve Dulatların katılımı ile Kazak Birliği 1 milyona 
ulaşmıştı. Kazaklar göçebe bir hayat sürdüklerinden halk arasında tam bir birlik 
yoktu. Halk boylar hâlinde yaşıyor ve her boyun bir beyi vardı. Kazakların sosyal 
yaşamında urug-boy-cüz şeklinde bir teşkilatlanma vardı. Aileler birliği urugu, 
uruglar birliği boyu, boylar birliği de cüzleri oluşturuyordu. “Cüz” kelimesinin 
etimolojik olarak anlamı henüz yapılamamıştı; ancak genel olarak dal, kol, kısım 
anlamına gelmektedir ve Kazaklarda Küçük Cüz, Orta Cüz ve Ulu Cüz olmak 
üzere toplam üç Cüz vardır.1 

 Küçük Cüz, Sırderyanın aşağı mecrasından başlayarak Ural ve Tobıl nehrine 
kadar olan bölgede yaşamakta ve bu Cüz’ün Bayulı, Alimulı ve Jetiru (Yedi urug) 
adlı boyları vardır. Orta Cüz ise Semey ve Akmola vilayetlerinden başlayarak Sır-
derya ve Jetisu vilayetlerine kadar olan bölgeyi mesken tutmuş olup; Argın, 
Nayman, Kerey, Vak, Tanaktı, Kıpçak ve Konrat gibi boylara sahiptir. Ulu Cüz’e 
mensup Kazaklar ise Jetisu, Evliya-Ata (Jambıl) ve Çimkent vilayetlerinde yaşa-
maktadır. Dulat, Şanışkı, Şilmembet ve Şapraştı gibi boyları vardır.2  

Kazak Hanlığının yükseliş dönemi 1511–1518 yılları arasında hüküm süren 
Kasım Han ile başlamış ve Kazak Hanlığı, Hak Nazar Han zamanında (1550–
1580) en parlak dönemini yaşamıştır. Sonraki yıllarda Kazaklar tek bir Hanlık 
yerine her cüz kendi hanlığını kurarak birbirlerinden bağımsız yaşar hâle gelmiş-
tir. Bu durum Kazakların güçlerini azaltmış ve bu bölgeyi düşman istilalarına ha-
zır bir duruma getirmişti. 16. asrın sonuna doğru Tevekkel Han zamanında Ka-
zak Hanlığına dışarıdan baskılar şiddetlenmeye başladı. Daha Hak Nazar Han 
zamanında Moğol kabileleri, Kazak ülkesini istila faaliyetlerine başlamıştı. Ancak 
Oyratların bu ilk akınları Hak Nazar Han tarafından püskürtülmüştü. Ancak 17. 
asır boyunca Oyrat ve özellikle Kalmuk ile Jungarların istilaları Kazakları çok 
müşkül durumda bıraktı. Binlerce insanını kaybeden Kazaklar, yerlerini terk ede-
rek göç etmek zorunda kalmışlardı. Bu güç durumdan kurtulmak için Küçük Cüz 

                                                 
1  Engin Muhabay, F. Aği, Nadir Devlet, Ali Akış, Kazak ve Tatar Türkleri, Boğaziçi Yayınları, İs-

tanbul 1976, s. 47–48. 
2  E. Bekmahanov, Kazakstan, XX-şi Gasırdın 20–40 Jıldarında, Sanat Baspası, Almatı, 1994, s. 5. 
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Hanı Ebulhayr, 1732 yılında Rusya’dan yardım talebinde bulundu. Fakat yardım 
için çağırılan Ruslar, kısa süre içinde Küçük Cüz topraklarını Rusya’ya bağladı. 
Bu durum, Kazakistan’ın Rusya tarafından işgaline zemin hazırlamıştır. 18. asrın 
ortalarında başlayan Rus işgal hareketi, 19 asrın ortasında Orta ve Ulu Cüz Ka-
zaklarının da Rusya’ya bağlanmasıyla tamamlanmıştır. Rusya’da, Çarlık ve Sovyet 
dönemi tarih kitaplarında Kazaklar’ın Rusya İmparatorluğu’na zorla değil, kendi 
rızalarıyla katıldıkları iddia edilmiştir. Buna delil olarak da Küçük Cüz Hanı 
Ebulhayr ile Rus Çariçesi Anna İvanovna arasındaki anlaşma gösterilir. Ancak bu 
anlaşma Kazakların Rusya’ya bağlanması için değil, Moğol istilaları dolayısıyla 
zor durumda kalan bağımsız bir devletin, dost ve müttefik olarak düşündüğü 
komşu ülkesinden yardım talep etmesi amacıyla yapılmıştı. Fakat Ruslar bu yar-
dımı sonraki yıllarda işgal ve ilhaka dönüştürmüştür.  

Kazak halkı bu durumu hiçbir zaman kabullenememiştir. Sırım Datulı, İsetay 
Taymanulı, Kenesarı Han, Jankoja ve daha birçoklarının Rusya’ya karşı isyanı 
bunu açıklamaktadır. Ancak bu isyanların, modern silahlarla donanmış güçlü 
Rusya ordusu karşısında başarılı olması imkânsızdı ve yüzlerce, binlerce Kazak 
gencinin bu yolda canlarını vermesinden başka bir işe yaramamıştı. Bilim ve tek-
nikte Rusya ile baş edilemeyeceğini anlayan Kazak halkı, 19. asrın sonundan iti-
baren silahlı mücadele yerine ilmî ve kültürel yönden gelişmeye önem verdi. Bu 
süreç, 20. asrın başında ulusal bağımsızlık mücadelesini verecek Alaş Orda aydın 
grubunun teşekkülünü sağlamıştır.  

1. Kazak SSC’nin Kurulması 

1917 yılının Ekim ayında Bolşevik Devrimi ile Rusya’da iktidarı ele geçiren 
Komünistler, Komünizm karşıtı Beyaz Ruslarla mücadelelerinde, Rusya’da ya-
şamakta olan Türk ve Müslümanları kendi taraflarına çekebilmek için 3 Aralık 
1917 tarihinde “Rusya’nın ve Doğu’nun Bütün Müslüman Emekçilerine” seslen-
dikleri beyannamelerinde, onların bağımsız idarelerini kurabileceklerini ve hatta 
talep etmeleri hâlinde Rusya’dan ayrılabileceklerini vaat etmişlerdi. Bunun üzeri-
ne Azerbaycan’da Mehmet Emin Resulzade önderliğinde bir cumhuriyet kuru-
lurken, Güney Türkistan’da Mustafa Şokay’ın liderliğinde Hokant şehrinde Tür-
kistan Otonomisi kurulmuş, İdil-Ural bölgesinde de Tatar ve Başkurtlar kendi 
milli hükümetlerini kurmuşlardı. Bu gelişmeler yaşanırken Kazaklarda da milli 
hareketler hız kazandı ve Alihan Bökeyhanov önderliğinde Alaş Orda hükümeti 
kuruldu. 

21–26 Temmuz 1917 tarihleri arasında Orenburg’da Birinci Genel Kazak Ku-
rultayı toplandı. Kurultayda görüşülen konulardan ilki, ihtilal sonrası Rusya’nın 
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yönetim şeklinin ne olacağıydı. Kurultay, Rusya’nın demokratik federal bir cum-
huriyet olmasına karar verdi. Kurultayda görüşülen ikinci konu toprak mesele-
siydi. Kazakların elinden zorla alınmış olan toprakların iade edilmesi istendi. Ku-
rultayda görüşülen bir diğer konu ise kadınların siyasal yaşamdaki konumları ile 
ilgiliydi. Kurultayda kadınlara erkekler ile eşit siyasi hakların verilmesi, evlilikte 
kadının da görüşünün alınması, başlık parasının kaldırılması, 16 yaşından küçük 
kızlarla evlenilmesinin yasaklanması, ikinci bir kadın ile evlenmeden önce birinci 
hanımın izninin şart olması gibi kararlar kabul edildi. Alihan Bökeyhanov, Ahmet 
Baytursınov, Jakıp Akbayev gibi aydınların kadınlar hakkındaki görüşleri, Alaş 
Orda önderlerinin ne kadar ilerici bir hareket olduğuna delil olarak gösterilmek-
tedir.3 Kurultayda Kazak halkının sosyal yaşamına uygun mahkemelerin kurul-
masının gerekliliği belirtildi. Eğitim ve aydınlanma konusu üzerinde özel olarak 
duruldu. Gelecekteki Kazak Devleti’nde çocuklara ilköğretimin zorunlu olması, 
ilk iki yılda eğitimin ana dilde yapılması ve eğitimin ücretsiz olması talep edildi. 
Kurultayda Kazakların kendi partilerini kurmalarının gerekliliği vurgulanarak 
yeni bir parti kuruldu ve bu partiye “Alaş” adı verildi.4 Ancak daha sonraki yıllar-
da görüleceği üzere Komünist Rusların, değil Rusya Türklerinin bağımsız bir 
devlet kurarak ülkeden ayrılmalarına, Rusya içerisinde kuracakları bir otonomiye 
bile tahammülleri yoktu. Bu milli hükümetler teker teker dağıtılarak yerlerine 
Komünist birimler oluşturuldu. Sovyet yönetiminin kurulması ve iç savaş yılla-
rındaki mücadeleler, Kazakistan’ın toplumsal hayatını da etkilemişti. Alihan Bö-
keyhanov idaresindeki Alaş Orda hükümeti Bolşevik yönetimini tanımadı. Onlar, 
Bolşevik Partisini demokratik prensiplerin karşıtları olarak gördü. Fakat kısa süre 
sonra Alaş içinde bölünmeler görüldü. Yapılan mücadelenin Kazak halkının zara-
rına olduğunu ve bu şekilde başarıya ulaşılamayacağını gören Ahmet Baytursınov 
önderliğindeki “solcu” kanat Bolşeviklerle işbirliğine girilmesini öngörürken, 
Alihan Bökeyhanov yönetimindeki “sağcı” kanat mücadeleyi devam ettirdi. Ka-
zak Sosyalist “Üç Cüz” partisi ise Bolşeviklerle birlikte Sovyet yönetiminin ku-
rulması yönünde mücadele veriyordu. Ancak onlar, Amiral Kolçak yönetiminde-
ki Bolşevik karşıtı güçler tarafından dağıtıldı. K. Togısov, Ş. Aljanov, S. Tölengi-
tov, N. Kuljanov gibi liderler öldürüldü. “Üç Cüz Gazetesi” kapatıldı. Üç Cüz 
Partisinin kalan kısımları iç savaş yıllarında Sosyalistler tarafında yer aldı. A. 

                                                 
3  Muhtar Kul-Muhamed, Alaş ArdA.g.e.ri Jakıp Akbayevtin Siyasi-Kukılık Közkarastarı, Jeti Jargı, 

Almatı, 1996, s. 78.  
4  Kenes Nurpeyisov, Alaş hem Alaş Orda, Atatek, Almatı, 1995, s. 119. 
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Dosov, Ş. Saduakasov, K. Düysekeyev, M. Musin, T. Arıstanbekov, S. Amanjolov 
ve H. Jüsipbekov gibi eski Üç Cüzcüler, Bolşevikler yanında mücadele verdi.5  

Bir ön anlaşma imzalandıktan sonra Alaş Orda’dan Ahmet Baytursınov, Sov-
yetlerden Alibi Jangeldin, bir Kazak heyeti ile birlikte Moskova’ya gittiler ve ora-
da Kazakistan’ın statüsü hakkında Lenin ve Stalin ile görüşmelere başladılar. Bu 
görüşmelerin sonunda 10 Temmuz 1919’da, S. Petkovskiy başkanlığında, Jan-
geldin, Mendeşev, Kulakov, Khaykus ve Dimonstein’den oluşan KİRREVKOM 
adında bir Kazak İhtilal Komitesi kuruldu. Araştırmacı Aleksandr S. Zenkovskiy’e 
göre, Alaş Orda’nın Sovyetlere dönüşmesi, Kazakistan’da Komünizm’in zaferi 
anlamına gelmez. Sovyetlerin Bozkır’ı ilk işgal ettiği sırada, Mart 1918’de, Tor-
gay’da yaptıkları birinci kongrede Bolşevikler, yerel idari komitede tamamı 55 
olan üyeliklerden önce 1, sonra da güçlükle 3 kişilik yer alabilmişlerdi. İç savaş 
sırasında da Komünistlerin kadrosu önemli bir artış göstermedi. Amangeldi İma-
nov ve A. Maykötov gibi ilk Komünistler savaş sırasında ölmüşlerdi. Tungaçin, 
Mendeşev ve Jangeldin gibileri ise Kazaklar arasında Ahmet Baytursınov ve diğer 
Alaş Orda liderlerinin otoritesine ulaşamadılar.6  

Rusya Merkezî İcra Komitesi’nin 4 Nisan 1919 tarihinde aldığı kararla Alaş 
Orda’nın eski yöneticilerinin, Sovyet idari makamlarında yer alması zamanının 
geldiğini ve bunların daha önceki faaliyetlerinden dolayı kesinlikle takibata uğ-
ramayacakları ilan edilmişti. Gerçekleştirilen propaganda faaliyetleri neticesinde, 
1919 yılı içinde birçok eski Alaş Orda mensubu Sovyet yönetimi tarafına geçti. 
Ahmet Baytursınov’un Sovyet yönetimini tanıdığını açıklaması katılımları hız-
landırmıştır.7  

Kazakistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda, Orta 
Asya’daki eski Hanlık topraklarında, Türkistan Sovyet Cumhuriyeti, Harezm 
Halk Cumhuriyeti ve Buhara Halk Cumhuriyeti de mevcuttu.  

Rusya işgalinden sonra Buhara, iç işlerinde bağımsız, dışişlerinde Çarlık Rus-
ya’sına bağımlı bir emirlik hâline gelmişti. 20. asrın başlarında Buhara’da Genç 
Buharalılar adlı yenileşme yanlıları Osman Hoca başkanlığındaki milliyetçiler ile 
Feyzullah Hoca başkanlığındaki Bolşevik yanlısı solcular olmak üzere iki ayrı 
fraksiyon bulunmaktaydı. 30 Mart 1917’de Bağımsızlık Beyannamesi ilan edilin-
ce yenilik taraftarları Buhara’da bir gösteri düzenledi; ancak bu gösteri Emir Alim 

                                                 
5  B. Kuatov, Otanımızdın Tarihı Turalı Sayasi Angime, Bilim, Almatı, 1993, s. 253–254.  
6  Aleksadr S. Zenkovsky, Rusya’da Pantürkizm ve İslamiyet, Rusya Araştırmaları Merkezi Yayın-

ları, Ankara, 1971, s. 335–336. 
7  B. Kuatov, A.g.e., s. 265.  
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Han tarafından dağıtıldı. Askerî gücü bulunmayan Genç Buharalılar, emiri de-
virmek için 1920 yılında Kızıl Ordu Birliklerinden yardım aldılar. General Frunze 
komutasındaki Sovyet Ordusu, 6 Ekim 1920’de toplanan Buhara Birinci Halk 
Kurultayı’nda Buhara Halk Şuralar Cumhuriyeti ilan edildi ve Mirza Abdulkadir 
Muhittin Devlet Başkanlığına, Feyzullah Hoca da Başbakanlığa getirildi. 23 Eylül 
1921’de yapılan Buhara Halk Temsilcileri’nin İkinci Kurultayı’nda Osman Hoca 
Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Osman Hoca kısa süren Cumhurbaşkanlığı sıra-
sında, önce Anadolu’da bağımsızlık mücadelesi veren Türklere yardım olarak 
100 milyon ruble tutarında altını Rusya üzerinden gönderdi, (Bu altınların 90 
milyonluk kısmına Moskova el koymuş, Türkiye’ye ancak 10 milyon rublelik 
kısmı ulaşabilmiştir) sonra da Osmanlı-Rus Savaşı sırasında esir düşerek Sibir-
ya’ya sürülen Osmanlı Türk Subayları, Buhara Ordusunun çekirdeğini oluştura-
cak milis kuvvetlerini kurdurdu. 1922 yılında Osman Hoca’nın Afganistan’a 
geçmesi ve Enver Paşa’nın şehit düşmesi üzerine, Sovyetlerin Buhara üzerindeki 
kontrolü arttı. 1923’te Buhara Halk Şuralar Cumhuriyeti’nin adı, Buhara Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti olarak değiştirildi ve 20 Eylül 1924’te Buhara Devleti or-
tadan kaldırıldı.8 

Buhara Hanlığı gibi Hive Hanlığı da 1873’ten beri dışişlerinde Çarlık Rus-
ya’sına bağlıydı. Hive Hanlığı’ndaki yenileşme hareketi 1910 yılında siyasi bir 
harekete dönüşerek Genç Hiveliler adını aldı. Genç Hivelilerin baskısı üzerine 
Hive Hanı Esfendiyar Han 5 Nisan 1917’de beyanname yayınlayarak, 50’ye yakın 
milletvekilinin katılımıyla bir parlamento açılmasını kabul etti. Hem Han tarafta-
rı Beylerden hem de Genç Hivelilerden oluşan Hive Parlamentosu 26 Nisan’da 
toplanarak Genç Hivelilerden Baba Ahun Parlamento başkanı, Mat Murat Baş-
bakan olarak seçildi. Ancak Hive Hanına karşı ayaklanmış olan beylerden Cü-
neyd Han ve taraftarlarını yatıştırmak için Esfendiyar Han, Haziran 1917’de Baş-
bakan Mat Murat ve 17 Genç Hiveliyi tutukladı. Esfendiyar Han 30 Eylül 
1918’de Cüneyd Han’ın oğlu İşim tarafından öldürülünce Cüneyd Han, Esfendi-
yar Han’ın kardeşi Said Abdullah’ı tahta oturttu; ama gerçekte devlet işlerini 
kendi yönetmeye başladı.  

Cüneyd Han ile Sovyet birlikleri arasındaki savaşlar 20 Ocak 1920’de Genç 
Hivelilerin Rus Ordusu himayesinde Hive şehrini ele geçirmesine kadar sürdü. 1 
Şubat 1920’de Hanlık ortadan kaldırılarak yerine Harezm Halk Şûralar Cumhu-
riyeti kuruldu. Nisan 1920’de yapılan Birinci Harezm Halk Kongresi’nde Genç 

                                                 
8  Timur Kocaoğlu, “Rus ihtilalleri ve Türk Halkları/Sovyetler Birliğinin Yayılma Siyaseti (1905-

1991)”, Türkler, C. 18, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002., s. 748. 
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Hivelilerden Pehlivan Niyaz Hacı Yusuf Devlet Başkanı, Baba Ahun Selimoğlu 
da Başbakan olarak seçildi. Harezm Cumhuriyeti’ne hâkim olan Genç Hiveliler-
den hiç kimse Komünist değildi. 13 Eylül 1920’de imzalanan 24 maddelik anlaş-
mayla Sovyet Hükümeti, Harezm Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıdı. Ancak 
Sovyetlerin Harezm Cumhuriyeti içindeki faaliyetleri sürdü. Önce Harezm için-
de Komünist Partisi kuruldu ve Harezmli Komünistlerin yardımıyla Devlet Baş-
kanı Pehlivan Niyaz ve hükümet üyeleri tutuklandı. Mayıs 1921’de toplanan 
İkinci Harezm Kurultayı’nda Ata Mahdum Devlet Başkanı seçildiyse de 28 
Ekim’de bu yeni hükümet üyeleri de tutuklandı. Diğer taraftan Cüneyd Han’ın 
Sovyetlere karşı direnişi sürüyordu. Harezm Hükümetinden uzaklaştırılan eski 
üyeler Cüneyd Han’a katıldılar. Ancak 10 Ocak 1924’te Cüneyd Han’ın Hive’ye 
saldırısı bir sonuç vermemiştir. 20 Eylül 1924’te toplanan Beşinci Harezm Halk 
Kurultayı’nda Harezm Halk Şûralar Cumhuriyeti’nin ortadan kaldırılması kararı 
alındı ve iktidar, Komünistlerden oluşan Harezm İhtilal Komitesi’nin eline geçti. 
Harezm Cumhuriyeti’nin toprakları, daha sonra kurulan Özbekistan ve Türkme-
nistan arasında paylaştırıldı.9 

Orta Asya’nın siyasi olarak yeniden yapılandırılması sırasında Türkistan Sov-
yet Cumhuriyeti’nde, Turar Rıskulov başkanlığındaki Bölge Müslüman Bürosu 
(Müsbüro) yöneticileri, siyasi durumu değerlendirerek önemli değişiklikler 
yapma gayreti içine girdiler. Bu dönemde Turar Rıskulov’un görüşlerini şu şekil-
de özetlemek mümkündür: “Türkistan Cumhuriyeti’nin yerli halkların ulusal devle-
tine dönüşmesi şarttır. İhtiyaç hâlinde adı değiştirilerek, dış şekli iç özelliklerine uygun 
hâle getirilmelidir. Yaşayanların büyük çoğunluğu Türk dilli halklar olduğu için 
cumhuriyetin adının “Türk Halklarının Cumhuriyeti” olmalıdır. Türkistan Komü-
nist Partisi, “Türk Halklarının Komünist Partisi” adıyla yeniden kurulmalıdır.” Bu 
fikirlerin gerçekleşmesi için kısa sürede parti konferansının toplanması hazırlıkla-
rına başlandı. Turar Rıskulov, Genel Parti Konferansına ek olarak Müsbüro’nun 
Olağanüstü III. Konferansını da toplantıya çağırdı.10 

20–27 Ocak 1920 tarihleri arasında Taşkent şehrinde gerçekleşen TKP V. 
Konferansı ile Müsbüro’nun Olağanüstü III. Konferansı Türk Halklarının tari-
hinde önemli bir yere sahip olduğu gibi Türkistan Cumhuriyeti’nin tarihinde de 
önemli rol oynamıştır. Birleşik Türkistan kurma fikrini savunan Turar Rıskulov 
yönetimindeki Müsbüro’nun, konferanstan galip çıkmış olması çok önemliydi. 

                                                 
9  A.g.m., s. 749. 
10  Ordalı Konıratbayev, Turar Rıskulov, Kogamdık-Sayasi Jane Memlekettik Kızmeti, Kazakstan, 

Almatı, 1994, s. 123. 
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Bu konferansın kabul ettiği kararlar boyunca TKP’nin Ulusal seksiyonları birleş-
tirilerek “Türk Halklarının Komünist Partisi” (THKP) adını aldı.11  

 Turar Rıskulov, parti kurma işinin planlamasını tamamladıktan sonra, ikinci 
fikrini uygulamaya koyuldu. Bu fikir, “Türkistan Cumhuriyeti” adını “Türk Sov-
yet Cumhuriyeti” şeklinde değiştirmekti. Müsbüronun Olağanüstü III. Konfe-
ransının 25 Ocak’ta gerçekleşen oturumunda T. Rıskulov “Türkistan respublika-
sının avtonomiyalıgı turalı/Türkistan Cumhuriyetinin özerkliği hakkında” adlı 
bir bildiri hazırlayarak Türkistan’ın özerkliği hakkındaki görüşlerini tartışmaya 
açtı. Bu görüşler, ilk olarak 17 Ocak’ta gerçekleşen oturumda açıklanmış; bazı 
değişikliklerden sonra parti, konferansta değerlendirilmek üzere sunulmuştu. III. 
Muskonferenstsiya’da ciddi tartışmalarla değerlendirilmiş ancak, önemli bir deği-
şiklik getirilememiş, 17 Ocak nüshası olduğu gibi kabul edilmiştir.12 

Konferans biter bitmez Turar Rıskulov, kararlarını onaylatmak için RKP (b) 
Merkez Komitesine mektup yolladı. Merkez Komite bu kararlara olumlu bir şe-
kilde bakmadı ve uzun süre cevapsız bıraktı. Cevabın gecikmesinden rahatsız 
olan Rıskulov, Şubat ayının başında Lenin’e yeni bir telgraf yolladı.13 Rıskulov’un 
bu girişimlerinin ardından M. Frunze 22 Şubat 1920’de Taşkent’e geldi. 23 Şu-
bat’ta tam kadro toplanan Türkistan komisyonu meclisinde Frunze, TKP V. 
Konferansı ile III. Muskonferensiya kararlarını “Pantürkçülük”. “Panislâmcılık” 
ve “Burjuva Milliyetçiliği” kararları olarak değerlendirdi. Bu konferansların bütün 
kararları reddedilerek, durumun önceki hâliyle değişmeden kalacağı açıklandı.14 

Turar Rıskulov, Türk Birliği fikrini Komünistlerin şovenist siyasetine karşı 
mücadele aracı olarak kullanmıştır. Komünist Parti ile Sovyet Hükümetinin Çar-
lık Rusya’sının sömürü siyasetini devam ettirmekte olduğunu anlayarak onlara 
karşı mücadeleye girişmiştir. Sovyet Hükümetinin Alaş Orda Hükümetini devirip 
Alaş Partisi’ni dağıtması, Komünistlerin Orta Asya Halklarına bağımsızlık ver-
meyeceğini açık bir şekilde ortaya çıkarmıştı. Bu durum karşısında Kazak aydın-
ları ülke dışına göç etmek zorunda kalmıştı. Bir kısım aydınlar ise Komünistlerin 
şovenist siyasetleri karşısında boyun bükmeye mecbur olmuşlardı. Turar Rısku-
lov ise mücadeleden vazgeçmemiştir.15  

                                                 
11  Sabit Şildebay, Türikşildik Jane Kazakstandagı Ult-azattık Kozgalıs, “Gılım” Gılımi Baspa 

Ortalıgı, Almatı, 2002, s. 138. 
12  Ordalı Konıratbayev, A.g.e., s. 130–134. 
13  A.g.e., s. 136. 
14  Sabit Şildebay, A.g.e., s. 140–141. 
15  M. Abiltayn, “Körnekti Memleket Jane Kogam Kayratkeri”, Turar Rıskulovtın 110 Jıldıgına Ar-

nalgan Halıkaralık Gılımi Konferentsiyanın Materyaldarı, Turan, Türkistan, 2005, s. 8. 
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22 Haziran 1920 tarihinde Lenin, Türkistan’ın bölünerek yeni ülkelerin ku-
rulması faaliyetinin hızlandırılması talimatını verdi. Türkistan halkları arasında, 
Özbeklerin, Kazakların, Türkmenlerin “milli menfaatleri” propagandası işlenme-
ye başladı. Bu şekilde Turar Rıskulov’un oluşturmayı planladığı Türkistan Birliği 
fikrinin önüne geçilmesine çalışıldı. 1924 tarihinde, etnik esaslara dayalı yeni 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler kuruldu. Bu tarihte Kazakistan, Rusya Federatif 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSR) içerisinde yer aldı ve adı da Kırgız Sovyet 
Özerk Sosyalist Cumhuriyeti oldu. Ruslar’ın, Türkistan’ı işgal etmelerinin ardın-
dan, Kazak Türklerini Rus Kazaklarından (Kossak, Kazaçik) ayırabilmek için 
“Kırgız” şeklinde adlandırmışlardı. Kırgız Türklerine ise “Kara Kırgız” denilmişti. 
Bu hata 15 Haziran 1925’te düzeltilmiş Kırgız yerine Kazak sözü kullanılmaya 
başlanmıştır. Kazakistan’ın, Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nden 
bölünerek Sovyetler Birliği’nin bir Sosyalist Cumhuriyeti oluşu ise 1936 tarihin-
de gerçekleşmiştir.16 

Lenin’in 1920 yılında planladığı Türkistan’ın etnik esaslara göre bölünmesi 
meselesi, 1924 yılının Eylül ayında gerçekleştirildi. Türkistan, Buhara ve Harezm 
Cumhuriyetleri ortadan kaldırılarak, onların topraklarında Özbekistan Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti ve Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri kurul-
du. Tacikistan, Özbekistan içerisinde Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak 
yer aldı. (Tacikistan 1929 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti statüsünü alarak 
Özbekistan’dan ayrılıp SSCB içinde yerini almıştır.) Kazakistan ve Kırgızistan 
RSFSR’in (Rossiskaya Sovetskaya Federativnaya Sotsialistiçeskaya Respubli-
ka/Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti) içinde Özerk Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti olurken, Karakalpakistan, Kazakistan içerisinde Özerk Vilayet ola-
rak kuruldu (Karakalpakistan 1932 yılında Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
statüsünü aldı ve 1936 yılında Özbekistan’a bağlandı.). Türkistan’ın Kazaklar ile 
meskûn vilayetleri Kazakistan’a bağlandı. 1925 yılında Özbekistan ve Türkme-
nistan Sovyet Cumhuriyetleri SSCB içine alındı.17 Buna göre Kazak Özerk Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyet’i 2.175.100 km2’lik bir alanı içine alıyordu ve 20 vilayet-
ten oluşuyordu. Bunlar: Aktöbe, Alma-Ata, Evliya-Ata, Çimkent, Guryev, Kara-
ganda, Kızılorda, Kökşetav, Köstenay, Aktav, Ust-Komenegorsk, Petropavlsk, 
Semipalatinsk, Jezkazgan, Mangıstav, Pavlodar, Taldı-Kurgan, Turgay, Ural ve 
Tselinograd vilayetleridir. Bu cumhuriyetin başkenti Kızılorda iken daha sonra 

                                                 
16  Nadir Devlet, Çağdaş Türk Dünyası, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1989, s. 147–148. 
17  A. H. Babahocayev, Sovyet Davlatinin De-facto va De-yure Taniş Davrida Orta Osiya va Orta 

Şarkda İngiliz Anti-Sovyet Siyosatining Barbod Bolişi, Uzbekston SSR Fanlar Akadamiya Naşri-
yati, Taşkent, 1959, s. 273. 
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Alma-Ata olmuştur.18 Türkistan topraklarının etnik esaslara göre bölünmesi mil-
liyetçi çevrelerin tepkisini çekmişti. Sovyet kaynaklarında bu durum hakkında: 
“Burjuva milliyetçileri, Sovyetleri tarihte hiçbir zaman gerçekleşmemiş olan Türk 
devleti-Türkistan’ı suni olarak bölmekle suçlamaktadırlar. Onlar Orta Asya’yı 
SSCB’den ayırıp İngiliz ve Amerikalıların burjuva emellerine peşkeş çekmek için 
Orta Asya Federasyonu’nu kurmanın hayaliyle avundular. İngiliz ve diğer burjuva 
basın-yayın organları Türkistan’ın etnik esaslara göre bölünmesini Bolşevik ayarı 
ve Bolşevik hilesi olarak değerlendirip, bunun gerçekleşmemesi için hareket etti. 
Tüm iç ve dış düşmanların niyetlerinin aksine etnik esaslara göre sınırların belir-
lenmesi gerçekleştirildi.”19 Burada “iç düşman” olarak belirtilen Turar Rıskulov 
ve Mirsayit Sultangaliyev gibi Rusya Türklerinin aydın önderleri olmalıdır. Bilin-
diği üzere bu kişiler SSCB’de yaşayan Türkleri etnik esaslara göre bölmeye karşı 
çıkmış, tüm Türk halklarının Sovyetler içerisinde tek devlet hâlinde yer almasını 
uygun görmüşlerdi. Bu şekilde hem Sovyetler Birliği içinde ve hem de diğer Müs-
lüman toplumları içinde sosyalizmin daha verimli bir şekilde yayılacağını düşü-
nüyorlardı. Ancak her ikisi de 1930’lu yılların sonlarında diğer birçokları ile bir-
likte karşı-devrimci, bölücü, burjuva milliyetçisi suçlamalarıyla Stalin döneminde 
uygulanan “devlet terörünün” kurbanı oldular. 

Komünist Partisi’nin Kazakistan şubesinin açılmasıyla, Kazak topraklarında 
Alaş Orda’nın dönemi sona ermiş oluyordu. Ancak, Alaşçıların etkisi ülke içeri-
sinde bir dönem daha devam etmiştir. Komünist Partisi’nin ilk kurultaylarında, 
Kazak delegeleri Alaş liderleri Ahmet Baytursınov ve Alihan Bökeyhanov’un etra-
fında toplanmışlardı. Bu delegelerden biri olan A. Nakimcan, bu kurultaylardan 
birkaç yıl sonra şunları yazmıştı: “Biz bu ilk kurultaya geldiğimizde delegelerin 
çoğunluğu Alaş Orda başkanlarından A. Baytursınov’un etrafında birleşmişlerdi. 
Komünist Partisi’ne Alaş Orda’nın ideolojisi hâkimdi. Biz, Rusya Komünist Par-
tisi’nde olup bitenleri bir rapor hâlinde Alaş Orda liderlerine bildirirdik.”20 Alaş 
Orda liderleri 1925–1926 yıllarına kadar ülke içinde bazı önemli makamları elle-
rinde tutabilmişlerdi. Onlar, eğitim, basın ve yayın alanlarında etkinliklerini ko-
ruyorlardı. Ahmet Baytursınov, Komünist Partisi içinde “milliyetçi” bir çizgiyi 
temsil ediyordu. 1930 yılına kadar Alaş Orda’nın eski milliyetçi aydınları parti-
den ve Sovyetlerden kesin olarak uzaklaştırıldıktan sonra, A. Anukşin isimli bir 
Rus yazar, onların Sovyet rejiminin ilk yıllarındaki tutumunu şöyle özetlemişti: 
“1925 yılına kadar Milli Eğitim, Basın ve Kazak Okulları, Halk Komiserliği, karşı 

                                                 
18  Mehmet Saray, Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, TTK Yayınları, Ankara, 1996, s. 157. 
19  A. H. Babahocayev, A.g.e., s. 273. 
20  Aleksandr Sergey Zenkovsky, A.g.e., s. 342. 
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devrimci milliyetçilerin kalesi durumundaydı. Bunu anlamak için Baytursınov’u 
hatırlamak yeterlidir. Anti-Sovyet hareketinin başı olan bu kişi, arkadaşı Mir 
Jakıp Dulatov ile birlikte istedikleri gibi basını kullanıyordu. Bu yayın organları 
tam anlamıyla Alaş Orda milliyetçilerinin elindeydi.”21 Rusya’da Stalin’in gücü 
arttıkça, Kazakistan’da milliyetçilik daha da güçleniyordu. Bolşevikler, gelişmekte 
olan milliyetçiliğin önünü alabilmek için Komünist Partisi içinden kendilerine 
taraftarlar bulmaya çalıştı. S. Seyfulin bunlar arasındadır. Ancak T. Rıskulov gibi 
isimler parti içinde hâla Alaş Orda çizgisini sürdürüyordu. Kazaklar ile Ruslar 
arasındaki çatışmalar ve tartışmaların esas kaynağı toprak meselesinden kaynak-
lanıyordu. Daha önceki yıllarda toprakları ellerinden alınan ve yerlerine Ruslar 
yerleştirilen Kazaklar, çok zor durumdaydılar. Bağımsızlığa ulaşabilmek için sa-
dece siyasi çalışmaların yeterli olmayacağını anlayan milliyetçi Kazaklar, ülkenin 
ekonomik durumunun güçlenmesi için bir çalışma içine girmeyi amaçlamışlardı 
ancak Lenin buna izin vermemiştir.22  

2.  Açlık Yılları 

1920–1921 yılları Kazak halkı için felaket devri olmuştur. Birinci Dünya Sava-
şı ve onun içinde gerçekleşen 1916 Türkistan Millî Ayaklanması, ardından Bolşe-
vik Devrimi ve iç savaş Kazak halkını maddi ve manevi açıdan son derece sars-
mıştı. Bolşevik güçlerinin Kazak topraklarında idareyi ele aldıktan sonra, halkın 
elinde kalan son yiyecek maddelerine Kızıl Ordu tarafından el konulması, halkı 
açlık tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. 1920 yılı kış mevsiminin uzun olması 
da beraberinde felaketi getirmiş, binlerce Kazak açlıktan ölmüştür.23 1920–1921 
yılı kış mevsimi uzun sürmüş ancak kar yağmamıştı, bahar aylarında da yağmur 
yağmayınca 1921 yılının yaz ve sonbaharında daha önce görülmemiş bir kuraklık 
baş gösterdi. 17 Temmuz 1921 tarihinde Rusya Komünist Partisi Merkezî Komi-
tesi, tüm parti üyelerine açlığın sebeplerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan bildiri 
dağıttı; bu bildiride açlığın sebebi olarak kuraklık değil geçmiş dönem gösteril-
miş, köylerin geri kalmışlığının, köy işleri teknolojisinin ve tarımın gelişmesine 
engel olduğu, bu da beraberinde açlığı getirdiği yazılmıştır.24 Ural, Orenburg, 
Köstenay ve Bökey vilayetlerinde ekinler ürün vermedi. Göçebe ve yarı göçebe 
bölgelerde otlak ve mera yetersizliğinden hayvanların büyük bölümü telef oldu. 

                                                 
21  A. Bennigsen, L. C. Quelquejay, Stepde Ezan Sesleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1994, s. 156. 
22  M. B. Olcott, The Kazakhs, Stanford University, USA, 1987, s. 210. 
23  Mehmet Saray, A.g.e., s. 161. 
24  Kenes Nurpeyisov, Kazakstannın Şarualar Sovyetteri (1917–1929 Jıldar), Kazak SSR Gılım 

Baspası, Almatı, 1972, s. 217. 
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Bu vilayetlerde 1921 sonbaharında veba vb. bulaşıcı hastalıklar yayılmaya başladı. 
Açlık, hastalık ve sağlık kuruluşlarının yetersizliği ölümleri hızlandırdı25. Kazak 
halkı bu denli zor şartlar içerisinde yaşam mücadelesi verirken, Moskova duru-
mun iyileşmesi için gerekli tedbirleri almıyordu. Bolşevik lider Stalin: “Büyük 
devrimlerin, büyük kurbanları olur.” diyerek olayı ne kadar hafife aldığını gös-
termiştir. Bununla birlikte Çarlık yönetimi zamanında başlayan, Kazak toprakla-
rına Rus göçmen yerleştirme siyaseti Sovyet döneminde de devam etmekteydi. 
Böylece Kazakistan’da demografik durum Kazakların aleyhine dönmeye başla-
mıştır.26  

Açlık yılarında Kazakistan’da hayvan sayısında önemli düşüş olmuştur. Sade-
ce Köstenay vilayetinde 1923 yılı ortalarında, 1920 yılı ile karşılaştırıldığında at-
lar % 63, develer % 58, sığırlar % 50, koyunlar % 65 azalmıştır.27 1921–1925 yılla-
rı arasında Bolşevik yöneticiler, halkın durumunda biraz olsun iyileşme sağlamak 
ve Sovyet sistemini halka benimsetmek için bazı ekonomik önlemler almaya baş-
ladı. Buna göre Kazakistan’da tarımın ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmalar 
yapıldı. Ancak, ülkedeki verimli toprakların ve otlakların kullanımının Rus göç-
menlerde olmasından dolayı, bu önlemlerin Kazaklar için bir faydası olmamış-
tır.28 Bu yıllarda açlık yaşanan bölgelerdeki halk yaşadıkları bölgelerden ayrılarak, 
açlığın ve kuraklığın nispeten daha az hissedildiği bölgelere göç etmek zorunda 
kalmıştı. Mesela, 1921 yılı ürün verimleri normal değerlerde olan Semey ve Ak-
mola vilayetleri de yaşanan yoğun göçler neticesinde açlık yaşanan bölgeler hâli-
ne dönüşmüştü. 19–27 Şubat 1922 tarihinde Orenburg şehrinde gerçekleşen 
“Kazakistan Komünist Partisi’nin İkinci Konferansı”nda merkezî Sovyet yöneti-
minden yardım talebinde bulunulmuştu. Sovyet döneminde yazılan eserlerde 
“Sovyet Yönetiminin tüm ekonomik imkânsızlıklara rağmen, açlık yaşanan bölge-
lere 170 milyon altın som miktarında yardım verildiği” yazılmıştı.29 1921 yılında-
ki açlık sadece Kazakistan ve Türkistan’da değil, Rusya’nın diğer bölgelerinde de 
yaşanmıştı. Sovyetlerde açlık çeken yaklaşık 35 milyon yardıma muhtaç insan 
bulunmaktaydı. Rusya’da ekonomik zorluklar içerisinde bulunduğundan V. İ. 
Lenin, 2 Ağustos 1921’de uluslararası proletaryaya seslenerek yardım talebinde 
bulunmuştu. Dünya kamuoyu da bu çağrıya gecikmeden cevap vermişti. Fransız 

                                                 
25  Kenes Nurpeyisov, Şarualar.., s. 217-218. 
26  Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili, Türkistan ve Yakın Tarihi, Enderun Yayınları, İstanbul, 

1966, s. 381. 
27  Kenes Nurpeyisov, Şarualar.., s. 218. 
28  Mehmet Saray, A.g.e., s. 161. 
29  Kenes Nurpeyisov, Şarualar..,, s. 219. 
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işçiler 1 günlük ücretlerini yardım için toplarken, Anry Barbusso ve Anatoly 
François o yıl aldıkları Nobel ödüllerinin tamamını Rusya’ya yollamışlardı. Fran-
sa’dan 1 milyon frank, Çekoslovakya’dan 7,5 milyon kron maddi yardım ve 2 
milyon kron tutarında gıda yardımı toplanırken, Alman Komünist Partisi 
1.300.00 mark maddi, 1 milyon mark da gıda yardımında bulundu. Hollanda 
komünistleri 100 bin gulden, İtalyan komünistleri 1 milyon liret, Norveç Komü-
nist Partisi 100 bin kron, Avusturyalılar 3 milyon kron, İspanyollar 500 bin mark, 
Polonyalılar 9 milyon mark, Danimarka işçileri 500 bin mark yardımda bulundu. 
20 Aralık 1921 tarihine kadar 312 bin put gıda, 1 milyon som altın para toplan-
mıştı. Yine 1921 yılında çoğu Rusya göçmenlerinden oluşan “Sovyet Rusya’ya 
Teknik Yardım Derneği” kurulmuştu.30 1922 yılının ortalarına doğru merkezî 
Sovyet idaresi, açlık yaşanan bölgedeki insanlara ücretsiz gıda yardımında bulun-
du. 1922 baharında ücretsiz olarak 907.501 put (1 put=16 kg) tohumluk buğday 
yolladı. Bu tohumlar 957.224 desyatina (1 desyatina=1,0925 hektar) araziye 
ekildi. Bu şekilde 1922 yılı içinde Kazakistan’da ekilen tohumların %60’ı Rus-
ya’dan gelmiş oluyordu.31 Yani, Sovyet Rusya’dan Kazakistan’a yollanan yardım, 
ekonomik zorluk içindeki Sovyet yönetiminin, odaktaşlarına fedakârlık için 
imkânlarını zorlaması değil, dünyadan toplanan yardımın bir bölümünün yol-
lanmasından ibaretti. Bununla birlikte tüm dünyadan gelen yardımların toplamı-
nın 1 milyon altın som olduğu düşünüldüğünde, Sovyet döneminde yazılan eser-
lerde Kazakistan’a yollandığı belirtilen 170 milyon altın som miktarına da şüp-
heyle yaklaşmak gerekir.  

Rusya Sovyet Federatif Cumhuriyeti’nin açlık çekilen bölgelere yardım için 
kurduğu merkezî komisyon 1923 yılı baharında Kazakistan’a ekimi yapılmak üze-
re 215.000 put tohumluk buğday, iş araç ve gereçlerinin alımı için de 1.441.429 
som para yardımında bulundu. Bundan başka, açlık yaşanan kasabalara, gerekli 
şartlar yerine getirildikten sonra devlet bankasından 690.000 som kredi alması 
sağlandı. Açlığın en şiddetli yaşandığı Aktöbe, Köstenay, Orenburg ve Ural vila-
yetlerinin kooperatiflerine yardım olarak Sovyet Merkez Bankasının Özel Hesa-
bından 580.000 somluk bütçe ayrıldı. Kızılhaç tarafından da açlık yaşanan bölge-
lerde çalışmak üzere 1922 yılında 11 adet tıbbî-gıda yardım ekipleri oluşturul-
muştu. Bunlardan başka Kazak ASSR Akmola ve Semey, Türkistan ASSR Sırder-
ya ve Jetisu vilayetlerinde açlık çeken göçebe ve yarı göçebe Kazak köylerine 
6.927 büyük ve küçükbaş hayvan yardımı yaptı. Sovyetlerin Rusya İcra Komite-
sinin 20 Haziran 1923 tarihinde çıkardığı yasa ile 1 Ağustos 1923’ten itibaren 
                                                 
30  T. Karatayev, Jüzjıldın Ak-Karası, Kazak Universiteti, Almatı, 1993, s. 196. 
31  Kenes Nurpeyisov, Şarualar.., s. 224-225. 
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tüm yardım komisyonları dağıtıldı ve onların görevleri, özel olarak kurulan Köy 
İşleri Yardım Komitesi’ne verildi.32 1921–1925 yılları arasında Sovyetlerin bu 
ekonomik politikaları büyük tutarsızlıklar gösteriyordu. Bir taraftan Bolşevik 
devriminin etkisini koruma ve sosyalizmi tam olarak yerleştirmenin mücadelesi 
verilirken, diğer taraftan ülkenin tüm üretici bölgeleri Moskova’ya bağlanıyordu. 
Bolşevik yöneticiler ülkenin en rahat yaşayan kesimini oluşturuyordu.33 

3. Kazakistan’da Kollektiflendirme Faaliyetleri ve Sonuçları 

Kollektiflendirme, özel mülkiyetteki küçük işletmeleri birleştirerek toplumun 
ortak işletmeleri hâline getirme, yani işletmelerden kooperatifler kurma anlamına 
gelmektedir. Kollektiflendirme, kapitalizmden sosyalizme geçilen “geçici dö-
nem”deki köy işletmelerinin sosyalist yol ile yeniden kurulmasının şeklidir. 

1927 yılının Aralık ayında Komünist Partisi’nin 15. Kurultayında Köyleri Kol-
lektiflendirme kararı alınmıştı. Bu kurultayda “kolhozların” kurulması ve “Kulakla-
rın” (zengin köylü çiftçiler) ortadan kaldırılması sürecinin zamana yayılması karar-
laştırılmıştı, ancak uygulama böyle olmadı. 1928 yılının Ocak-Şubat aylarında Si-
birya’yı denetleyen Stalin, bölge yöneticilerini “Kulaklara” karşı gerekli önlemi al-
mamakla suçlayarak onları görevinden aldı ve partiden çıkardı. Bu süreç daha sonra 
diğer bölgelerde uygulamaya konuldu. 1928 yılı Ocak-Mart ayları arasında, sadece 
Ural bölgesinde 1.157 kişi görevinden alındı. Pazarlar kapatıldı, köylülerin evlerine, 
hayvan barınaklarına hatta tohumluk için ayırdıkları ekinlerine kadar el konuldu. 
Sesini çıkarıp karşılık gösterenler ise RSFSR Ceza Yasası’nın 58. (10) maddesiyle 
(karşı-devrimci propaganda) sorgulandı. Evlerinde ekin bulunan Kulaklar’ın yanı 
sıra orta halli köylüler de mahkemelerce cezalandırıldı.34  

Kollektiflendirme siyasetinin zararını en çok çekenler Kazaklar oldu. Bu kötü 
gidişatın adresi Kazakistan Komünist Partisinin Sekreteri, yani Kazakistan’ın yö-
neticisi Filipp İsayeviç Goloşekin ve ekibiydi. Onun zamanında Kazakistan’daki 
diğer yöneticiler şunlardı: “Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İcra Ko-
mitesi Başkanları; Jalau Mınbayev (1925–1927), Yeltay Yernazarov (1927–
1935), Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Halk Komiserleri Şurasının 
Başkanları; Nigmet Nurmakov (1924–1929) ve Oraz İsayev (1929–1936)”. Go-
loşekin, Kazakistan’a gelmeden önce 1912 yılından itibaren Komünist Parti, Kızıl 
Ordu ve Sovyetlerin çeşitli makamlarında görev almıştı. Kazakistan’a geldikten 

                                                 
32  Kenes Nurpeyisov, Şarualar..,, s. 227-228. 
33  M. B. Olcott, A.g.e., s. 161. 
34  T. Karatayev, A.g.e., s. 237–238.  
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sonra ülkenin sosyal ve siyasal durumu ile ilgili görüşleri şöyleydi: “Kazak köyleri, 
Ekim Devriminin değerini anlayamamış, köylerde sınıf mücadelesi görünmüyor, 
onlar arasında komünistler hiç yok. Köylerde devrim gerçekleştirmek gerek. Ka-
zaklar, medeniyetsiz ve kültürsüz halk, akıllarının estiği yere doğru başıboş gezer-
ler, kaşık kullanmayı temiz giyinmeyi bilmezler, bunları öğretmek gerek. Bu gö-
çebe halkı sosyalizme yönlendirmek kurbansız olmayacaktır. Geri kalmış hayvan-
cılığın gelişimi sırasında hayvan sayısının azalması olağan bir durumdur.”35 Boz-
kır göçebe kültürünün kendine has bir medeniyeti olduğunu bilmeyen ya da bil-
mek istemeyen Goloşekin, yöneticisi olduğu halkı aşağılamakta hiçbir sakınca 
görmemiştir. Bununla birlikte, durum onun belirttiği kadar vahim değildi. 1921 
yılında yaşanan açlık ve kuraklığa rağmen ülkede kısmi düzelmeler olmuştu. 1925 
yılı ile 1922 yılı karşılaştırıldığında tarım, ticaret ve hayvancılıkta küçük çapta da 
olsa gelişmeler olduğu gözlemlenmekteydi. 1 Ekim 1925 itibarıyla ülkede 281 
kooperatif, 36 kolhoz, 567 artel ve çeşitli küçük çapta işletmeler mevcuttu. 15 
gazete ve 5 dergi yayın hayatına devam ediyordu. Bütün bunları göz ardı eden 
Goloşekin, Kazakistan’da Ekim Devriminin hayata geçirilebilmesi için, ülkenin 
hızla kollektiflendirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ancak bunu yaparken Kaza-
kistan’ın tarihî, coğrafî, sosyal ve ekonomik özelliklerini, halkın gelenek ve göre-
neklerini dikkate almadı. Yapılan planlamaya göre Kazakistan’da kolhozlandırma 
1932 yılının baharında bitecekti. 1928’de Köy işletmelerinin % 1,6’sı kolhozlan-
dırılmıştı. 1930 yılında köylerin yarısından fazlası kolhozlara dönüştürülmüş ol-
du. Kolhozların kurulması sırasında köylülerle yapılan toplantılarda “Kim kol-
hozlara girmek istiyor?” sorusunun yerine “kim kolhozlara karşı” sorusu sorulu-
yordu. Halka baskı ve korku rejimi uygulanmaya başlandı, zengin “Kulaklar” yani 
orta halli köylüler de cezalandırılıyordu. Kimi zaman da bir kulübesi, iki atı olan-
lar bile “Kulak” olarak değerlendirildi. Bu şekilde 1931 sonuna doğru Kazakis-
tan’da 45 bin aile sürgüne uğramıştı. Kollektiflendirme sırasında köylerde ne ka-
dar ürün alınacağı yöneticiler tarafından planlanıyordu. Bu miktarlar halkın ya-
pabileceğinin çok üstündeydi. Zenginlerin mallarına sorgusuz bir şekilde el konu-
luyordu. Bununla yetinmeyen yöneticiler, halkın yaşamını sürdürebilecek kadar 
olan mallarını bile “gelecek yıla hazırlık” diyerek ellerinden aldılar. Koyun bakıcı-
ları, koyunların yünlerini kışın en şiddetli aylarında kırkmaya zorlandı. Bu sebep-
ten birçok koyun soğukta üşüyerek telef oldu. Ekin yapılmayan yerlerden ürün 
talep edildi. Halk hayvanını besleyecek gıda maddelerinden bile mahrum kaldı. 
Birçok hayvan bakımsızlıktan telef oldu. 1929 yılında Kazakistan’da 40 milyon 
olan hayvan sayısı, 1933’de 4 milyona düşmüştü. Goloşekin’in uygulamaya koy-
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duğu ikinci proje göçebe halkı, yerleşik hayata geçirme idi. Bu işlem iki şekilde 
gerçekleştirildi: Birincisi, halkı bir bölgeye yerleştirip, mallarını ürün hazırlama 
merkezlerinde toplanması; ikincisi, daha fazla sayıdaki halkı, çadırların bulun-
dukları yerlerde sokak ve caddeler kurup kasabalar oluşturma ve bunları kolhoz-
lara dönüştürme. 1931 Şubatında köy işleri arterlerindeki tüm malların devletleş-
tirilmesi kararlaştırıldı. Böylece 1932 Şubatına kadar kolhozların %87’si, özel 
mülk sahiplerinin mallarının % 51,8’i devletleştirildi.36  

Goloşekin’in Küçük Ekim Devrimi sloganı ile başlattığı Kazakistan’daki kol-
lektiflendirmenin korkunç sonuçları oldu. 1928 yılında 6.509.000 olan sığır sayısı 
1932’de 965.000’e düşmüştü, 3.516.000 attan 1934 yılında 315.000’i kalmıştı, 
deve sayısı ise 1.042.000’den 1935 yılında 65.000’düştü. Bunlardan daha acısı 
çok büyük insan kaybı yaşanmıştır. Açlık, hastalık, devlet baskısı, siyasi kovuş-
turma ve sürgünler neticesinde büyük kayıplar yaşanmıştır. 1926 ve 1939 yılla-
rında yapılan nüfus sayımlarına bakıldığında kayıplar açık bir şekilde görülmek-
tedir. 1926 yılı nüfus sayımı verilerine göre 3.628.000 Kazak’ın yaşadığı kayde-
dilmişti. 1939 nüfus sayımında ise bu sayı 1.321.000 azalarak 2.307.000’e düş-
müştür.37 Ölenlerin sayısının bazı kaynaklarda 1 milyon hatta 2,5 milyona kadar 
ulaştığı belirtilmiştir. Fakat bu sayı resmî kaynaklarda gösterilmemiştir. Ancak, 
Bolşevik idaresinin Kazak topraklarına yerleşmesi sırasındaki faaliyetlere katılan-
lar bu sayıyı doğrulamaktadır. Leslie Dienes’in, Almanya’nın Münih şehrinde 
yayınlanan Sovyetler Birliğini Öğrenme Enstitüsünün “Dergi” adlı yayın organı-
nın Temmuz 1975’te çıkan sayısındaki “Soviet Studies” adlı makalesinde, söz 
konusu yıllarda Kazak halkının nüfusunun %22’sinin açlıktan öldüğünü yazmış-
tır.38 Ancak yukarıdaki nüfus sayımı verilerine bakıldığında en az sayıda ölüm 
olduğu kabul edilse bile bu oranın %50’lere vardığı görülmektedir. Ayrıca, arşiv 
belgeleri üzerinde araştırma yapan uzmanların ulaştıkları verilere göre 1931 ile 
1933 yılları arasında Kazakistan’da toplam 2.100.000 kişi hayatını kaybetmiştir. 
Onların içinde 1.750.000’i Kazaklardı.39 

Ülkenin çeşitli yerlerinde baskılara dayanamayan halk, ayaklandı. Goloşekin, 
bu ayaklanmaları “Eşkıyaların bozgunculuğu” olarak değerlendirdi. Ancak daha 
sonraki ilmî araştırmalardan anlaşıldığına göre ayaklanmaya çıkanlar fakir ve orta 
halli halktan oluşuyordu. 1929’da 30 olan ayaklanma bölgesi, 1931’de 80’e ulaştı. 
Ufak çaptaki karışıklılar 700’den fazlaydı. Bu ayaklanmalar askerî tedbirlerle kanlı 

                                                 
36  A.g.e., s. 244–245. 
37  A.g.e., s. 246. 
38  Muhabay Engin, F. Aği, Nadir Devlet, Ali Akış, A.g.e., s. 96. 
39  Zaharaddin Kıstaubayev, Baljan Habdina (Der.), Kızıldar Kırgını, Öner, Almatı, 1993, s. 9. 
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bir şekilde bastırıldı. Goloşekin, Stalin’e yazdığı bir mektubunda “Sozak ayak-
lanmasında bizim taraftan 50 kadar adam öldü. Onlardan ise 2.400’den fazla 
adam öldürüldü.” diyerek, zulme uğrayan ve hak arayan “kendi halkına” reva 
gördüğü bu vahşetle övünmüştür. Goloşekin yine bu mektubunda ayaklanma 
önderlerin Kazakistan’daki milliyetçi aydın önderler olduğunu da bildirmişti. Bu 
durum 1930’lu yılların sonlarında milliyetçi önderlere karşı uygulanan devlet 
terörünün temeli oldu.40 

Sovyetler Birliği hükümetinin, Türkistan ülkelerinde uyguladığı ekonomik 
tedbirler “Tarım ve Endüstriyel Geliştirme” şeklinde gösterilmiştir. Ancak Bay-
mirza Hayıt, bu propagandanın gerçek eğilimleri perdelemek maksadında hazır-
landığını savunmaktadır. Hayıt’a göre bunlar klasik sömürgecilik politikasının 
tipik örneklerinden başka bir şey değildir ve bunlar şöyle nitelendirilebilir: 

1. Türkistan’ın ekonomik hayatı, Moskova’daki Sovyet liderlerinin kontrolü 
altındadır. 

2. Ekonomi planlarında tespit edilen hedefler her yıl daha yüksek tutulmak-
tadır. Bu suretle Türkistan’ın tamamen sömürülmesi hedeflenmektedir. 

3. Türkistan kendi ekonomik hayatını, kendi bildiği şekilde düzenleme hak-
kına sahip değildir. Türkistanlılar, Türkistan’ın zenginlikleri üzerinde he-
men hemen hiçbir yetkiye sahip olamamışlardır. Bunlar Sovyetler Birli-
ği’nin siyasî yararlarına hizmet etmektedir. 

4. Hammaddelerin geliştirilmesi, toprak ıslahı, endüstrileşme gibi hareketle-
rin hepsi, birçok Rus sömürgecisinin buralara sokulması için bahane ola-
rak kullanılmıştır. 

5. Sovyet Devlet Kapitalizmi çerçevesinde Türkistanlıların pek çoğu ücretli 
işçi hâline getirilmiştir. 

6. Türkistan’ın millî ihtiyaçlarını hesaba katan ekonomi diye bir şey yoktur. 
Çünkü Sovyet liderleri Türkistan ekonomisine Sovyet Rusya ekonomisi-
nin bir parçası gözüyle bakmaktadır.41  

Sovyetler Birliği totaliter sistemi 1931–1933 yıllarındaki açlık hakkında ger-
çeklerin araştırılmasını yasaklamıştı. Bu yıllardaki insan kayıpları, ilmi eserlerde 
ve ders kitaplarında “kolhozların kurulması sırasında parti yolundan ayrılanların 
çıkardıkları bozgunlar neticesinde olmuştur” diye yazıldı. Gerçekler, o yılları ya-

                                                 
40  T. Karatayev, A.g.e., s. 246. 
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şayanların ve bağımsızlığın kazanıldığı yıllarda hâla hayatta olanların anlattıkla-
rıyla ortaya çıkmıştır. Göçebe ve yarı göçebe halkın yerleşik hayata geçirilmesi 
sırasında uygulanan politikalara Alihan Bökeyhanov, Ahmet Baytursınov gibi 
Kazak aydınları karşı çıkmışlardır. “Burjuva Alaş Orda” lideri olmakla suçlanan 
Ahmet Baytursınov, 1929 yılındaki sorgulanmasında, Kazakların yerleşik hayata 
geçmesine karşı olmadığını, ancak uygulamaya geçilmeden Kazaklara özel mülki-
yet verilmesinin şart olduğunu bildirmişti.42 

4. Eğitim ve Kültür 

1917 devrimleri öncesinde Kazakların çoğu göçebe hayat sürdüğü için eğitim 
faaliyetleri çok güçlü değildi. Halkın bir kısmı İsmail Gaspıralı tarafından gelişti-
rilen, Rusya Türklerinin hızlı bir şekilde okuma ve yazmayı öğrenip modern ilme 
en kolay yoldan ulaşmasını maksat edinen “Usul-ü Cedid” Mekteplerinde eğitim 
görürken, diğer kısmı da Çar hükümeti tarafından kurdurulmuş olan Rus-Kazak 
okullarında eğitim-öğretim görmekteydi. Bunların dışında Tatar molla ve müder-
rislerin Kazaklar arasında eğitim faaliyetlerinde bulundukları da bilinmektedir.43 
19. yüzyılda Tatar Türklerinin önderliğinde tüm Türkistan’da kültürel uyanış 
başlamıştı. Bu yüzyılda Türkistanlılar, Ruslara karşı silahlı mücadelenin sonuç 
getirmeyeceğini anlayınca, en azından yasal haklarını savunabilecek aydın insan-
lar yetiştirmenin gayretine düştüler. Çok iyi Rusça konuşabilen bu milliyetçi ay-
dınlar, halkının daha insanca bir hayat sürebilmesi için mücadele edeceklerdi. 19. 
yüzyılın ortalarına kadar Kazak Bozkırları, Tatar Türklerinin kültürel ve ekono-
mik etkisi altındaydı. İdare, memurlar ve özellikle tercümanlar tamamen Tatar-
lardandı.44 1901 yılında Turkistanskoye Vedomosti gazetesinde yayınlanan bir 
makalede Türkistan’daki yerli halkın (Sartların) çoğunun okuma yazma bilme-
dikleri ve cahil bir şekilde yaşadıkları belirtilmişti. Arapça ve Farsça bilen aydınla-
rın da kendi ana dillerini yeteri derecede bilmedikleri yazıyordu. Bu yerli halka 
Rus hükümetinin Rus dilinde okuma yazma öğretmesiyle Rus dilinin bölgedeki 
gücünün artacağı savunulmaktaydı. Bununla birlikte yine aynı makalede Türkis-
tan’a İstanbul’dan, Bahçesaray’dan, Kazan’dan ve hatta Bombay ve Kalkuta’dan 
gazete ve dergilerin geldiği; bunların Rus dilindeki yayınlardan fazla olduğu, 
Rusça yayınlanan eserlerin bölgedeki sayısının artırılması gerektiği savunulmuş-
tu.45 Çarlık hükümeti, Türkistan’da Rus dilini öğretmede İlminski’nin metodunu 
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43  Nadir Devlet, Çağdaş..., s. 151-152. 
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kullanmaya karar vermişti. Yani, çocuklara Rus dili kendi ana dilleriyle ve Rus 
transkriptiyle öğretilmeliydi. Bu şekilde çocuklar ilk mektep 3. sınıftan itibaren 
Rus dilini öğrenmiş olacaktı. Bu okulların esas maksadı dil olmaktan öte Hristi-
yan misyonerliği görevini üstlenmiş olmasıydı.46 26 Aralık 1910–2 Ocak 1911 
tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkistan Orta Mektep Öğretmenlerinin I. Ku-
rultayında ilk mektebin 1. 2. ve 3. sınıflarında Rusça okutulması mecburi hâle 
getirilmişti.47 Tatarlar tarafından Türkistan’da açılan mektepler okuma-yazma 
eğitiminin yanı sıra dinî eğitim işleri ile de ilgileniyordu. Bu durum Çarlık yöne-
timinin yerel eğitim idarecilerinin dikkatini çekmişti. Taşkent Halk Eğitim Mü-
dürünün 19 Ocak 1909 tarih ve 135 sayılı raporunda bu okulların bölge eğitim 
yönetimi tarafından daima kontrol altında tutulması gerektiğini bildirmişti. 1912 
yılına gelindiğinde bu mekteplerde okutulan ders programlarının Rus idaresine 
sunulması istendi. Ayrıca buradaki eğitim dilinin devlet dili, yani Rusça yapılması 
şartı konuldu.48 Bu okullara özel statü verilmesine izin verilmemiş ve okullar sıkı 
devlet kontrolünde tutulmuştur. Okutulan ders kitaplarına sansür uygulanmış 
Rus hükümetinin Halk Eğitim Bakanlığının onayından geçen kitapların okutul-
masına izin verilmiştir. Ayrıca bu okullarda Tatar öğretmenlerin ders vermeleri 
engellenmiştir. Buna ek olarak Tatar yayınlarının diğer Türk bölgeleri arasında 
dağıtılması yasaklanmıştı, çünkü bu yayınların Tatar etkisiyle bölgede büyük bir 
kitle oluşturmasından korkulmuştu.49 

Kazaklar, Tatarların uyguladığı Türk Birliği ve İslam Birliği fikirlerinden etki-
lenmekteydiler. Bu durum karşısında endişeye kapılan Ruslar, Cedid okullarına 
karşı Rus-Kazak okullarını kurdular. Bu okullar, Kazaklara gelişme ve aydınlanma 
yolunda ilerlemeyi sağlamak için tek imkânın Ruslarla işbirliğinde olacak yeni 
aydınlar yetiştirmeyi amaç edinmişti.50 Görüldüğü gibi Türkistan’da doğan bu 
uyanış hareketinin önünde zorlu engeller vardı. Rusların bu Ruslaştırmayı amaç 
edinen çalışmaları karşısında Kazaklar elleri, kolları bağlı oturup kalmadılar. Rus-
ların açtıkları okullara karşı Cedid okullarını yaygınlaştırmaya çalıştılar. Ceditçi-
lerin yaptığı çalışmalar ve açılan okulların sonucunda 19. yüzyılın sonları ile 20. 
yüzyılın başlarında Orenburg şehri Kazaklar için önemli bir kültür merkezi hâline 
gelmişti.51 

                                                 
46  Özbekistan Cumhurıyeti Merkezî Devlet Arşivi, Fond: 1010, OP. No: 1, D. No: 9, P.1. 
47  A.g.e., Fond: İ–47, OP. No: 1, D. No:1075, P.18.  
48  A.g.e., Fond: 1010, OP. No: 1, D. No:20, P.18–22. 
49  Özbekistan Cumhurıyeti Merkezî Devlet Arşivi, Fond: İ–47, OP. No: 1, D. No: 1004, P. 138–141. 
50  Nadir Devlet, “Kazakistan Cumhuriyeti”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Cilt, Ek, s. 36. 
51  Reşit Rahmeti Arat, “Kazakistan”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 6, s. 502. 
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Kazak entelejansiyasının ortaya çıkışında, Petersburg, Moskova, Varşova, Ka-
zan üniversiteleri ile diğer yükseköğrenim kurumları, bununla birlikte Sibirya’nın 
yüksek ve orta bilim veren öğretim kurumları da önemli rol oynadı. 19. asrın 20. 
yıllarından 1917’ye kadar geçen sürede Kazan Üniversitesi’nde 30 kadar Kazak 
genci, 19. asrın sonu ile 20. asrın başında Petersburg Üniversitesi’nde 20 kadar 
Kazak genci öğrenim görmüşlerdi. Bunlar arasında, B. Karatayev, B. Kulmanov, 
B. Sırtanov, A. Turlıbayev, J. Dosmuhamedov, M. Şokay, J. Albayev gibi isimler 
bulunuyordu. Moskova ve Petersburg’un başka yüksek öğrenim kurumlarında da 
A. Bökeyhanov, H. Dosmuhamedov ve M. Tınışbayev okumuşlardı. Kazak genç-
leri Rusya’nın dışındaki eğitim kurumlarında da okumuştur. 1917 yılına kadar, 
İstanbul Üniversitesi’nde Ә. Gasiyev, S. Şanov, D. Kölbayev, M. Turganbayev ve 
Ә. Maşayev öğrenim görmüşlerdi.52 

Kazakistan’da Sovyet idaresi kurulduktan sonra, 1921 yılında yüksek öğretim 
kurumlarına ait yeni esaslar kabul edilmiştir. Bununla “proleter asıllı yüksekokul 
öğrencilerinin ve Sovyet kamuoyu temsilcilerinin” bütün yüksek yönetim organ-
larında %50 oranında katılmaları sağlanmıştı. Komünist sınıfın zayıf olan yükse-
kokullarına ise Komünist Partisi tarafından özenle seçilen ve otomatik olarak 
yükseköğretim organlarının yönetim organlarına giren “Sorumlu Komiserler” 
gönderiliyordu. Bunlar yalnızca kesin oya değil, aynı zamanda her türlü kararı 
veto etme hakkına da sahiptiler. Onların tüm emirleri devrim mahkemelerinde 
sorguya çekilme korkusuyla itirazsız yerine getiriliyordu. Sovyet Yüksek Okulla-
rına girmek isteyen herkes Komünist Komsomol Örgütü (Genç Komünistler 
Teşkilatı) ve Sovyet organları tarafından sıkı kontrole tabi tutuluyordu. Yükse-
kokulları Sovyetleştirme ilkesinin gerçekleştirilmesinde sürekli olarak yapılan 
temizliklerin rolü de büyük olmuştur. Temizlikler sonucu komünist yönetimin 
istemediği binlerce kişi yüksekokullardan atıldı.53 Sovyetler, Türkistan’da yöne-
timi tam anlamıyla ele geçirdikten sonra ilk iş olarak dini eğitim veren okulları 
kapatmaya başlamıştır. 1929 yılına gelindiğinde dini okul kalmamıştı. Bundan 
sonra milliyetçiler ile mücadeleye girişti. Milliyetçi öğretmenler ve aydınlar “za-
rarlı milli burjuva ideolojisini” yürütenler olarak ilan edildi ve işten çıkartılarak 
cezalandırıldı. Özellikle 1937–1938 yılları arasında ideolojik temizleme adı altın-
da on binlerce öğretmen, yazar, uzman ve idareci hapsedildi, sürgüne gönderildi 
ve öldürüldü. Okullarda tarih ve edebiyata ait kitaplar revizyona tabi tutuldu ve 
Sovyet ideolojisine uymayanlar yasaklanarak bu ideolojiye uygun yeni kitaplar 

                                                 
52  Kenes Nurpeyisov, Alaş.., 1995, s. 32-33. 
53  S. Altayev, “Sovyet Okulunun Elli Yıllık Komünist Yönetimi”, Dergi, Sayı 52, 1968, s. 27–28. 
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yazdırıldı.54 1920’den itibaren Rus Bolşevikleri Rusya’da yaşayan ne kadar Türk 
topluluğu varsa onların hepsini ayrı bir millete çevirdi. Bütün Türk halkının ortak 
dili, edebiyatı ve yaşamına bakmaksızın her birinden farklı milletler yaratılmaya 
çalışıldı. 1926 yılındaki Bakü Türkoloji Kongresinde konuşmacı oryantalist Ya-
kovlev, Rusya Türklerini 27 ayrı millet olarak değerlendirmişti. Aynı kurultayda 
Arap alfabesini Latin alfabesine dönüştürme kararı alınmıştı. Burada her Türk 
topluluğuna ayrı bir alfabe oluşturulması gündeme gelmişti. Bu durumun Türk-
lük için zararlı olacağının farkına varan bazı milliyetçi komünistler, 1928 yılında 
Kazan’da yapılan Türkoloji Kongresinde tek tip Latin alfabesine geçmeyi teklif 
ettiler. Ancak bu teklif Bolşevikler tarafından devrim karşıtı olarak değerlendirildi 
ve kabul edilmedi. Bunun başka bir şekilde olması da beklenemezdi. Bolşevikle-
rin maksadı, ortak eğitim, ortak edebiyat ve tüm Türk halklarını kapsayacak olan 
tek bir Türk kültürünün gelişmesini engellemek ve her Türk halkı için ayrı alfa-
benin kullanılmasıydı. Çarlık Rus yönetimi ve Türkistan topraklarında Hristiyan-
lık propagandası yapan Rus misyonerlerinin yüzyıllar boyunca Türk halkları ile 
mücadele ederek başaramadıklarını, Bolşevikler başarmıştı.55  

Sovyet döneminde Kazakistan’da edebiyat “komünist” ideolojinin bir aracı 
olarak kullanılmıştı. Bununla birlikte, edebiyatı toplumsal sorunları çözmek için 
değil sadece insan ruhuna hümanist duygularla lezzet vermek için kullanan ve bu 
şekilde eserler vererek Kazak edebiyatının gelişimine katkıda bulunanlar da ol-
muştur. Saken Seyfulin’in tamamlayamadığı “Bizdin Turmıs/Bizim Ömür” adlı 
romanı buna örnek olarak gösterilir. Bu roman “Edebiyat Meydanı” adlı derginin 
1932 yılı 8. sayısında, 1933 yılı 1. sayısında ve 1934 yılı 10. sayısında yayınlan-
mıştır. İlyas Jansügirov’un “Joldastar/Yoldaşlar” adlı romanı Seyfulin’in eserinin 
devamı niteliğindedir. Bunlardan başka, M. Dulatov, M. Avezov, S. Yerubayev, J. 
Aymauıtov, B. Maylin gibi yazarlar, şehir hayatının gözlerden kaçan ve toplumsal 
hayatta örnek alınması gereken özelliklerini tüm güzellikleriyle betimlemişlerdir. 
“Aykas/Mücadele”, “Gaşıktar/Âşıklar”, “Altın Kus/Altın Kuş” ve “Ama-
nat/Emanet” romanlarıyla tanınan İlyas Yesenberlin, ilk olarak Kazak entelektü-
ellerinin hayat hikâyelerini kaleme alan yazar olmuştur. 1920’li yılların Kazak 
aydınlarının, Alaş önderlerinin “Halk Düşmanı” suçlamalarıyla cezalandırılması 
sırasında, bu önderlerin çektiği zulümleri, Sovyet yönetiminin en güçlü olduğu 
dönemlerde İ. Yesenberlin “Katerli Ötkel/Tehlikeli Geçiş” romanında tüm açık-
lığıyla gözler önüne sermekten çekinmemiştir. O, “Muhitten Ötken Ka-

                                                 
54  İbrahim Yarkın, “Türkistan’ın Eğitim ve Kültür İşlerine Bir Bakış”, Türk Kültürü, Sayı 18, Nisan 

1964, s. 141.  
55  Gayaz İshaki, İdel-Ural, Kazan, 1991, s. 52–54. 
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yık/Okyanustan Geçen Kayık” adlı romanında “Aybol” adlı roman kahramanının 
adından Katerli Ötkel kitabını neden yazdığını açıklamıştır. Burada, Kazakların 
çarlık döneminde de Sovyet döneminde de çektiği sıkıntıların değişmediği, Ka-
zakların Rusya’dan bölünüp ayrı bir otonomi kurmayı hayal ettiği belirtilmiştir.56 

Sovyetler Birliği yönetiminin Kazakistan’da kurulmasının ardından İslamî 
konuda da bazı baskı ve zorlamalar olmuştur. 1917 devrimine kadar 50–60 bin 
kadar Müslüman Kazak Hac ibadetlerini yerine getirmek için her yıl Mekke-
Medine’yi ziyaret ederlerdi. Devrimden sonra Hac yasaklandı. 1950 yılından 
sonra ise komünizmin dış ülkelerde propagandası için Hac üzerindeki yasak kal-
dırılmıştır. Hacca gitmek imkânlarından yoksun kalan Müslüman halk, Güney 
Kazakistan Vilayeti, Türkistan şehrindeki “Hoca Ahmet Yesevi” türbesi gibi bazı 
kutsal mekânları ziyaret etmeye başlamışlardı. Ancak buna da tahammül edeme-
yen komünist idare, bunun da önüne geçmek için bir kısım tedbirler almaya baş-
lamıştı. Hatta zaman zaman buralara ziyaretleri zorla yasaklamak yoluna da git-
mişler, türbelerde hizmet veren “aksakalları” dolandırıcı, şarlatan ve eskiden Sov-
yet yönetimine karşı çıkmış devrim karşıtları olarak göstermiştir.57 

Kazak aydınlarının ilk siyasi mücadeleye başladıkları Birinci Rus Devrimi yıl-
larında ulusal yayın organları olmadığı için, makalelerini Rus ve Tatar dilindeki 
gazetelerde yayınlıyordu. 27 Mart 1907’de Petersburg’da Şahmardan Koşçıgulov 
ile Abdraşid İbragimovların hareketi neticesinde Kazak dilindeki ilk gayrı resmî 
“Serke” gazetesinin birinci ve sonuncu sayısı basıldı. Ahmet Baytursı-
nov’un:“Gazete halkın gözü, kulağı ve dilidir. İnsana göz, kulak ve dil ne kadar ge-
rekliyse, halka da gazete o kadar gereklidir.” sözü gazetenin önemini açıkça ortaya 
koymuştu. Kazakistan’ın ulusal basın-yayınının ilk örnekleri 1911 yılında çıktı. 
Bunlar, 11 Ocak 1911’de Toritsk şehrinde Muhamedjan Seralin’in çalışmaları 
sonucu birinci sayısı çıkan “Aykap” dergisi ile aynı yılın 16 Mart’ında Bökey Or-
dasında Şangerey Bökeyev ile Yeleusiz Burin tarafından çıkarılan “Kazakistan” 
gazeteleridir. Bunlardan başka Ombı’da Taşkent’te ve Petropavl’da ara sıra küçük 
gazeteler de basıldı. 1912 yılına gelindiğinde halkın çoğunluğunu ilgilendirecek 
konularda süreli basılımlar ile halka söz söyleyebilecek bir aydın grubu oluşmuş-
tu. Bunların en önde gelenleri, Ahmet Baytursınov, Alihan Bökeyhanov ve Mir-
jakıp Dulatov 1913 yılında Orenburg’da “Kazak” gazetesini çıkarmaya başladı. 

                                                 
56  G. B. Yerjanova, “Kenestik Kezende Kazak Romandarındagı İntellegentsiyanın Beynesi”, 
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Kısa sürede Kazakistan’ın tümüne yayılan ve herkes tarafından ilgi ile okunan bu 
gazete, 2 Şubat 1913 ile Mart 1918 tarihleri arasında toplam 265 sayı çıkardı.58 

20. asrın başında Kazak toplumunun siyasi-ideolojik ahvalinde, Türk Birliği, 
Türkçülük fikirlerinin oluşması da bir hayli etki yapmıştır. Türkçülük fikri Aykap 
dergisi etrafında toplanan Kazak aydınlarının hareketlerinde ve siyasi bakış açıla-
rında açıkça görünmekteydi.59 1911 yılından itibaren Troitski’de çıkmaya başla-
yan Aykap dergisi Ceditçi idi ve Pantürkizm hareketi ile bağlantıları bulunuyor-
du. Ayakapçılar, Rusya’daki Türk ülkelerini birleştirmeyi amaç edinmişlerdi ve 
bu fikirlerinin gelişimlerinde Tatar aydınlarının etkisi açıkça görünmekteydi. Ali-
han Bökeyhanov etrafında toplanan diğer Kazak aydın grubu ise Tatar aydınları 
ile yakınlaşmanın zararlı olduğu görüşünü savunmaktaydı. Onlara göre Tatarla-
rın maksadı diğer halkları Tatarlaştırmaktı.60 

Sovyet döneminde basın da ülkede değişen ideolojiye uygun bir şekilde ko-
münist propagandanın bir aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 24 Temmuz 
1926 tarihinde Kazakistan Komünist Partisinin 5. Konferansında kabul edilen 
karar ile “Köyleri Sovyetleştirmek” ve işçiler arasında geniş kitlelere yayılmak 
için, bir işçi gazetesinin çıkarılması planlanmıştı. 27 Temmuz 1926’da başlayarak, 
1929 yılına kadar toplam 128 sayısı çıkan bu gazetenin adı “Auıl Tili/Köy Dili” 
idi. Bu gazete, köyleri Sovyetleştirmenin önemi hakkında birçok makale yayınla-
manın yanı sıra, fakir ve orta halli işçi-köylüleri, Sovyetlere bağlama ve bu sayede 
Sovyetler için yapılan seçimlere zengin ve eski feodal beylerin girmelerini, onla-
rın Sovyetler içinde yer almalarını engelleme işleriyle de ilgilendi.61  Sovyetler 
gazeteyi ideoloji aracı olarak etkin bir şekilde kullanmıştır. Sovyet yönetiminin 
kurulduğu ilk yıllarda Akmola vilayeti merkezli ve zaman içinde Ombı, Kızıljar ve 
Karaganda şehirlerine yayılan “Tirşilik/Ömür” gazetesi bu amaçlı ilk gazeteler-
dendir. 17 Ocak 1928 tarihinde başlayarak yine Akmola’da “Jana Arka/Yeni Ar-
ka” ve “Novaya Step/Yeni Bozkır” gazeteleri de çıkarılmıştır. 2 Aralık 1932’de 
“Jana Arka” gazetesinin adı “Kolhoz Ekpindisi/Kolhoz Vaziyeti” olarak değişti-
rilmiştir. 29 Kasım 1939 tarihinde yayın hayatına başlayan “Stalin Tuı/Stalin 
Bayrağı” gazetesi 1941 yılının Haziran ayına kadar Latin alfabesi ile basılmıştı.62 
Kazakistan’da sosyalizm ideolojisinin dışında bir gazete yayınlamanın imkânı 
yoktu. “Akjol/Akyol” gazetesi 1925 yılında ideolojiye hizmet etmediği için Stalin 

                                                 
58  Kenes Nurpeyisov, Alaş.., s. 54-55. 
59  Saken Özbekulı, Arıstarı Alaştın, Jeti Jargı, Almatı, 1998, s. 14. 
60  Sanjar Aspendiyarov, Kazakstan Tarihınin Oçerkteri, Sanat Baspası, Almatı, 1994, s. 101–102. 
61  Kenes Nurpeyisov, Kazakstanda Şarualar..., s. 306. 
62  “Kazak Merzimdi Baspasözi”. http://wordpres.com/category/page/2  
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tarafından şiddetle eleştirilmiş ve bu gazete 1926 yılında kapatılmıştı. Bu durum 
Kazakistan’da çıkan diğer gazeteler için ibret olmuş ve yayın faaliyetlerine Sovyet 
ideolojisi doğrultusunda devam etmiştir. Komünist totaliter rejimin tüm baskı ve 
zorlamalarına rağmen, halkının haklı davası için mücadele edenler karşı-
devrimci, halk düşmanı suçlamalarıyla, Stalin döneminde uygulanan “devlet terö-
rü ”nün kurbanı oldular. Bunlar arasında 1918–1938 yılları arasında çıkan “Uş-
kın/Kıvılcım”, “Yenbek Tuı/Emek Bayrağı”, “Yenbekşi Kazak/Emekçi Kazak”, 
“Sotsyaldı Kazakstan/Sosyal Kazakistan”, “Sotsaylistik Kazakstan/Sosyalist Ka-
zakistan” gazelerine redaktörlük görevinde bulunan Halil Yesenbayev, Berniyaz 
Kuleyev, Smagul Saduakasov, Jüsipbek Aymauıtov, Muhtar Avezov, Abdirahman 
Baydildin, Beyimbet Maylin, Saken Seyfulin, Moldagali Joldıbayev, Turar Rısku-
lov, Oraz Jandosov, Oraz İsyev, Gabbas Togjanov, Aytmuhamed Musin, Janay-
dar Sadukasov, Jüsipbek Arıstanov sayılabilir. Bunlardan başka gazetelerin çeşitli 
bölümlerinde çalışmış olan; Ahmetsafa Yusupov, Mirjakıp Dulatov, İlyas Jansü-
girov, Rahım Sügirov, Hamza Abdullin, Abdrahman Aysarin, Mütelip Ahmetov, 
İlyas Ahmetov, Hasen Özdenbayev, Kulmırza Ötepov, Gaziz İsmagulov, Temir-
bek Jürgenov, Nazir Törekulov, Dinmuhammed Edipov, Konırkoja Kojıkov, Ku-
daybergen Kojanov da aynı kaderi paylaştılar. Siyasî kovuşturmaya, sadece baş-
kent Almatı’da değil ülkenin her yerindeki gazeteciler tâbi tutuldu. Kuzey Kaza-
kistan vilayetinin “Lenin Tuı/Lenin Bayrağı” gazetesinin redaktörleri Şaydulla 
Moldabaekov, Seyilbek Üsenov, Hasenbay Sahabin, sorumlu yazı işleri müdürü 
Abdolla Saduakasov, çalışanlardan Hajiya Vakbayev, bu gazete “Bostandık 
Tuı/Özgürlük Bayrağı” adında çıkarken yöneten sonra Jetisu’da çıkan “Til-
şi/Muhabir” gazetesinin redaktörü olan Sabır Aythojin, Ural vilayetinin “Kızıl 
Tu/Kızıl Bayrak” gazetesinin redaktörü Ahmet Mametov ve dahi birçokları Sta-
lin tarafından cezalandırıldılar. Kazakistan’da Sovyet yönetimi kurulmadan önce 
yayınlanan Kazak, Aykap, Kazakistan, Birlik Tuı/BirlikBayrağı, Sarıarka gibi milli 
basılımların redaktör ve çalışanları, Kazak halkının aydın önderleri Alihan Bö-
keyhanov, Ahmet Baytursınov, Mirjakıp Dulatov, Muhammedjan Seralin, Halel 
Gabbasov, Jakıp Akbayev, Kayreddin Bolganbayev, Otınşı Aljanov, Sultanbek 
Koljanov da kovuşturmalar neticesinde cezalandırılanlar arasındadır.63 1930’lu 
yıllarda aydınlar üzerindeki baskılar sonucunda, milli mücadelenin bazı eski ön-
derleri fikirlerinden vazgeçmek zorunda bırakılmıştı. Sovyet Kazakistanı’nın 10 
Temmuz 1932 tarihli sayısında eski Alaş Ordacılardan Muhtar Avezov ile Alim-
han Ermekov’un pişmanlık mektupları yayınlanmıştı. Pişman olarak tövbe eden 
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Muhtar Avezov ile Alimhan Ermekov, uzun süre sadakatle hizmet ettikleri Alaş 
Ordacılığının karşı devrimcilik olduğunu kabul etmişlerdi.64 

 1941–1945 yılları arasında İkinci Dünya savaşında, cephedeki Kazak askerle-
rine, Sovyet vatanseverliği ve Prolater Enternasyonalizm ruhunda propaganda 
maksadında, Nazi Almanya’sı ile mücadele eden askerlere moral vermeyi amaç-
layan gazeteler çıkarıldı. Bu gazeteler: “Otan Üşin/Vatan İçin”, “Kızıl Asker Aki-
katı/Kızıl Asker Gerçeği”, “Javdı Joyuga/Duşmanı Yok Edişe”, “Svo-
rovşı/Svorovcu”, “Maydan Pravdası/Cephe Pravdası”, “Sovyet Jaungeri/Sovyet 
Askeri”, “Otan Namısı Üşin/Vatan Gururu İçin”, “Kızıl Armiya/Kızıl Ordu” (4 
Kasım 1944’den itiberen Kazakça çıkmıştır.), “Maydan Akikatı/Cephe Gerçe-
ği”’dir. (1944 baharından itibaren Kazakça çıkmaya başladı.)65 

5. İkinci Dünya Savaşında Kazakistan 

Sovyetler Birliği ile Almanya arasında savaş, 23 Ağustos 1939 yılında yapılan 
“Saldırmazlık Anlaşmasının” Hitler tarafından bozularak, Nazi Ordularının 22 
Haziran 1941’de Sovyet topraklarına saldırmasıyla başlamıştır. Hitler, 1940 yılı-
nın Aralık ayında Sovyetlere saldırmanın hazırlıklarını yapmaya başlamıştı. Nazi 
Almanya’sı, “Barbarossa Planı” adını verdiği stratejiyle hava ve deniz kuvvetleri-
nin desteğiyle hızlı bir şekilde Sovyetleri işgal edecekti ve plan 1941 yılının Ka-
sım ayında tamamlanacaktı.66 Ancak, plan Hitler ve diğer Nazi liderlerinin istedi-
ği gibi gerçekleşmedi ve Almanya ile SSCB arasındaki savaş, 9 Mayıs 1945’te Al-
manların mağlubiyeti ile sonuçlandı. Bu savaşta Sovyet ordularında çok sayıda 
Rusya Türkü ile birlikte Kazaklar da yer almıştır. Diğer eski Sovyet Cumhuriyet-
lerinde olduğu gibi Kazakistan’da da İkinci Dünya Savaşı “Ulu Vatan Savaşı” ola-
rak hatırlanmaktadır. 

1935 yılı sonuna kadar Türkistanlılar, Sovyet ordusuna alınmıyorlardı. 
1935’te kabul edilen “Sovyet Ordusuna Seferber Etme” kanunu ile 1935–1938 
yılları arasında az sayıda Türkistanlı Sovyet ordusunda hizmet etmişti. 1939 so-
nunda Sovyetler Birliği ile Finlandiya arasında devam eden savaş sebebiyle Tür-
kistanlılardan Kızıl Ordu’ya asker seferber etme faaliyetleri yoğunluk kazanarak 
devam etmiştir. Haziran 1941’de Almanya ile Sovyetler Birliği arasında başlayan 
savaşın ilk yıllarında (1941–1943), Kızıl Ordu’da ortalama 4.847.775 Türkistanlı 

                                                 
64  Mustafa Çokay, “Tevbe Kılgan Alaş Ordaçılar”, Yaş Türkistan, Sentyabr (Eylül) 1934, 34. san, s. 7-8. 
65  “Kazak Merzimdi Baspasözi”. http://wordpres.com/category/page/2  
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bulunmaktaydı. 18–65 yaş arasındaki Türkistanlılar cephe hizmetinde seferber 
edilmiştir.67 1939 yılında yapılan nüfus sayımına göre Kazakistan’da 6,2 milyon 
kişi yaşamaktaydı. Bunlardan 1.196.164’ü savaşa katılmak üzere Sovyet ordusuna 
dâhil edilmiştir. Kazakistan’dan İkinci Dünya Savaşına katılanların sayısının 1,3 
milyona kadar vardığını da belirtenler vardır. Bu Kazakistanlılarda 500’den fazlası 
“Sovyetler Birliği Kahramanı” unvanını almıştır.68 

Savaşın başlamasıyla tüm Sovyetler Birliği topraklarında olduğu gibi Kazakis-
tan’da da hava saldırılarına, kimyasal saldırılara karşı savunma ve atış talimleri ile 
hemşirelik ve sağlık hizmetleri çerçevesinde yüzlerce kurs açılmıştır. 5 Ağustos 
1941 tarihinde yani savaşın başlamasının ardından sadece iki ay bile geçmeden 
550 bin kişi bu kurslardan eğitim almıştır. Eğitimler neticesinde Almatı, Aktöbe, 
Akmola, Petropavlovsk, Semey ve başka şehirlerde askerî birimler kurulmaya 
başlandı. Almatı, Jambıl ve Güney Kazakistan vilayetleri ile kısmen de Kırgızis-
tan’ın işçi, çiftçi ve entelektüellerinden oluşan 316. Tümen, Kazakistan’da kuru-
lan ilk askerî birimlerdendir. Bu birimin komutanı olarak da ihtilal yıllarında 25. 
Çapayev tümeninde çarpışan General İ. V. Panfilov atanmıştı. Panfilov tümeni 
çeşitli ulusların temsilcilerinde oluşturulmuştu. Bunlar Kazak, Kırgız, Rus, Uk-
raynalı vb. idi. Askerî kayıtlara göre, Panfilov tümeninin askerlerinin sosyal statü-
sü şu şekildeydi: işçiler %27, çiftçiler %58, memurlar %14, diğerleri %1. 316. 
Panfilov tümeni kuzeybatı cephesine gönderilmişti.69 30 farklı ulusun temsilcile-
rinin bulunduğu Brest Savunması eski Sovyet halkları arasında ayrıcalıklı bir yere 
sahiptir. Bunların 3.000 kadarı Kazakistanlı idi. Moskova’nın savunmasında kah-
ramanlıkları ile isimleri efsane olan “Panfilov Tümeni” de yer almıştır. Panfilov-
cular arasındaki Kazaklardan Baurjan Momışulı bugün de Kazakistan’da büyük 
saygıyla anılmaktadır. Momışulı’dan başka Menşuk Mamedova, Aliya Moldagu-
lova, Malik Gabdullin, Talgat Bigeldinov ve 9 Mayıs 1945’te Alman Parlamento-
su Reichstag’a saldıranlar arasında olan ve ilk olarak Parlamento binasına Sovyet 
bayrağını dikmiş olan Rakımjan Koşkarbayev gibi birçok Kazak, İkinci Dünya 
Savaşı boyunca Sovyet Ordusu için yararlılık göstermiş ve hatta canlarını vermiş-
lerdir.70 18 yaşında cephede hayatını kaybeden Aliya Nurmuhambetovan Molda-
gulova için Kazaklar türküler yazmış adını unutulmaz kılmıştır. Aliya, 25 Ekim 
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1925 yılında Kazakistan’ın Aktöbe vilayetinde dünyaya gelmiş, ancak küçük yaşta 
anne ve babasını kaybedince Leningrad (Petersburg) Yetimhanesine verilmiştir. 
1935 yılına kadar Leningrad’da kaldıktan sonra 1942 yılına kadar Yaroslav Vila-
yetinde eğitim aldı. 1943 yılında Merkezî Kız Mektebinde “Keskin Nişancı” eği-
timini tamamladı. 22. Ordunun, 2. Baltık Cephesinde, 54. Özel Keskin Nişancı 
Birliğinde savaşa katıldı. 14 Ocak 1944 tarihinde Novosokolnik şehrinde hayatını 
kaybedene kadar savaşta gösterdiği kahramanlıklarla göz doldurmuştu. Ona 
ölümünün ardından 4 Temmuz 1944’ te “Lenin Nişanı” verilmiştir.71 

Kazakistan’da 316. Panfilov tümeni ile birlikte başka askerî birlikler de ku-
rulmuştur. Savaşın başından sonuna kadar Kazakistan topraklarında 8 tümen ve 3 
birlik savaş meydanına yollanmıştı.72 Kazakistanlı askerler, SSCB’nin sadece Uk-
rayna, Belarus, Baltık boyu ve Moldova bölgelerini değil, Doğu Avrupa toprakla-
rının da Nazi Ordularından temizlenmesi için yapılan savaşlara katılmıştır. “Sov-
yetler Birliği Kahramanı” nişanını almış olan Kazakistan Cumhuriyeti Savunma 
Bakanı Sagadat Nurmagambetov da Berlin önlerinde Nazi Ordularıyla yapılan 
çarpışmalara katılmıştı. Berlin’deki çarpışmalara İ. Ya. Syanov, H. Kaydausov, Z. 
Turarbekov, H. Köbekov, T. Bigeldinov, A. Yeremeyev, N. Şelihov gibi birçok 
Kazakistanlı da katılmıştır. Kazakistanlılar “Partizan Savaşları”nda da yararlıklar 
göstermiştir. Kesin olmayan malumatlar boyunca Ukrayna ve Belarusya’da 1500, 
Leningrad Vilayetinde 220’den fazla Kazakistanlı Partizan birliklerinde çatışma-
lara katılmıştır. Bunlardan en meşhur olanları: G. Ahmedyarov, G. Omarov, V. 
Şarudov, K. Kaysenov, A. Şaripov, A. Jangeldin, J. Sain, N. Köşekpayev’dir.73  

Kazakistan, İkinci Dünya Savaşı’nda cephe gerisinde de büyük hizmet vermiş-
tir. Kazakistan’da çıkarılan kurşun’un %85’i, bakır’ın %30’u, kömür ve petrol’ün 
tamamı savaş için ordunun hizmetine verildi. Bundan başka 6 milyon ton buğ-
day, 707 bin ton et, 150 bin at ve savaş araç-gereçleri alımı için 4 milyar ruble 
nakit para Kazakistanlılardan toplanarak cepheye yollanmıştır.74 16 Ağustos 
1941’de Sovyetler Birliği Komünist Partisi, cephe gerisinde askerî seferberlik ilan 
etmişti. Bunun neticesinde, Balkaş Bakır Eritme Fabrikası, Çimkent Kurşun Fab-
rikası, İrtiş Bakır Eritme Fabrikası, Açisay Kombinatı, Kazakistan Petrol işletme-
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leri ve diğer kuruluşlar savaşın sonuna kadar aralıksız çalışmıştır.75 Kazakis-
tan’dan toplanan yardımlar savaş sonrasında da devam etti. 1953 Ekim ayına ka-
dar 185,5 milyon ruble nakit para ve 193,6 milyon ruble değerinde hisse senedi 
savunma fonuna yollandı. 1941 sonbaharından itibaren Kazakistan halkından 
toplanan yardımlarla tank, uçak ve denizaltı alındı.  

İkinci Dünya Savaşı boyunca, 1941–1942 yıllarında, Nazi Almanya’sının işga-
line uğrayan ya da işgal tehlikesi altında bulunan Ukrayna, Belarusya, Moskova 
ve Leningrad vilayetlerinden 220 fabrika Kazakistan’a taşındı. Moskova’dan 
Uçak fabrikası, Uryupa et konserve fabrikası, Dzerjinski elektroteknik fabrikası, 
röntgen fabrikası, Aleksandr radyo fabrikası, S. Orconikadze makine fabrikası vb. 
40 fabrika Kazakistan’a taşındı. Ukrayna’dan Harkov elektroteknik fabrikası, Po-
dolsk makine fabrikası, Zoporojye demir-çelik fabrikası, Dnelropetrovsk vagon 
fabrikası gibi 70 fabrika Kazakistan’a getirildi. Bu fabrikalarda çalışacak yeterli 
sayıda uzman olmadığı için Rusya’dan Kazakistan’a yeni göçler başladı. Sadece 
Dombass şehrinden yaklaşık 3.200 maden işçisi ve 2.000 inşaat işçisi gönderildi. 
700 kadar da mühendis ve tekniker gelmişti. Ayrıca, Embi petrol fabrikasına da 
Azerbaycan’dan 400 uzman yollanmıştır.76 Taşınan fabrikaların büyük kısmı Al-
matı’ya konuşlanmıştı. Böylece Almatı endüstri merkezine dönüşmüştür. Bunun-
la birlikte Semey, Petropavlovsk, Ural, Akmola, Kökşetav, Kostanay ve Çimkent 
vilayetlerinde de sanayi üretimi artmıştır.77 

6. İkinci Dünya Savaşından Sonra Kazakistan, Bakir Topraklar 
Meselesi 

İkinci Dünya Savaşı, tüm Sovyetlerde olduğu gibi, Kazakistan’da da ekono-
mik ve sosyal alanda etkilerini göstermişti. Savaş sonrasında ülkede ağır sanayi-
nin, gıda ve tekstil endüstrisinin hızla geliştirilmesi için faaliyetlere başlandı. Hal-
kın maddi ihtiyaçlarının yeterli derecede karşılanır hâle gelinmesi, ilgilenilen bir 
diğer mesele idi. Dördüncü Beş Yıllık Planda, Kazakistan’da ağır sanayinin ku-
rulması, demir yollarının yapılması ve köylerde tarım ürünlerinin veriminin artı-
rılması için bütçe hazırlandı. Kazakistan’a ayrılan bütçe Sovyetler Birliği boyunca 
üçüncü sırada idi. Dördüncü Beş Yıllık Plan ile tüm Sovyetler Birliği’nde sanayi 
verimi 1940 yılı ile karşılaştırıldığında %40 arttı, Kazakistan’da bu artış 2,2 kat 
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olmuştur. Eskiden, savaş ihtiyaçları için kurulmuş olan fabrikalar, barış zamanın-
da günlük ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden kuruldu. Dördüncü Beş Yıl-
lık Plan ile Kazakistan’da 1946–1951 yılları arasında çelik, metalürji, kömür ve 
maden endüstrisi geliştirildi. Bu yıllarda Aktöbe’de demir-çelik fabrikası, Öske-
men’de kurşun-çinko kombinatı açıldı. Ekibastuz’da kömür maden ocağı açıldı. 
1950 yılında petrol üretimi % 52 arttı. 1946–1953 yılları arasında halkın sosyal 
yaşamında da bir hayli iyileşmeler oldu. 1947 Aralık ayında, halka gıda alımında 
sınırlama getiren ve daha önce kullanılan karne sistemi kaldırıldı. Aynı yıl yapılan 
“para reformu” ile rublenin alım gücü artırıldı; ekmek, et ve süt ucuzlatıldı. Koo-
peratif ticaretin geliştirilmesiyle pazarlardaki fiyatlar da düşürüldü. Paranın alım 
gücünün artırılmasına paralel olarak çalışanların ücretleri de artırıldı.78 

1941 yılı sonunda Kazakistan’da 6.715 kolhoz bulunmaktaydı. 1946 yılı sonun-
da bu sayı savaş meydanından dönen askerlerin katkılarıyla %35 oranında artmıştır. 
Kolhozların meralarında 25.709 traktör, 12.579 biçerdöver çalışmaktaydı. 1948 
yılında 1 hektardan 151 milyon ton pirinç üretilmişti. 1950’li yılların başlarına ge-
lindiğinde ülkede tarım ürünlerinin verimi konusunda sıkıntılar baş göstermeye 
başlamıştı. 1953 yılında elde edilen ürün 31 milyon tona ulaşmıyordu, ancak tüke-
tim 32 milyon tondan fazla idi. Özellikle buğday konusunda yokluk derecesine 
varılmıştı. Sovyet hükümeti krizden çıkış yolunu “Bakir Toprakları İşleme” olarak 
gördü. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkezî Komitesi’nin Şubat-Mart 1954 
tarihli toplantısında, Kazakistan, Sibirya, Ural, Kuzey Kafkasya ve Uzak Doğu’da 
işlenmeyen bakir topraklara tahıl ürününün ekiminin yapılması kararlaştırıldı. Bu 
toplantıda, 1954–1955 yıllarında Sovyetler Birliği genelinde 13 milyon hektar, 
onun için de Kazakistan’da 6,3 milyon hektar araziye ekim yapılması planlandı. 13 
Ağustos 1954 tarihinde Parti ve hükümet tarafından kabul edilen “Gıda Ürünlerini 
Artırmak İçin Bakir Toprakların İşletilmesi Hakkında” kararla ekim yapılacak ara-
zinin alanının 1956 yılında 28–30 milyon hektara ulaştırılması kabul edildi. Günü-
müzde yapılan istatistik çalışmalarının verilerine göre 1954–1960 yılları arasında 
Kazakistan’da 25,5 milyon hektar arazi işlenirken, RSFSR’de 16,6 milyon hektar 
arazi bakir topraklar statüsüne alınarak işlenmiştir.79  

Bakir Toprakların İşlenmesi, genel hatlarıyla, Sovyetler Birliği’nin o yıllardaki 
lideri olan N. Kruşçev ’in projesiydi ve Kruşçev bu konu ile yakından ilgileniyor-
du. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkezî Komitesi tarafından, Kazakistan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne 1954–1957 yılları arasında işlenmesi gereken 
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arazi ile ilgili talimat gelmişti. Kruşçev, Kazakistan Komünist Partisi Birinci Sek-
reteri, dolayısıyla Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin lideri konumunda 
olan J. Şayahmetov’un proje ile ilgili çalışmalarından memnun kalmadı ve onunla 
birlikte Bakanlar kurulu başkanı olan N. Ondasınov görevinden alındı. Kazakis-
tan’da yeni yönetimin başına P. Ponoremenko geçerken, Bakanlar Kurulu baş-
kanlığına Dinmuhamed Konayev getirildi, Kruşçev ’den sonra Sovyetler Birli-
ği’nin lideri olacak ve o yıllarda Sovyet Orduları siyasi bürosunun başkan birinci 
yardımcısı olan Leonid Brejnev de Kazakistan Komünist Partisinin İkinci Sekre-
terliğine getirildi. L. Brejnev, ülkenin diğer bölgelerle fazla ilgilenmese de mesai-
sinin büyük bölümünü Bakir Toprakların İşlenmesi işine ayırdı ve böylelikle 
Kruşçev ’in güvenini kazandı. 1956 yılında partinin 20. Kurultayında Sovyetler 
Birliği Komünist Partisi Merkezî Komitesinin sekreterliğine getirildi. Kruşçev, bu 
konuya ne kadar önem verdiğini göstermek için defalarca, Kuzey Kazakistan’ı 
ziyaret etmişti. Projenin uygulandığı Kuzey Kazakistan’da beş vilayet birleştirile-
rek “Bakir Topraklar Ülkesi” oluşturuldu. Onun merkezi olan Akmola adı da 
Tselinograd olarak değiştirildi. Buraya Sokolov, Birinci Sekreter olarak atandı. 
Sokolov’un kendi merkezî komitesi ve bakanlar kurulu dahi vardı. Yani “Bakir 
Topraklar Ülkesi” devlet içinde devlet görünümüne bürünmeye başlamıştı. Hatta 
Sokolov, burayı Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nden ayırarak, Sovyet-
ler Birliği’nin 16. Sosyalist Cumhuriyeti yapmayı dahi düşünmüştü.80 Ancak bu, 
düşünceden öteye geçememiş, Bakir Toprakları İşleme projesinin tamamlanma-
sıyla “Bakir Topraklar Ülkesi” meselesi de bitmiştir. Tselinograd yani Akmola, 
bugün adı Astana olarak değiştirilip bağımsız Kazakistan’ın başkenti olmuştur. 

Kazakistan’da uygulanan “Bakir Toprakların İşlenmesi” projesi ile ülkede 
ekim yapılan arazilerin alanı genişledi. Ürün verimi bakımından Kazakistan, Sov-
yetler Birliği içinde ikinci sıraya yükseldi. Böylece Orta Asya, Sibirya ve Ural böl-
gelerinin gıda ihtiyacı Kazakistan’dan karşılanır oldu. Ülkede yeni evler kurulur-
ken binlerce kilometre yollar yapıldı. Yüzlerce kolhoz ve sovhozlar kuruldu, yer-
leşim merkezlerinin sayısı arttı. Projenin bu olumlu yanlarının yanı sıra Kazakis-
tan için zararlı yönleri de olmuştur. Rusya Federasyonundan Kazakistan’a gönde-
rilenlerin çoğu, daha önce çeşitli suçlardan tutuklanmış hükümlüler idi. 1954–
1955 yıllarında Kazakistan’a gelen 650.000 kişiden sadece 150.000’i uzmanlar-
dan oluşuyordu. Böylelikle Kazakistan’da suç işleme oranı yükseldi. Tarıma veri-
len önem hayvancılığa verilmeyince bu sektörde gerileme yaşandı, dolayısıyla süt 
üretimi de azaldı. Bu projenin gerçekleşmesi için Sovyetler Birliğinin çeşitli böl-
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gelerinden milyonlarca insan Kazakistan’a getirildi ve ülke “çok uluslu” hâle dö-
nüştü. 1954–1962 yılları arasında ülkeye dışarıdan 2 milyon kişi gelmişti. Böylece 
Kazaklar kendi ana vatanlarında azınlık durumuna düştüler. 1897 yılında Kazak-
lar ülkenin %85’ini oluştururken, bu oran 1962’de %29’a gerilemiştir. Ekolojik 
denge de bozulmuştur. İhtiyaçtan fazla ve ekim için müsait olmayan birçok yer 
kazılmış ve böylece buralar yaşanmaz hâle gelmiştir. Toprak erozyona uğramış ve 
kalitesi düşmüştür. Kazak halkının gelenek-görenekleri göz ardı edilerek, Kazak-
ların ruhuna ters uygulamalar yapılarak milli gururları zedelenmiştir. Kazakça 
okul, ana okul, gazete ve dergiler azaldı, Kazak dilinin toplumsal hayatta kullanı-
mı geriledi.81 Kazakçanın toplumsal hayatta ve devlet mekanizmaları içinde önce-
likli olarak kullanılması meselesi bugün de güncelliğini korumaktadır. Kazakistan 
bağımsızlığını aldığı günden başlayarak Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev’in önderliğinde bu konuya yoğun mesai harcamaktadır. Ancak istenilen sevi-
yeye tam olarak gelindiği söylenemez. Kazakistan, Sovyet dönemini tarihi miras 
olarak görür ve o yıllarda gelişen olayları anmaya devam eder. Her yıl 9 Mayısta 
İkinci Dünya Savaşının bitimi “Büyük Zafer” bayramı olarak kutlanır. Bunun gibi 
Bakir Toprakları İşleme Projesi de zamanı geldikçe etkinliklerle kutlanır. 4 Aralık 
2003 tarihinde “Bakir Toprakların İşlenmesinin 50. Yıl Anma Etkinlikleri”nde, 
karşı fikirler söylenerek bu konunun olumlu ve olumsuz yanları değerlendirilmiş-
tir. Köy işleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ahmetjan Esimov, bu projeyle Ka-
zakistan’da tarımın geliştiğini ve ekonomiye büyük katkısı olduğunu dile getire-
rek faydalarını sayarken, Prof. Dr. Juldızbek Abılhojin, bu yıllarda Kazakların, 
kendi ülkelerinde azınlık durumuna düştüğünün ve Kazak dilinin kullanımının 
gerilediğini belirterek projeyi eleştirmiştir.82 

7. Dinmuhamed Konayev Yönetiminde Kazakistan 

Dinmuhamed Ahmedoviç Konayev (1912–1993) fakir bir köylü ailenin ço-
cuğu olarak 12 Ocak 1912 tarihinde Almatı’da doğdu. Zorluklarla dolu çocukluk 
ve gençlik yıllarında Kazakistan’da ilk ve orta öğretimini tamamladı. Yüksek eği-
timini 1931–1936 yılları arasında Moskova’da Metalürji Enstitüsünde tamamla-
dı. 1942 yılı Mayıs ayında Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde Bakanlar 
Başkan Yardımcılığı göreviyle devlet yönetimindeki hayatına başlamıştı. 1942–
1952 yılları arasında da Halk Komiserleri Kazak Konseyi başkan yardımcısı oldu. 
1948 yılında teknik bilimler doktoru derecesini aldıktan sonra, 1952 yılında Ka-
zakistan Bilimler Akademisinin üyesi oldu ve 1955 yılına kadar da bu akademinin 
                                                 
81  “Sogıstan Keyingi (1946–1943) Jane 1960 Jıldarı Men 1980 Jıldardın Yekinşi Jartısındagı Kazakstan”. 
82  Jumagül Temirgali, “Tın İgerudin Saldarı Kanday Boldı?”.  
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başkanlığı görevini yürüttü. 1955–1960 yılları arasında Kazakistan Bakanlar Sov-
yet’i Meclisi Başkanlığı da yaptı. Konayev’in, Kazakistan Sovyet Sosyalist Cum-
huriyeti içindeki siyasi kariyeri hızla yükselmiş ve Kazakistan SSC Bakanlar Kuru-
lu başkanlığına gelişinden beş yıl sonra, 19 Ocak 1960’da, Kazakistan Komünist 
Partisinin 12. kongresinde piramidin en yükseğine kadar çıkmış, Kazakistan Ko-
münist Partisi Birinci Sekreterliğine yani Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yeti’nin liderliğine kadar yükselmişti.83 Konayev ilk defa 1960–1962, ikinci defa 
1964–1986 olmak üzere yaklaşık 30 yıl Kazakistan’ı yönetti. Kendisinden önceki 
Kazakistan’a liderlik yapmış olan Mirzoyan, Yakovlev, Şayahmetov ve Yusupov 
gibi liderlerden farklı olarak Konayev, insanî özellikleri ve devleti için yaptıkları 
ile Kazak halkının sevgisini ve saygısını kazanmıştı. Bu sevgi ve saygı, günümüz 
Kazakistan’ında da devam etmektedir.  

1959–1965 yıllarında Sovyetler Birliği’nde “Beş Yıllık” yerine “Yedi Yıllık” 
plan hazırlanmıştı. Bu planın uygulanması sırasında Kazakistan’ın Karaganda 
vilayetinde metalurji fabrikasına yeni eklemeler yapılması, Sokolov-Sarıbay ma-
den zenginleştirme kombinesinin tamamlanması ve Ekibastuz maden ocağının 
açılması hedeflenmişti. Bunlara ek olarak Pavlodar araba fabrikası ve Akmoladaki 
Kazselmaş/Köy İşleri Araç-Gereçleri fabrikasının geliştirilmesi planlandı.84 
1965–1985 yılları Kazakistan’da endüstriyel gelişimin dikkat çekici bir şekilde 
geliştiği bir dönem olmuştur. Kazakistan, ekonomik büyüklük olarak Sovyetler 
Birliği’nde Rusya ve Ukrayna’dan sonra üçüncü sırada idi. Kazakistan, tüm Sov-
yetlerin krom ihtiyacının % 95’ini, sarı fosforun %90’ını, fosfatın %40’ını, bakırın 
%30’unu, gümüşün %50’sini karşılamaktaydı. Sovyetler Birliği’nde çıkarılan çin-
ko ve kurşun’un %70-80’i, kömürün %20’si Kazakistan kaynaklı idi.85  

1964 yılında N. Kruşçev’in Sovyetler Birliği Genel Sekreterliğinden alınıp ye-
rine L. Brejnev’in gelmesiyle, tüm ülkede yaşanan değişime bağlı olarak Kazakis-
tan’da da Komünist Partisi Birinci Sekreterliği görevine, yani Kazakistan’ın lider-
liğine, A. Yusupov’un yerine ikinci defa olmak üzere Dinmuhamed Konayev geti-
rildi. 1960’lı yılların ikinci yarısında Kazakistan’da araba yapımı hızla gelişti. Pav-
lodar’a traktör fabrikası kuruldu. “Kazselmaş/ Köy İşleri Araç-Gereçleri” fabrika-
sında ekincilik ve hayvancılık işlerinin modern şekilde gerçekleşmesi için araç ve 
gereçler üretildi. 1966–1970 yılları arasında 300 çeşit araç çıkarılmaya başlandı. 
Ülkede elektrik üretimi için de çalışmalara hız verildi. 1970 yılında 34,6 milyar 

                                                 
83  Azimbay Gali, “Dinmuhamed Konayev – Gosudarstvennıy Deyatel, Yariy Predstavitel Partiynoy 

Elitı i Aristokratii Sovetskoy Porı”, http://www.zonakz.net/articles/984 
84  Kökiş Rısbayulı, Kazakstan Respublikasının Tarihı, Sanat Baspası, Almatı, 2001, s. 262. 
85  M. K. Kozıbayev vd., A.g.e., s. 585. 
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kw/saatten fazla elektrik üretildi. Hafif sanayinin gelişmesi için Almatı’da pamuk 
tekstil, Jambıl’da güderi-ayakkabı kombineleri açıldı. Buralar “Sekizinci Beş Yıl-
lık” planı hedeflenen zamandan önce tamamlayıp 260 milyon ruble tutarında 
ürün çıkarmıştır. 1965-1967 yıllarında Kazakistan’da gayrı safi millî hâsıla %8 
artarken, köy işlerinden alınan ürün %4 yükselmiştir. 1960’lı yılların sonlarına 
doğru Kazakistan, metalürji kimya endüstrisinin önemli merkezlerinden birine 
dönüşmüştür. Sovyetler Birliği’nde çıkarılan bakır, çinko ve kurşunun %30 ila 
%70 aralığı Kazakistan’da üretilmekteydi.86 

Dokuzuncu ve Onuncu Beş Yıllık Planlar Dinmuhamed Konayev yönetimin-
deki Kazakistan’da, hedeflendiği gibi uygulandı. 1975 yılında Karaganda kömür 
işletmeleri, Sokolov-Sarıbay maden kombinesi planlanan üretimleri zamanında 
gerçekleştirirken, Pavlodar araba fabrikasında 100 bininci traktörün yapımı ta-
mamlanmıştı. Onuncu Beş Yıllık planda Kazakistan’da sanayinin gelişmesi için 
12 milyar rublelik bütçe ayrılmıştı ki bu daha önceki beş yıllık plan ile karşılaştı-
rıldığında %23,6 daha fazladır. 1980 yılında Kazakistan endüstrisi, 1940’da bir 
yılda yaptığı üretimi 20 günde gerçekleştirir hâle gelmişti. Akümülatör, porselen-
fayans, sıcağa dayanıklı araçlar, plastik araç-gereçler, kimyasal ürünler ve daha 
birçok alanda endüstri kolları gelişti. Jambıl’da en son teknolojiyle çalışan fosfor 
fabrikası kurularak kükürt asiti işlenmeye başlandı. Mangıstav’daki petrol işleme 
rafinerisi geliştirildi. Karaganda-Temirtav sanayi merkezine 12,5 ton kömürü 
zenginleştirebilen 2 yeni fabrika daha açıldı ve yılda 4 milyon ton kömür çıkaran 
“Tentek” kömür madeni ocağı faaliyete geçti.87 Dinmuhamed Konayev yöneti-
minde Kazakistan’ın kültürel gelişimine de önem verildi. 1960-70’li yıllarda köy-
lerde ve yeni kurulan sanayi şehirlerinde kültür merkezlerinin açılması faaliyetle-
ri, daha önce görülmemiş hızla gerçekleştirildi. 1961–1977 yılları arasında 177 
bin öğrencinin okuyabileceği 1.200’den fazla okul, 1.200’den fazla kulüp ve 
1.500’den fazla okul öncesi eğitim kuruluşları açıldı. Almatı’da politeknik ve 
enerji enstitüleri iyi şartlardaki yeni binalara taşındı. Yeni matbaaların açılması 
için yüklü miktarda harcamalar yapıldı. 1970’li yıllarda “Kaynar”, “Öner”, gençle-
re hitap eden basımlar yapmak için de “Jalın” ve “Kazak Entsiklopediyası” adında 
yayınevleri kuruldu. Her yıl Kazak, Rus, Uygur, Alman ve Kore dillerinde, her 
biri 30 bin adet olmak üzere 2 bine yakın kitap basıldı. Yıllık tirajı 5 milyon adet 
olan 415 gazete ve onlarca dergi çıkarıldı. 19 binden fazla kütüphanede, 13 mil-
yondan fazla insan, yani Kazakistan’ın %70’ine yakını kitap okumuştur. 1970’li 
yıllar özel öğretim veren orta ve yükseköğretim kurumlarının hızla açıldığı dö-
                                                 
86  Kökiş Rısbayulı, A.g.e., s. 264–265. 
87  A.g.e., s. 268. 
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nem oldu, yeni meslek yüksekokulları açıldı. 80’li yılların sonuna doğru bu ku-
rumların sayısı 220’ye ulaşmıştı. Üniversiteler ve meslek yüksekokullarında 500 
bin öğrenci okumaktaydı. Bu yıllarda Kazakistan halkının her 10 bininden 160’ı 
yükseköğrenim alan öğrencilerden oluşuyordu ki bu oran Sovyetler Birliği bo-
yunca 1o binde 126 idi.88  

Konayev zamanında Kazakistan’daki işçilerin ve diğer çalışanların sağlık ihtiyaç-
ları için bütçeden ayrılan pay her beş yılda bir artırılarak sağlık hizmetlerinden ya-
rarlanmaları sağlandı. 1980’li yılların başında 5.000’den fazla sağlık ocağı ve klinik 
açıldı. Buralarda 50 binden fazla doktor, 155 binden fazla hemşire ve hasta bakıcı 
hizmet verdi. Ancak bu tıbbi faaliyetlerin köylerde yaygınlaştırılamaması ve eczane-
lerin de yeterli olmayışı sebebiyle tam olarak istenilen verim alınamadı.89  

1985 yılında Sovyetler Birliği Genel Sekreterliği görevine gelen Mihail Gor-
baçev Glastnost ve Pereystroyka politikaları ile Sovyetler Birliği’ne yeni ufuklar 
açmayı planlamıştı. Ancak bu politikaların Kazakistan’a etkisi olumlu olmadı. 
Devletin yeniden yapılandırılması sırasında, 1986 yılının 16 Aralığında Mosko-
va’nın kararıyla Dinmuhamed Konayev Kazakistan Komünist Partisi Birinci Sek-
reterliği görevinden alınarak, yerine Kazakistan’ı tanımayan ve Kazak halkının da 
kendisini tanımadığı G. V. Kolbin atandı. Bu durum, Kazakistan’da özellikle 
gençlerin büyük tepkisini çekti. Almatı’da bu atamayı protesto eden Kazak genç-
ler sokaklara ve meydanlara çıkarak mitingler düzenledi, Sovyetler Birliği Mer-
kezî İdaresinin kararından geri dönmesini talep etti. Ancak Sovyet yönetiminin 
karşılığı çok sert oldu, özellikle Moskova’dan getirilen özel kolluk kuvvetleri de-
mokratik söylemlerle protesto eyleminde bulunan ve hiçbir taşkınlık içine girme-
yen Kazak gençlerine dengesiz güç kullanarak onları zorla dağıttı. Olaylar bittik-
ten sonra, Kolbin’in talimatıyla olaylara katılanlar uydurma belgelerle cezalandı-
rılmaya başlandı. 83 kişi 1,5 ila 15 yıl arası hapis cezalarına çarptırılmıştı. Tutuk-
lular arasındaki Almatı Mimarlık Enstitüsü öğrencisi Kayrat Rıskulbekov cezaevi 
görevlileri tarafından öldürülmüştü.90 Bu şekilde başlayan Kolbin’in Kazakistan’a 
“hizmeti” 1989 yılına kadar sürmüş ve Nursultan Nazarbayev, bu tarihte onun 
yerine Kazakistan Komünist Partisi Birinci Sekreterliği görevine getirilmişti. 

                                                 
88  A.g.e., s. 274. 
89  A.g.e., s. 272. 
90  A.g.e., s. 282.  
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Sonuç 

Kazakistan tarihinde 20. yüzyıl, önemli gelişmelerle dolu bir asır olmuştur. 
Asrın başında Çarlık Rusya’sına karşı bağımsızlığını kazanmanın yollarını arayan 
Kazak aydınları, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Çarlık rejiminin yıkılması ve 
Bolşeviklerin iktidara gelmesiyle bağımsızlığa ulaşılacak günün yaklaştığını dü-
şünmeye başlamıştı. Alihan Bökeyhanov, Ahmet Baytursınov, Mirjakıp Dulatov 
gibi Kazak halkının önde gelen isimleri Alaş Orda Otonomisini kurarak, Rusya 
Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti içinde yerlerini almak istemişlerdi. Fakat 
Bolşevikler buna rıza göstermedi ve bu “milli hareket”i dağıtarak Kazakistan Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyeti’ni kurdular. Ancak bu cumhuriyeti yönetenlerin elle-
rinde hiçbir zaman tam yetki bulunmadı, onlar sadece Moskova’dan verilen emir-
leri yerine getiren memurlar konumundaydı. Bu arada Dinmuhamed Konayev’i 
ayrı şekilde değerlendirmek yerinde olur. O, her ne kadar merkezî yönetimin 
bilgisi dâhilinde faaliyetler yürütse de kendisinden öncekilerden farklı olarak Ka-
zak halkının milli ve manevi değerlerini göz önünde bulundurmuş, çalışmalarını 
her şeyden önce ulusal menfaat çerçevesinde oluşturmaya özen göstermiştir. Bu 
şekilde yaklaşık 30 yıl yönettiği Kazakistan’dan 1986 yılında görevinden alınma-
sına Kazak halkının verdiği tepki de halkın liderini ne denli saydığının bir göster-
gesidir.  

Sovyetler Birliği’nde 1936 yılında yeni anayasa yürürlüğe girince, Kazakis-
tan’da da anayasa hazırlanmıştı. Ancak bu Moskova anayasasının bir kopyasından 
başka bir şey değildi. Devlet kadroları doğrudan Moskova yönetimi tarafından 
belirleniyordu. Yani Kazakistan’da Çarlık dönemi ile Sovyet döneminde yöne-
timsel açıdan bir şey değişmemişti.  

Sovyet dönemi Kazakistan’da özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra eko-
nomik ve endüstriyel alanda gelişmeler de olmuştur, ancak ülkede yolsuzluklar 
da gözle görülür şekilde artmaya başlamıştı. Halk, yıllarca ev sahibi olmak için 
sıra beklerken, devletin parasıyla üst düzey yöneticiler için lüks evler ve dinlenme 
merkezleri yapıldı. Özellikle ekonomik alanda rüşvet hat safhaya ulaşırken halk 
arasında alkol bağımlılığı ve suç işleme oranı hızla arttı. Kazakistanlı tarihçi Kökiş 
Rısbayulı Sovyet ideolojisini şöyle değerlendirmektedir:  

Sovyetler döneminde proleter enternasyonalizm yalanı ile Türk 
halklarını ve onun içinde Kazakları Ruslaştırma siyaseti yürütüldü. 
Rus dili halklar arasındaki iletişim aracı olmaktan çıkarak devletin 
resmî dili hâlini aldı. Bundan sonra Kazakça okuyup öğrenme yıl-
dan yıla azalmaya başladı. Mesela 1971 yılında Kazakların %41,6’sı 
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ana dillerini bilmiyordu. Merkezî baskı neticesinde köklerinden 
uzaklaştırılan halk ‘mankurta’ dönüştürülmüştü. Komünist Partisi 
resmî propaganda organları bu olumsuz durumu Leninist ulus siya-
seti olarak gösterip, mevcut durumun doğru olduğunu nasihat etti-
ler, Kazakistan’a ‘Yüz Dilli Ülke’, ‘Halklar Dostluğunun Laboratua-
rı’ diyerek övgülerde bulundular. Ancak bu sırada Kazak gençliği 
Uygarlıktan uzaklaşıyordu. Onun hesabına sadece hayvan bakıcılığı 
ve çobanlık düşmüştü. Kazak gençleri endüstriyel gelişimin de dı-
şında tutulmuştu. Çeşitli sebeplerle onlar sanayi, inşaat ve haber-
leşme sektörlerinden uzak tutuldu. Çünkü Kazakistan’da kurulan 
sanayi kuruluşlarının % 93’ten fazlası Moskova’dan yönetiliyordu 
ve onların yöneticileri ülke dışından getiriliyordu. Kazaklar ise uz-
manlık istemeyen sıradan işlerde kullanıldı.91 

Stalin döneminde uygulanan “devlet terörü” ile Sovyetler Birliği’nin diğer ke-
simlerinde olduğu gibi Kazakistan’da da milliyetçi, vatansever aydınlar hapsedil-
di; sürgüne yollandı ve öldürüldü. 1930’lu yılların sonuna doğru, asrın başında 
Kazak Ulusal Hareketinin liderleri olan eski Alaş Ordacılarının çoğu ortadan kal-
dırılmıştı. Sovyet rejimi için çalışmayanın yaşama hakkı yoktu. Sovyetler Birliği 
tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkistan ülkelerine egemen olduktan sonra, ko-
münist ideolojiyi halk arasında benimsetebilmek için her türlü propaganda ve 
eğitim aracını büyük bir ustalıkla kullandı. 1940’lı yıllara gelindiğinde, Kazakistan 
da diğer Türkistan ülkeleri gibi varlığını Sovyetlere borçlu hisseden kuşaklarla 
doldu. Buna İkinci Dünya Savaşı en güzel örnektir. Birinci Dünya Savaşı sürer-
ken, 1916 yılında Çarlık yönetimi, Türkistan halklarını “cephe gerisi işlerde” kul-
lanmak üzere askere almayı kararlaştırdı. Bu duruma büyük tepki gösteren Ka-
zaklar, diğer Türkistanlılar gibi büyük bir ayaklanmaya çıkmışlardı. Rus askerî 
yönetiminin tabiri ile ayaklanma o kadar geniş şekilde yayılmıştı ki Çarlık Rusya 
Orduları, Birinci Dünya Savaşı’nda diğer cephelerin yanı sıra bir de “Türkistan 
Cephesi”ni açmak durumunda kalmıştı. Bu ayaklanmadan sadece yirmi beş yıl 
sonra 1941 yılında SSCB ile Nazi Almanyası arasında İkinci Dünya Savaşı’nda, 
çarpışmalar başlayınca, Kazakistanlılar “vatan için”, “Stalin için” nidaları ile ön 
cephelerde savaşmışlardır. Sovyet ideolojisi Rusya Türkleri arasındaki “birlik” ve 
“kardeşlik” duygularını da zedelemiştir. İsmail Gaspıralı’nın başlattığı “Cedid 
Mektepleri”nin Türk dünyasında yaydığı aydınlanma ve birlik ateşi, diğer Türkis-
tan halklarında olduğu kadar Kazaklar arasında da etkili olmuştu. Bu durumu 

                                                 
91 A.g.e., s. 278. 



 Sovyetler Birliği Döneminde Kazakistan 

Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 425 

dönemin Kazak aydınlarının çıkardıkları “Kazak” ve “Aykap” adlı gazete ve dergi-
lerden de görmekteyiz. Bolşevik devrimi öncesi 1-11 Mayıs 1917’de Moskova’da 
toplanan “Bütün Rusya Müslümanları Kongresi”ne Kazaklar da katılmış ve birlik 
ve beraberlik hâlinde olunması yolunda önemli kararlar alınmıştı. Alaş Orda oto-
nomisi ilan edildiği yıllarda, bugün Özbekistan topraklarında yer alan Hokant 
şehrinde de Türkistan Muhtariyeti ilan edilmişti. Kazakların yoğun olarak yaşa-
dığı Sırderya vilayeti, Türkistan Muhtariyeti sınırları içinde kalmıştı. Alaş Ordacı-
lar, Sırderya Kazaklarına seslenerek bir kongre tertipleyip Alaş otonomisine ka-
tılmalarını talep etmişti. Bugün Güney Kazakistan Vilayeti sınırlarında olan Tür-
kistan şehrinde toplanan kongrede, Hokant’taki yönetimden ayrılarak Alaş Orda 
otonomisine bağlanmanın “Türkistan halklarının bağımsızlık mücadelesine zara-
rı olur” fikrinden yola çıkarak Hokant yönetiminde kalmaya, ancak iki idarenin 
tek çatı altında toplanması hâlinde Alaş Orda yönetimine katılmaya karar veril-
mişti. Görüldüğü üzere 20. asrın başlarında Kazak ve Özbek halkları birbirlerini 
“yabancı” olarak görmüyor, “Türkistan” fikri etrafında toplanabiliyorlardı. Bugün 
Kazaklar ile Özbekler ve Tatar, Kırgız, Uygur gibi diğer Türk halkları arasında 
aynı sevgi ve birlik duygusunun varlığından söz etmek imkânsızdır. Bununla bir-
likte Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla bağımsızlığına kavuşan Kazakistan’da 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in önderliğinde yeniden yapılanma aşa-
masında, demokratik bir cumhuriyetin kurulmasının yanı sıra unutulan bu değer-
ler yeniden gündeme getirilmektedir. Nursultan Nazarbayev’in “Orta Asya Birli-
ği” fikri buna en güzel örnek olarak gösterilebilir. 
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Giriş: Kazakistan-Çin İlişkilerinin Başlangıcı 

Kazakistan’ın jeopolitik konumunun kendine göre avantaj ve dezavantajları 
vardır. Avantajı, Avrasya kıtasının tam ortasında bulunması ve dünyanın en önemli 
güçlerinden ikisi ile komşu olması; dezavantajı ise, açık denizlere çıkma imkânı 
sağlayacak deniz yolunun olmamasıdır. Kazakistan’a komşu olan, dünyanın en 
önemli güçlerinden birisi Çin Halk Cumhuriyeti Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağım-
sızlığını, meşhur Beloveje anlaşması imzalandıktan sonra, bir ay içerisinde, 3 Ocak 1992 
tarihinde tanımış ve iki devlet arasında diplomatik ilişkiler resmen başlamıştır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte dünyada çok önemli siyasi gelişmele-
rin yaşandığı dönemde, bağımsızlığını yeni kazanmış bir devlet olarak milli menfa-
atleri üzerine inşa edilmiş dış politikasını oluşturmak ve yürütmek zorunda kalmış-
tır. Bu dönemde uluslararası sistemin en önemli aktörlerinden birisi olarak beliren 
ve aynı zamanda komşusu olarak bölgesel politikaların merkezinde yer alan Çin ile 
ilişkilerin kurulması Kazakistan için son derece önemli olmuştur.  Cumhurbaşkanı 
N. Nazarbayev bu durumu şöyle dile getirmiştir:  

“Bizim için dünyadaki bütün devletlerle ikili ilişki kurmak büyük önem taşımak-
tadır. Bence insanlığın 21. yüzyıldaki gelişimi Çin ile bağlantılı olacaktır. Birçok 
devlet Çin ile ilişkisini kendi dış politikasının temeli olarak düşünmektedir. Kaza-
kistan için de geleceği parlak, ekonomisini küçük ama dev adımlarla geliştiren bu 
devletle ilişki kurmak ayrı bir önem taşımaktadır”.1 

Bagımsız Kazakistan ile Çin arasındaki ilişkiler, hemen başlamış ve bağımsızlık-
tan hemen kısa bir süre sonra, 1992 yılının Şubat ayında Başbakan S. Tereşen-
ko’nun Çin’e yaptığı resmî ziyaret sırasında bir takım anlaşmalar yapılmıştır. Bu 
anlaşmalar:  

- Ekonomik ve ticari alanda teknolojik işbirliğine yönelik devletler arası ko-
misyon kurulması, 

- Her türlü pasaport sahipleri için vizesiz geçiş uygulanması, (sonradan vizesiz 
geçiş sadece diplomatik ve hizmet pasaport sahipleri için geçerli oldu) 

- Sınırların açılması: Korgas (Kazakistan) - Horgos (Çin), Dostık (Kazakis-
tan) - Alaşankov (Çin), Bahtı (Kazakistan) - Pokitu (Çin) sınırları uluslara-
rası sınır olarak tanındı.2 

                                                 
*  Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. 
1  Назарбаев Н. Ғасырлар тоғысында. Б.194.  
2  Тоқаев Қ. Қазақстан Республикасының дипломатиясы. Б. 122. 
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Yine aynı yıl dışişleri bakanları karşılıklı ziyaretler düzenlemiş ve bu ziyaretlerde 
yatırımı arttırmak ve karşılıklı güvenlik konularında anlaşmaya varıldı. Taraflar kar-
şılıklı yatırım şartlarını, prensiplerini, rejim sorununu ve bu konuda çıkabilecek 
anlaşmazlıkları tartıştı. 

İki devlet arasındaki ilişkiler öncelikle ticari ve ekonomik alanda olmuştur. Bu 
ilişkiler neticesinde iki taraf arasındaki ticaret hacmi büyük ölçüde artmış ve Kaza-
kistan 90’lı yılların başında Çin’in Orta Asya’daki en büyük ortağı hâline gelmiştir.  

Taraflar bütün anlaşmazlıkları barış yoluyla çözümleyeceğini, iki tarafın güven-
liğine zarar verebilecek güç kullanmaktan veya herhangi bir konuda güç kullanmak-
tan çekineceğini, herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul etmiştir. Taraflar 
her iki tarafı tehlikeye düşürecek herhangi bir askerî ve siyasi örgüte katılmayacağı-
nı, ulusal güvenliği tehlike altında bırakacak şekilde üçüncü devletlerle işbirliği 
yapmayacağını bildirmiştir. İki ülke arasındaki resmî anlaşma yerine getirildikten 
sonra, Kazakistan ve Çin’in önündeki ortak problemleri çözme meselesi gündeme 
getirilmiştir. Ortak meselelerden başka Çin’in Kazakistan’dan, Kazakistan’ın ise 
Çin’den çekindiği bazı hususlar mevcuttur. Bu hususlar: 

- Sınır meselesi: Bu mesele ile ilgili olarak Nazarbayev şu açıklamayı yapmıştır: “Çin 
ile aramızdaki sınır meselesi uzun yıllardır devam eden bir konuydu. Bu sınır 1700 kilo-
metreyi bulmaktadır. Geçmişte silahlı güç kullanılmıştır. Çin ve Sovyetler Birliği yıllar 
boyunca sınır sorunu yaşamışlardır. Semey bölgesinde Çin askerî güçlerinin sınırı ihlal 
ederek topraklarımıza girdiğini ifade etmiş olsak da yeterli önlemler alınmamıştır”.3 

- Uluslararası terör ve uyuşturucu ticareti. 
- Sınırdaki akarsuların faydalı kullanılması. 
- Yasa dışı göç ve kontrolünün sağlanması. 

Bunlar iki tarafın ortak meseleleri olsa da zamanla bundan başka, tarafların bir-
birine karşı olduğu özel meseleler ortaya çıkmıştır: 

- Çin, bağımsızlığının ilk yıllarında, Kazakistan’ın toplu imha silahlarından 
çekindi. Fakat Kazakistan Sovyetler Birliği’nden miras kalan toplu imha si-
lahlarından vazgeçip kendisini nükleer silahsız bir devlet olarak ilan ettikten 
sonra, 8 Şubat 1995 yılında Çin, Kazakistan’ın güvenliğine kefil oldu. 

- Çin’in Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’ndeki etnik ve dini ayrım meselesi, Ka-
zakistan’ı endişelendirdi. Kazakistan bağımsızlık ilanının ilk günlerinden iti-
baren başka devletlerin iç meselelerine karışmayacağını, lakin uluslararası 
hukukun bütün normlarını çalıştıracağını duyurmuştur. Ama bu mesele de 

                                                 
3  Назарбаев Н. Ғасырлар тоғысында. Б. 185.  
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zamanla gündemden düşmüştür. Çünkü ŞİÖ’ye üye devletler arasında 15 
Haziran 2001 tarihinde (Şanghay İşbirliği Örgütü kurulduğu zaman) “Te-
rör, Ayrımcılık, Her Türlü Taşkınlığa Karşı Birlikte Hareket Anlaşması” im-
zalanınca, örgüte üye devletler bahsi geçen konularda birlikte mücadele 
edeceklerini açıklamıştır.  

Ortak meseleler, taraflar arasında en üst düzey yönetim seviyesinden yerel yö-
netimlere kadar çözülmeye başladı. İki devlet arasındaki çözümü beklenmeyen en 
önemli mesele, sınır sorunu olmuştur. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev 
medyaya yapmış olduğu açıklamalarının birinde “bu meseleyi gelecek nesillere bı-
rakmadan çözüme ulaştırmamız gerekmektedir” demiştir.4 Bu amaçla Çin ile sınırı 
olan eski Sovyetler Birliği’nin dört ülkesi Çin’de toplanarak, 26 Nisan 1996 tari-
hinde Şanghay’da “Sınır Bölgesinde Karşılıklı Güven Anlaşması” ve 24 Nisan 1997 
tarihinde Moskova’da yapılan toplantıda “Sınır Bölgesindeki Silahlı Güçlerin Karşı-
lıklı Azaltılması Anlaşması” imzalanmıştır. Bu anlaşma temelinde, toplanan ülkeler 
sınır çizgilerini düzeltmeye başlamıştır. Ardından 3 Temmuz 1998 tarihinde Alma-
tı’da Şanghay ve Moskova anlaşmalarında yer alan beş devlet başkanın buluşması 
gerçekleşmiş ve bunun neticesinde de “Şanghay Beşlisi” adında yeni bir yapılanma 
ortaya çıkmıştır.  

Şanghay Beşlisi, Kazakistan dış siyasetindeki önemli mesele olan Çin ile sınır 
sorunlarını tamamen çözerek, onun hukuki açıdan desteklenmesini sağlamıştır. 
Bununla beraber sınırdaki askerî güçleri azaltarak 100 km’ye kadar geriye çekme 
imkânına kavuşmuştur.  

“Sınır bölgesindeki güvenliği artırma ve silahlı güçleri azaltmaya yönelik çabalar 
dünya çapında eşi benzeri görülmeyen bir davranıştır. Bu çabaları, dünya kamuoyu 
iyi bir şekilde değerlendirdi. Bu olağanüstü davranış karşısında Çin, uluslararası 
hukuk bakımından dikkatli olma sürecine girdi. Bu, iki devlet arasındaki sınır mese-
lesinin karşılıklı olarak barış ve işbirliği içerisinde çözümlenerek, tarafların birbirine 
olan güvenlerinin artması gerekmektedir.”5 

1990’ların sonunda “Şanghay Beşlisi” çerçevesindeki işbirliği anlaşmalarına ye-
ni maddeler eklenmiştir. Bölgede ağırlaşan terör, uyuşturucu ve silah ticaretinin 
artması Asya ülkeleri arasındaki karşılıklı ilişkileri geçici olarak gözden geçirmeyi 
gerekli kılmıştır. 

                                                 
4  www.gazeta.kz 
5  Тоқаев Қ. Қазақстан Республикасының дипломатиясы. Б. 379.  
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1. Kazakistan Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti 
Arasındaki Siyasi ve Ekonomik İlişkilerin Bugünkü Durumu 

Ekim 1993’te Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in Çin’e yaptığı resmî 
seyahati esnasında iki devlet arasında “Kazakistan ve Çin Arasındaki Dostluk İlişki-
leri Hakkında Ortak Anlaşma” imzalanmış ve bu anlaşma çerçevesinde tarafların 
karşılıklı olarak ticari-ekonomik ilişkilerde ayrıcalık göstereceği açıklanmıştır. Bun-
dan önce, Kazak Sosyalist Cumhuriyeti devrindeki merkezden yönetilen ticari-
ekonomik ilişkiler ve o zamanki siyasi ideolojik değerlerin ortaklığı kapsamında 
gelişen ilişkiler, ekonominin canlanmasına da katkı sağlamıştı. Sovyet hükümeti, 
Çin’e ağır sanayi, tarım ve hayvancılık ürünlerine kadar birçok ürün ihraç etmiştir. 
Bu kapsamda “Kazakistan’da üretilen değişik makineler, petrol ürünleri, siyah ve 
renkli metal, buğday ve tahıl, medikal ürünler Çin’e gönderilmiştir”.6  

1960’lı yılların sonunda Kazak Sosyalist Cumhuriyeti ve Çin arasındaki siyasi 
durgunluk iki devlet arasındaki ilişkilerin tamamını askıya almıştır. 1980’li yılların 
sonunda ise anlaşmazlıklar sona ermiş, siyasi ve ticari-ekonomik ilişkiler yeniden 
canlanmıştır. 1989 yılında Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Kazakistan arasında 
1989–1995 yıllarında ekonomik, teknik ve ticari işbirliği anlaşması yapılmıştır.7 
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bu anlaşma şartlarının yerine getirilmesine engel 
olunmasına rağmen, Kazakistan bu alandaki faaliyetlerin yeni aşamalarını gerçek-
leştirmiştir.  

1990’lı yıllarda Kazakistan pazarlarının Çin’in kalitesiz malları ile dolduğu her-
kes tarafından bilinmektedir. O dönemde Çin’den gelen ucuz ve kalitesiz ürünler, 
Sovyetler Birliği ülkelerindeki ekonomik durgunluk sonucu gelişen ürün yetersizli-
ğini tamamen kapatmış oldu. Kalitesiz ürün dağıtımı iki devlet arasındaki ekono-
mik ilişkilerin başlangıcı olmuştur. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev 1993 
yılında Çin’e yaptığı seyahati şöyle değerlendirmiştir:  

“Kazak-Çin ilişkileri hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bir önceki seyahatten sonra 
bütün ticaret yolları açıldı. Bir buçuk yıl içerisinde ticaret hacmi 10 katına çıktı. 
Sınır ticareti başladı. Kazakistan’a Çin ürünleri fazlaca girmiş oldu. İlk getirilen 
ürünlerin kalitesi çok eleştiri aldı. Oysa şu anki ürün yetersizliğinde Çin ürünleri 

                                                 
6  Жайлауова А. Некоторые аспекты развития советско-китайского внешнеэкоомического 

сотрудничества в 50-80-е годы ХХ века // саясат-policy №3, 2004г. – с. 13. 
7  Танирбергенов А. Казахстан и Китай: добрососедство и взаимодействие // саясат-policy 

№3, 2004г. – с. 9.   
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açıkları kapatmaktadır. Benim ikinci seyahatim ve anlaşmalarım esnasında düşük 
kaliteli ürün ithalatını azaltarak ticareti üst düzeye çıkarmanın zamanı gelmiştir.”8 

Ekonomik ilişkilerin gelişmesinde9, Çin hükümeti tarafından kabul edilen Çin 
ekonomisini 1996–2050 yıllarında kalkındırma programı da etkisini göstermiştir.10 
Şimdilik bu programın ilk ayağı (1996-2010) gerçekleşmektedir.11 Bu program 
kapsamında 1999 yılında Çin hükümeti tarafından Çin’in batı bölgesini hayata 
geçirme politikası kabul edilip, bölgedeki birçok problemin çözümlenmesi karar-
laştırılmıştır. Bu stratejiyi gerçekleştirmek için harcanan güç, yatırım ve ondan alı-
nacak sonuca bakılırsa strateji, Çin tarihinde sonuç alınamamış önemli bir proje-
dir.12 Çin’in batı bölgesi denince aklımıza ilk Sincan-Uygur Özerk Bölgesi gelir. 
Sincan-Uygur Özerk Bölgesi doğal zenginliği çok olan bir bölgedir. Çin ekonomist-
lerinin araştırmalarına göre 21. yüzyılda Çin’in ekonomik gelişim merkezi kuzey 
batıya, yani Sincan-Uygur Özerk Bölgesi kaymaktadır.13 Çin hükümeti problemli 
batı bölgesini 20 yıl sonra dikkate aldı, yani genel reformlar açıklandıktan sonra, 
batı bölgesinin önemi her zamankinden daha büyük olmaya başladı.14 

1990’lı yıllardaki dünyada ekonomik durgunluğun yaşandığı dönemde, Kaza-
kistan önemli bir problem olan ekonomiyi canlandırmayı amaçlamıştır. 1990’lı 
yılların ikinci yarısında Kazakistan gelişimini belirleyecek olan yeni ‘önce ekonomi 
sonra siyaset’ ideolojisine geçmiştir. Bu ideolojiyi gerçekleştirmek için, Kazakistan 
dış ekonomi siyasetinde birçok yön belirlemiştir. Transit geçiş imkânlarını oldukça 
geniş çapta kullanmak, enerji kaynaklarını, maden üretimini yönetmek ve onu ihraç 

                                                 
8  Назарбаев Н. Ғасырлар тоғысында. Б.196.  
9  İki devlet arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerinin temeli 3 yönde gelişmektedir: (i) Genel ticari 

hizmet dalları, yatırımlar, inşaat ve ticari turizm, (ii) Doğal enerji kaynakları, yani petrol, doğalgaz 
ve onların nakliyesi, (iii) Sınır hizmetleri taşımacılık ve iletişim (demir ve karayolları sayesinde). 
Çin, Kazakistan ile ekonomik ilişkilerini son dönemde ikinci plana atmıştır. Bunun sebepleri ise 
şöyle sıralanabilir: (i) Çözümlenmesi gereken siyasi meseleleri düzene koymak, (ii) Ka-
zakistan’daki siyasi istikrarın korunması ve ekonominin yeniden canlanması, (iii) Çin’deki 
ekonomik ve enerji ihtiyacının her gün daha da artması, (iv) Problemli batı bölgesini yönetmek 
yani Orta Asya’daki yeni devletlerin Çin’in batısındaki ulusal meselelere ilişkin görüşünü bild-
irmesi, (v) En önemlisi Çin’in Orta Asya’daki siyasi-ekonomik hâkimiyetini arttırmak. 

10  Султанов Б.К., Музапарова Л.М. Становление внешней политики Казахстана:история, 
достижения и взгляд в будущее, s. 98.  

11  Колл. авторов. Под ред. Ашимбаева М.С., Шоманова А.Ж. Страны и регионы мира в 
современных международных отношениях, s. 98.  

12  Султанов Б.К., Музапарова Л.М. Становление внешней политики Казахстана:история, 
достижения и взгляд в будущее, s. 95. 

13  Зиярова С. Особенности внутренней политики Китая в национальных районах (на 
материале СУАР) // Наука Казахстана. - № 8 (116), 30 апреля 1998 г.  

14  Политика КНР на современном этапе: реалии и перспективы. Алматы: КИСИ, 2005, s. 151.  
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etmek, gelirleri arttırmak bunlar arasında sayılabilir. Kazakistan bu politikayı Çin’e 
karşı da uyguladı. Genel olarak iki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği 
parlak olarak görülmüştür. Son birkaç yıldan beri Kazakistan iki devlet arasındaki 
ticarette eski Sovyet Birliği ülkeleri ve Doğu Avrupa devletleri arasında, Rusya’dan 
sonra ikinci sıradadır. Kazakistan’da kırktan fazla büyük şirket faaliyetlerini sür-
dürmektedir. Bunun yanı sıra 670’den fazla ortak işletmesi vardır. Çin’in 2005 yılı-
na kadar Kazakistan’a yapmış olduğu yatırım miktarı 1218,1 milyon dolar (genel 
yatırım miktarının %2,8’i), şu anda ise Kazakistan’ın Çin’e 155,3 milyon dolarlık 
bir yatırımı söz konusudur (genel yatırımın %1,2’si). Kazakistan istatistik kurumu 
bilgilerine göre 1 Kasım 2005 tarihinde Kazakistan’da Çin’in yatırımı ile kurulmuş 
4000 küçük işletme tespit edilmiştir. Bunların 2866’sı faaliyetini sürdürmektedir.15  

Ticaret ve ekonomi ilişkilerini geliştirme yolunda Kazakistan’ın demir yolları araç 
taşımacılığı imkânları da kullanılmaktadır. Dostık-Alaşankou demir yol gümrüğü iki 
devlet arasındaki ticaret hacmini her geçen yıl daha da arttırmaktadır. Kazakistan 
demiryollarının açıklamasına göre, 2003 yılında Dostık-Alaşankou gümrüğünden 
geçen ticari mal kapasitesi  %24 artmış, taşımacılık ise 10000 konteynıra yükselmiş-
tir.16 Bu arada iki devlet arasındaki ticaret alışverişi göstergelerinin bazen düştüğü 
görülmüştür. İki ülkenin istatistik bilgileri arasındaki bu düşüş bazı yıllarda iki katına 
çıkmıştır. Bunun nedenini, Kazakistan gümrük kontrol bölgesindeki rüşvete bağla-
mak mümkündür. Kazakistan Cumhuriyeti Endüstri ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret ve 
Turistik Hizmetler Komitesi Başkanı İ. Sabirov gümrük taşımacılığını sıkı denetim 
altına almak için her iki ülkenin temsilcilerinin sık aralıklarla bir araya gelmesi gerek-
tiğinin altını çizmiştir.17 Kazakistan gümrüğünde yaşanan yasa dışı olayları, Çin’de 
kurulmuş olan “Avrasya” konsültasyon şirketi yöneticileri incelemiştir.18  

“Xinhua” haber ajansının verdiği bilgilere göre, Çin Başbakanı Van Kişan iki 
devlet arasındaki ilişkilerin gücünü artırmak amacıyla stratejik ilişkileri daha da 
artırmaya önem vereceklerini bildirmiştir. Yine bu ajansın bilgilerine göre, Kazakis-
tan ve Çin arasındaki 2007 yılının ticaret hacmi 13,9 milyar dolara ulaşmıştır.19 
2005 yılının haber kaynaklarına göre tablo aşağıda gösterilmektedir: 

                                                 
15  Казахстан и Китай: стгатегическое партнерства. Материалы международной конференции, 

от 2 марта 2006г, s. 60.  
16  Султанов Б.К., Музапарова Л.М. Становление внешней политики Казахстана:история, 

достижения и взгляд в будущее, s. 96. 
17  Казахстан и Китай: стгатегическое партнерства. Материалы международной конференции, 

от 2 марта 2006г, s. 62.  
18  A.g.e, s. 88-89. 
19  www.abirus.ru - «Xinhua» ақпараттық агенттігінің мәліметіне сілтеме.. 
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Kazakistan ve Çin arasındaki  
2005 yılı ticaret– milyar dolar 

Kazakistan ve Rusya arasındaki  
2005 yılı ticaret – milyar dolar 

Genel İthalat İhracat Genel İthalat İhracat 
5,38* 
3,7** 

2,44*
1,3** 

2,94*
2,4** 9,92 6,10 3,82 

  * “Xinhua” haber ajansı bilgileri. 

  ** Kazakistan istatistik kurumu bilgileri. 

Kazakistan ve Çin arasındaki  
2007 yılı ticaret– milyar dolar 

Kazakistan ve Rusya arasındaki 
2007 yılı ticaret– milyar dolar 

Genel Genel
13,9 16

İki tabloda Kazakistan ve Çin arasındaki ekonomik işbirliğinin her yıl % 90-100 ci-
varında artış gösterdiğini görmekteyiz. Bunun sebebi ise, Çin’in Kazakistan ile ekono-
mik, enerjik ve taşımacılık alanlarında stratejik planların yapılmasıdır. Ayrıca, Kazakis-
tan ve Çin arasındaki yük taşımacılığını, sınırdaki büyük akarsular, yani Yertis ve İle 
nehirleriyle yeniden canlandırılması planlanmaktadır.20 Buna ilişkin iki devlet arasında 
uzun vadeli anlaşmalar neticesinde, 12 Eylül 2001 tarihinde Kazakistan ve Çin arasın-
daki sınır sularının koruması ve faydalanılması hakkında anlaşma imzalanmıştır.  

Kazakistan ve Çin ilişkilerinde başka önemli bir alan ise, enerjidir. Hızlı eko-
nomik gelişim, askerî gücü geliştirme, batı bölgelerini yönetmek ve endüstrileştir-
me gibi süreçler, Çin’in petrol ve petrol ürünlerine olan taleplerin hızla artmasına 
neden olmuştur.  

“Çin’in gelişim ekonomisi enerji kaynaklarına muhtaçtır. Bazı uzmanlar bu du-
rumun enerji krizine yol açabileceğini söylemektedir. Çin’in enerji sorununu çöze-
bilmesi için petrol üreten ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi gerekmektedir. Çin, çok 
büyük bir petrol ithalatçısı konumuna gelmiştir. 1994 yılında petrol talebi %10 
artmıştır. Şimdi Çin günde 3 milyon varil petrol üretmektedir. Daha önceden Ka-
zakistan ve diğer Orta Asya ülkelerinin imzalamış olduğu anlaşma ile oluşacak her-
hangi bir sorun da ortadan kaldırılmış oldu. Son seyahatimde de bu konuyu gün-
deme getirdim. O zaman Büyük Okyanus’a dayanan Batı-Doğu petrol boru hattını 
inşa etme meselesi açılmıştır. Çünkü bunda bir tek Çin’in değil, Japonya ve Gü-
neydoğu Asya ülkelerinin de çıkarları vardır.”21  

                                                 
20  Султанов Б.К., Музапарова Л.М. Становление внешней политики Казахстана:история, 

достижения и взгляд в будущее, s. 96. По материалам газеты «Жэньминь Жибао» от 29 
сентября 2004 г. 

21  Назарбаев Н. Ғасырлар тоғысында. Б.199-200.  
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24 Eylül 1997 tarihinde Li Pen’in Kazakistan’a gerçekleştirdiği resmî seyahati 
esnasında petrol ve doğalgaz konularında beraber çalışılması ile ilgili olarak hükü-
metler arası anlaşma imzalanmıştır. Bunun ardından Çin Milli Petrol Birliği “Akto-
be Munaygaz” A.Ş. hisselerinin  % 66,7’sini almış ve Kazakistan’daki petrol ve gaz 
alanında üç büyük projeyi finanse etmiştir.22 2003 yılında yapılan anlaşmaya göre 
Çin tarafı, “Aktobe Munaygaz” A.Ş. hissesinin % 25’ini daha alarak % 85,6 hisseye 
sahip olmuştur. Aynı yıl Çin Mangıstau bölgesindeki petrol arazilerinin % 100 his-
sesini alarak, bölgedeki petrol hisselerinin tamamına sahip olmuştur.23 17 Ekim 
2005 tarihinde Pekin’de yapılan “3. Avrasya Kara Yolları Konferansı” esnasında 
Kazakistan bölgesinden geçecek olan “Pekin – Berlin – Brüksel” otoban anlaşması 
yapılmıştır. Bunun amacı, doğu ile batı arasındaki kara yolu ile yük taşımacılığının 
imkânlarını arttırmaktır. Bu faaliyete Çin, Kazakistan, Rusya, Letonya, Litvanya ve 
Polonya nakliyecileri katılmıştır. Sekiz ülkeden geçen bu otoban altı haftalık yolu 
iki haftaya kısaltmıştır.24  

Yukarıda belirtilen ekonomik ilişkilere bakıldığında, her alanda iki ülkenin de 
uzun vadeli stratejik projeleri desteklediğini ve karşılıklı çıkarlarının olduğu görül-
mektedir. Bütün bunların ışığında, Kazakistan ve Çin siyasi ve ekonomik açıdan 
stratejik ortaktır diyebilmek mümkündür.   

2. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün İkili İlişkileri Geliştirmedeki 
Önemi 

Haziran 2001 yılı Şanghay’da gerçekleşen forumda, Kazakistan, Kırgızistan, 
Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki sınır sorunla-
rını çözmeye ve sınırdaki güvenliği sağlamaya yönelik anlaşma kapsamında beş 
devletin “Şanghay Beşlisi” kurulmuştur. Daha sonra Özbekistan’ın katılmasıyla 
“Şanghay İşbirliği Örgütü” (ŞİÖ) olarak değiştirilmiştir. Bunun başlıca sebeplerin-
den biri Orta Asya bölgesindeki güvenliği sağlamak, dini ve milli ayırımcılığa karşı 
koymak ve uluslararası uyuşturucu ve silah ticaretini yok etmektir. 

ŞİÖ son zamanlarda başlıca üç konuda gelişmektedir. Birincisi, bölge güvenliği; 
ikincisi, ticari-ekonomik ve yatırım ilişkileri; üçüncüsü ise, kültürel-sosyal alandaki 
işbirliğini geliştirmektir. Haziran 2001’den itibaren, örgüt kendi hizmet alanını 
geliştirerek, işbirliğini ön plana çıkarmış ve başka kurumlarla ilişkilerini geliştirmiş-

                                                 
22  Казахстан и Китай: стгатегическое партнерства. Материалы международной конференции, 

от 2 марта 2006г, s. 21. 
23  A.g.e., s. 46. 
24  A.g.e., s. 71. 



  Ruslan Ermekulı TÜTEBAYEV 

 Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 438

tir. 15 Ocak 2004 tarihinde Pekin’de ŞİÖ sekreterliğinin açılışı, onun tamamen 
bölgesel işbirliği teşkilatı olduğunu göstermiştir.  

ŞİÖ çerçevesinde Kazakistan ve Çin arasındaki işbirliği hızla gelişmektedir. Fa-
kat Çin, son yıllarda Orta Asya’daki bazı devletlerde yaşanan siyasi istikrarsızlık 
yüzünden tedirginlik yaşamaktadır. Çin siyasetçileri, Kırgızistan’daki siyasi krizde 
ve Özbekistan’daki Andican olaylarında resmî olarak, Afganistan savaşı esnasında 
bu bölgelere açtığı üsleri sebep göstererek Amerika’yı suçlamıştır.25  

Amerika’daki Hudson Enstitüsü Başkanı Christopher Brawn, “Şanghay İşbirliği 
Örgütü birçok Amerikalının hiç duymadığı, belki de en tehlikeli örgüt olabilir” de-
miştir.26 Tabii ki dünyanın iki büyük gücünün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-
yi’nin daimi üyelerinin, onun yanı sıra nükleer silahları olan iki devletin ŞİÖ’ye üye 
olmasının, Amerika Birleşmiş Devletleri’ni endişelendirdiği açıktır.  

3. Kazakistan ve Çin Arasındaki Sorunlar:  

a) Sınır Meselesi 

Kazakistan ve Çin arasındaki sınır sorunu çok eskiye dayanmaktadır. İlk anlaşma 
yaklaşık 140 yıl önce Kazakistan, Rus İmparatorluğu egemenliği altındayken başla-
mıştır. 19. yüzyılda iki imparatorluk arasındaki sınır çizgisi yasal olarak belirlendi ve 
hukuki temelleri atıldı. 18. yüzyıl sonunda Rus İmparatorluğu ve Zin İmparatorluğu-
nun Orta Asya bölgesindeki menfaatleri çatışmıştır. Aralarında anlaşmazlıklar olan iki 
imparatorluk arasında belirlenmiş bir sınır çizgisi olmamıştır. Bu bölgede yaşayan 
halk hangi imparatorluğa sığınırsa, yaşadıkları bölge onun kontrolü altında olmuştur. 
Daha sonra şu olaylar sınır belirlenmesini gerekli kılmıştır:  

- Orta Asya bölgesinde yaşanan kavgaların büyümesi.  

- Hokan Hanlığının Jetisu’da Rusya’ya karşı koyması, Rusya’nın ülkenin ta-
mamını kontrol altına almasına engel olması.  

- Ülkede etnik ve dini ayrımcılık meselesinin ortaya çıkması. 

- Çin’in Sincan bölgesinde uyguladığı ayrımcılığın şiddetlenmesi.  

Bahsedilen sebepler Rusya ve Çin arasındaki ortak sınırın belirlenmesi için her 
iki devletin de istekli olmasını sağlamıştır. Sınırı belirlemeye ilişkin anlaşmalar, 2 
Kasım 1860 tarihinde Pekin Anlaşmasının imzalanması ile başlamıştır.27 Bu süreç 
                                                 
25  A.g.e., s. 94. 
26  А.Исмаилов. Лекции по истории международных отношений. Учебник. Шымкент, 2005 г. – с. 143. 
27  З.Аманжолова, М.Атанов, Б.Турарбеков. Правда о государственной границе Республики 

Казахстан. Алматы. 2006 г, s. 26 .  
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yıllar boyunca devam etmiş ve neticede iki imparatorluğun sınır meselesi konusun-
da uzlaşmaya varılmıştır.  

1960 yılında Sovyetler Birliği ile Çin arasındaki ilişkilerde bir sınır krizi baş gös-
termiştir. Sınır meselesi yüzünden ilişkiler bozulmaya yüz tutmuştur. Çin’deki 
SSCB elçiliğinin ÇHC Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 1963 yılındaki notada 1960 
yılında başlayan sınır ihlalinin sistemli bir hâle dönüştüğü belirtilmiştir.28 Bu nota-
da iki ülke arasında genel bir sınır meselesinin olmadığı fakat bazı sınır çizgisinin 
geçtiği yerlerin yeniden belirlenmesi gerekliliği ifade edilmiş ve bunun için görüş-
melere başlanması teklif edilmiştir. 1964 yılında başlayan görüşmeler bir takım 
sebepler yüzünden sonuçsuz kalmıştır. En önemli sebep, Çin’in hak iddia ettiği 
bölgeyi SSCB tarafının vermek istememesi ve buna bağlı olarak Mart 1967 yılında 
Usuri nehrindeki Damanskiy gölü yakınında ve Kazakistan’ın Çin sınırındaki Jala-
naşköl bölgesinde iki ülke askerlerinin silahlı çatışması sonucunda çok sayıda askerî 
kaybın yaşanmasıdır. 1960 yılların sonunda nükleer silahı olan iki büyük ülke, savaş 
durumuna gelmiştir. Acil olarak başlatılan barış görüşmeleri 20 Ekim 1969 tarihin-
de başlamış ve iki tarafın istekleri sebebiyle karşılıklı anlaşmalara uyulmaması yü-
zünden görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. Bu siyasi krizi durdurmak için yapılan an-
laşmada şu hükümler yer almıştır:  

- Sınır sorununda status quonun korunacak. 

- Sınırı sebepsiz bir şekilde ihlal edilmeyecek. 

- Sınır hattında mera alanlarının (hayvan yayılımı, ekimi için) kullanımı ya-
saklanacak.  

Bağımsız Kazakistan ile Çin arasındaki sınır belirleme sorunu 1992 yılında baş-
lamış ve 1998 yılında neticelendirilmiştir. İki devlet arasında sorunlu bölgeler Do-
ğu Kazakistan eyaleti Jaysan bölgesindeki Şogan-Oba ve Baymurza geçitleri olmuş-
tur. Bu sorunlu bölgenin büyüklüğü 629 km’dir. Diğer bir sorunlu bölge ise Almatı 
eyaleti, Alaköl bölgesine yakın Sarışilde nehrinin etrafında 315 km’lik bir yerleşim 
yeridir.29  

Kazakistan’ın diğer bir sınır sorunu da Kırgızistan ve Çin sınırlarının birleştiği 
noktanın netlik kazanmamasıdır. Çin tarafı Kırgızistan ile sınır sorununu tam an-
lamıyla çözmemişti. 1996 yılında Kırgızistan ve Çin arasındaki ülke sınırları anlaş-
mayla belirlendi. Üç ülkenin kararı ile ortak sınırın birleştiği yer Han-Teniri olarak 

                                                 
28  A.g.e., s. 39-40. 
29  A.g.e., s. 52-57. 
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kabul edildi.30 Bu iki sorunlu bölge hakkında yürütülen anlaşmalar kapsamında 
sınır sorununu medeni ve karşılıklı işbirliği ve saygı çerçevesinde çözüme kavuş-
turmak için 1998 yılında ortak bir sonuca ulaşıldı. Kazakistan’ın sunduğu teklif ile 
Şogan-Oba ve Baymurza bölgesinin % 70 Kazakistan’a, % 30 Çin’e, diğer sorunlu 
bölgenin % 30 Kazakistan’a, % 70 ise Çin’e verilmesi karara bağlandı ve bu şekilde 
sınır meselesi halledilmiş oldu.31  

b) Kazakistan ile Çin Arasındaki Yasadışı Göçmen Sorunu 

Çin ve Kazakistan arasındaki gündemdeki başka bir sorun, yasadışı göçtür. İki 
ülke arasındaki yasadışı göç güneyden kuzeye doğru tek taraflı gelişmektedir. 
1989 yılında yapılan sayıma göre Kazakistan’da 3600 Çinli bulunmaktadır.32 İki 
ülke arasındaki siyasi ilişkiler oturmasıyla vizesiz geçişler kapsamında Çinli göç-
menler Kazakistan’a akın etmektedir. Gümrük istihbaratına güvenirsek 1993–
1995 yılları arasında Kazakistan’a günlük 150–200 turist giriş yapıp, bunlardan 
30–40 tanesi ülkesine geri dönmemektedir. Bu üç yıl içerisinde Kazakistan’da 
Çinli göçmenlerin sayısı 150 bini bulmaktadır. Kazakistan bu yıllarda Çinli göç-
menlerle yeteri kadar ilgilenmedi. Çinli göçmenlerin büyük çoğunluğu Kazakis-
tan’ı transit geçiş noktası olarak kullandı.33 Çinli göçmenlerin Kazakistan’ı tercih 
etmelerindeki sebepler şunlardır: 

- Çin’in hızla gelişmesi, bölgesel ve küresel bir güç hâline gelmesi.  

- Batıyı yönetme programı, bu programa göre “Han” soyunun Çin’in iç bölge-
lerinden batıya doğru göçünün başlaması. 

- Çin’de yürütülen nüfus politikaları doğrultusunda geç evlenme, çocuk sayı-
sını azaltma ve halk nüfusunun artışını durdurma uygulamaları.  

Çinlilerin Kazakistan’ı ve Orta Asya’yı tercih etmelerindeki başlıca sebepler: 

- Orta Asya ülkelerinin Çin ile olan sınır komşuluğu, 

- Orta Asya’daki nüfusun azlığı, 

- Orta Asya’nın jeopolitik önemi, 

- Orta Asya bölgesinde tabii kaynakların ve enerji kaynaklarının bol olması, 

- Orta Asya bölge ekonomisinin gittikçe gelişmesi ve artan iş gücü ihtiyacı. 

                                                 
30  A.g.e., s. 53. 
31  A.g.e., s. 52-57. 
32  www.ewiki.info. 
33  Галямова в. Ф. Прогноз дальнейшего развития внешней миграции из кнр в казахстан на 

средне- и долгосрочную перспективу // www.iwer.kz. 
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Çin tarafından yasal ve yasal olmayan göçmenlerin Kazakistan’a gelmelerinin 
birtakım sıkıntıları beraberinde getirdiği görülse de yukarıda belirtilen nedenlerden 
dolayı Çinli göçmenlerin sayısı her geçen yıl artış göstermektedir. 

Dış ülkelerdeki Çinli topluluklar kendi dillerine, adetlerine, dinlerine, medeni-
yetlerine ve yurtlarına olan bağlılığı ile tanınmaktadır. Onlar yaşadığı yerlerdeki 
ülke halkı ile bütünleşmekte zorlanan, aksine halkları kendine benzeten bir millet-
tir. Mesela Çin İmparatorluğunu yıllarca hâkimiyeti altında tutan Mançurlar bile 
zamanımızda tamamen Çinlileşmiş durumdadırlar. Bu sebeple Çin, uluslararası 
sistemde en büyük güç olmaya çalışırken kültür ve medeniyet unsurları ile birlikte 
etkisini artırabilmek amacıyla Çinlilerin dünyanın dört bir yanına göçünü destek-
lemektedir.  

c) Çin Kazaklarının Durumu 

Çin’deki Kazak irredentasının ortaya çıkış tarihine bakmadan önce irredenta te-
rimi hakkında bilgi vermemiz gerekir: Kendi ülkesine sınır olan bir bölgede kalan 
fakat türlü sebeplerden dolayı başka ülken toprakları içinde kalmış etnik topluluk-
lardır. Kazakistan’ın Rusya’da Astrahan, Orenburg, Korgan ve Om şehirleri Özbe-
kistan ile Sırdarya, Şırşık, Kızılkum ve Mırzaşöl, Çin ile ise Altay, Tarbagatay, İle ve 
Barköl bölgeleri Kazak nüfusunun yoğun olarak yaşadığı yerlerdir. 16. ve 19. yüzyıl 
arasında Orta Asya’da yaşanan siyasi sorunlar Çin’deki Kazak irredentasını ortaya 
çıkmasına neden oldu. Kazakistan ile Çin, Congarya ve Rusya ile ilişkiler birbirine 
bağımlı olarak gerçekleşti. Kazaklar Oyrat savaşları sonucunda Jetisu, Tarbagatay, 
Barlık gibi şehirleri terk etmek zorunda kalmıştır. Orta ve Ulu Cüz Kazakları göç 
yönlerini değiştirip şu anda Batı, Çin’deki topraklarda bulunan Kazak irredentası-
nın ortaya çıkmasını sağladı. 1757 yılına gelindiğinde Congar Hanlığı Çin İmpara-
toruluğuna yenilince, Kazak topraklarını himayesine almış oldu. Kazaklar toprakla-
rını tekrar almak isteseler de başarılı olamadılar. Böylece 18.yüzyılda Orta Asya’da 
Çin askerî gücü ortaya çıkmış oldu. 1767 yılında Kazaklar bazı topraklarını geri 
almayı başardılar. İle nehri kıyısında bulunan Ulu Cüz Kazakları, Çin İmparatorlu-
ğu’nun hâkimiyetine boyun eydi. Geriye kalanlar ise 1850 yılına kadar, ta ki Rus 
İmparatorluğu’nun ortaya çıkışına kadar bağımsız olarak yaşadılar. 

Rus İmparatorluğu, Kazakistan ile yürüttüğü reformlar sonucunda, 1902-1913 
yılları arasında 286 bin Kazak Sincan’ın İle ve Altay bölgelerine yerleştirildi. 1911 
yılında Çin’de Kazak nüfusu 224.900 kişi oldu. 1930 yılında koordineli bir şekilde 
Doğu Türkistan’a yerleştirildi. Bu dönemde yaşanan bazı olaylarda Kazaklar büyük 
zarar gördüler. 1930-1940 yılları arasında Doğu Türkistan Kazakları birçok isyan 
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girişiminde bulundular. Kazaklar, Sincan siyasi yaşamında önemli etkiler bırakmış-
lardır. 

China Hanbook adlı strateji dergisinde 1937 ile 1943 yılları aralığında Çin’in Sin-
can Eyaletinde  nüfusun 4.360.020 olduğunun ve bu nüfusun 930.000’i Kazak’lardan 
oluştuğunu söylemektedir.34 Aşağıda gösterilen tablo, 1940’lı yıllardan 2005’e kadar 
Çin’deki Kazakların nüfus artışını ve azalışını göstermektedir.35 

Yıllar 1937- 
1943 

1949 1953-
1954 

1960 1962 1979 1982 1985 1990 2005 

Nüfus 
+000 

930 443.7 509 5.416 487.4 848 907 964 1.200 1.296 

1943 yılında 930.000 olan Kazak nüfusu 1949 yılında Komünist Çin’in Kazak-
lara uyguladığı baskılar sonucunda nüfusta büyük düşüşler olmuştur. 1950 yılına 
gelindiğinde nüfus yeniden artış göstermeye başlamış, 1949 ve 1960 yılları arasında 
Kazak nüfusunda 100.000 kişilik bir artış gözlenmektedir. Bu artış ve düşüşlerin en 
önemli etkileri arasında bu dönemde büyük göçlerin yaşanması ve bu göçlerde ya-
şanan can kayıplarıdır. Daha sonraki yıllarda artışlar genellikle 20 ve 30 bin arasın-
da seyretmektedir. 1990 yılına gelindiğinde Kazakların nüfusu 1 milyona ulaşmış-
tır. Ancak bundan sonraki yıllarda yapılan nüfus sayımları gerçeği yansıtmamakta-
dır. Özellikle 1995 ve 2007 yılları arasındaki artış açık bir şekilde gösterilmemiştir. 
Fakat bazı bilgilere göre, Çin de 1 milyon 700 bin Kazak nüfusunun yaşadığı söy-
lenmektedir. Çin’deki Kazak nüfusunun çoğunlukta olduğu bölgeler, Tanrı Dağla-
rının kuzeyinde Erenkabırga, Altay, Tarbagatay Dağları, İle Eyaleti ve civarındadır. 
Bu bölgede İle, İrtiş nehirleri, Ülingir, Sayram Gölleri bulunmaktadır. Kazakis-
tan’ın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Kazakistan’a başlayan göçler hâlâ de-
vam etmektedir. 

                                                 
34   www.abirus.ru // сноска на статические данные, C h i n a  H a n d b o o k .  
35  Кестедегі сандық мәліметтер төменде көрсетілген интернет сайттардан жинақталған: 

http://sana.gov.kz/showarticle.php?lang=eng&id=152 // Казахская диаспора в Китае. 
www.mfa.kz // Г.М. Мендикулова. Казахская диаспора и ирредента: история и современность. 
www.akorda.kz // Жәди ШӘКЕНҰЛЫ. Қытайдағы қазақтар: КӨШIП КЕЛУДIҢ МАШАҚАТЫ. 
www.abirus.ru // сноска на статические данные, China Handbook. 
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Sonuç 

Kazakistan, bağımsızlığının ilanından bu zamana kadar, uluslararası barışı des-
tekleyip kendi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli çabayı sarf etmektedir. 
Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev 1997 yılında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında 
dış siyaset çerçevesinde iki büyük komşu devletle dostça yaşamak hedefinin altını 
çizdi. Buna bağlı olarak 2008 yılında yapılan toplantıda N. Nazarbayev hükümete, 
Çin ile Kazakistan arasındaki önemli projeleri hayata geçirmeleri talimatını verdi. 
Bu proje kapsamında doğu-batı otobanını faaliyete geçirmek oldu. Buna bağlı ola-
rak sınır bölgesinde kurulan ticaret işbirliği merkezi bu yıl bitme aşamasındadır. 
Batı Kazakistan’dan başlayan ve Çin’e kadar uzanan doğalgaz boru hattının yapı-
mına bu yıl başlanacak ve Güney Kazakistan bölgesinin tamamı gazla tanışmış ola-
cak. Yapılan bu yatırımlar projenin içerisinde yer alan çalışmalardır. İkili ilişkilerin 
şu an için iyi olduğu söylenebilir. Fakat ikili ilişkilerdeki Çin’in tutumu, bazı mese-
lelerin gün yüzüne çıkmasını engellemektedir. 

Netice olarak, Kazakistan ve Çin arasındaki ilişkilerin karşılıklı anlaşmalarla ge-
lişmekte olduğunu söylemek mümkündür. Her iki ülke de kendi çıkarları doğrultu-
sunda çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. N. Bonapart’ın Çin için söylediği ‘’Do-
ğudaki sessiz dev şimdilik uykuda, uyandığı zaman dünyayı yerinden sarsa-
cak’’sözlerinin gerçeği ifade ettiği, her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Çünkü 
Çin, dünya ekonomisi ve küresel siyasetteki rolünü son on yılda arttırarak devam 
ettirmektedir. Çin yapmış olduğu reformlar sayesinde dünyanın süper gücü olmaya 
adaydır. Çin, şu anda küresel anlamda önemli bir güç merkezi konumunda ve eko-
nomik göstergeler doğrultusunda dünya lideri ABD’nin hemen arkasındadır. Bu 
gücün Kazakistan’a sınır olması, jeopolitik açıdan tehlikeli, fakat ekonomik açıdan 
faydalı olabilecektir.  
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Giriş 

Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünyada büyük sosyal, siyasal ve 
ekonomik değişimler ortaya çıkmaya başlamıştır. Yirminci yüzyılda kapitalizm ve 
sosyalizm arasında uluslararası arenada, siyasal ve ekonomik anlamda ortaya çıkan 
rekabette kapitalizm kanadını, II. Dünya Savaşı'ndan muzaffer çıkmış ABD ve müt-
tefiki Batı Avrupa; sosyalizm kanadını ise geniş bir coğrafyada yeni bir siyasal ve 
ekonomik sistem kurmayı başarabilmiş SSCB ve müttefiki Doğu Avrupa Ülkeleri 
oluşturmuştur. 

Doğu ve Batı blokları arasında Varşova Paktı ve NATO etrafında Soğuk Savaş 
devam ederken, 1980'lerin ortalarında, sosyalizmde çözülmeler görülmeye başla-
mıştır. Dönemin ABD Başkanı Reagan, 1981’de "Batı, Komünizmi sadece kuşatma-
yacak, aynı zamanda aşacaktır. Onu, sadece lanetlemeye çalışmayacak, son sayfaları 
şimdiden yazılan insanlık tarihinin kötü ve bahtsız bir bölümü olarak ortadan kaldıra-
caktır"1 diyerek bir kehanette bulunmuştur. Aradan uzun bir zaman geçmeden, Batı 
ve ABD’nin "şeytan imparatorluğu" olarak tanımladığı Komünizm, Marksist-
Leninist ideolojisi ve kurumları ile birlikte ortadan kalkmıştır. 

Doğu Bloğundaki ilk çözülme, Orta ve Doğu Avrupa'nın sosyalist ülkelerinde 
meydana gelmiştir. Bu çözülmede en büyük pay, bilim ve teknolojide ortaya çıkan 
gelişmelerle ilgilidir. Dünyanın küçülmesiyle birlikte, uzun süreli olarak hiç bir şe-
yin gözden kaçırılamayacağı olgusu belirginleşerek, toplumları dünyadaki gelişme-
lere karşı duyarlı hâle getirmiştir. Bu bağlamda insanlar daha fazla özgürlüğe ve özel 
hareket alanına sahip olmayı istemekte, sosyalizmde var olan totalitarizme razı ol-
mamaktadır.  

Eski sosyalist ülkelerde, ekonomik performansın halkın istek ve beklentilerini 
karşılayamayacak derecede zayıflaması ve hayat standartlarının toplu düşüş gös-
termesinin sosyalizmin çözülmesinde etkili olduğu görülmüştür. Önce Orta ve 
Doğu Avrupa'da 1980'lerde ardı ardına yaşanan halk hareketlerinde, ardından eski 
Sovyet coğrafyasında meydana gelen gelişmelerde bu gibi sebeplerin etkili olduğu 
ifade edilebilir. 

1985'ten itibaren "glasnost" ve "perestroyka" ile ifade edilen açıklık ve eko-
nominin yeniden yapılanması politikaları uygulamakla değişim işaretleri veren 
SSCB’de sosyalizmden tavizler verilmeye ve kapitalizmin değerleri ve kurumları 
benimsenmeye başlanmıştır. Ülkede artık yavaş yavaş, silahsızlanma, küresel ba-

                                                 
1  Peter Schweizer, “Who Broke the Evil Empire?”, National Review, Cilt 46, Sayı 10, 1994, s. 47. 
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rış gibi siyasal söylemlerden başka; piyasa mekanizması, fiyatların serbestleştiril-
mesi, özel mülkiyetin geliştirilmesi gibi ekonomik söylemler de popüler olmaya 
başlamıştır.   

Bu geç dönem çabalarının bir sonuç vermediğinin görülmesiyle birlikte 
SSCB'de de ortaya çıkan çözülme, Soğuk Savaş’ın sona ermesini de beraberinde 
getirmiştir. Bu gelişmenin en önemli sonucu, iki kutuplu dünyanın bir kutbunun 
ortadan kalkması gerçeği ile karşı karşıya kalınmasıdır. Önümüzdeki yüzyılda he-
gemonya savaşının ekonomik alanda cereyan edeceği, dolayısıyla; çok kutuplu bir 
dünya sistemi ile karşı karşıya kalınacağı, ya da dünya siyasetinin belirleyicisinin 
medeniyetlerarası çatışmalar olacağı yönünde bir takım farklı tezler olmasına karşı-
lık, cari durumda, küresel hareket kabiliyetine ve nüfuzuna sahip tek güç olarak, 11 
Eylül gibi bir travma yaşamış olmasına rağmen ABD kalmıştır. 

Böyle bir uluslararası ortamda Orta Asya cumhuriyetleri (Kazakistan, Kırgızis-
tan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan) 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağıl-
masını izleyen dönemde bağımsızlıklarını ilan etmiş ve dünya sisteminde kendi 
ulus devletleri ile yer almaya başlamıştır. Bu çalışmada Orta Asya’nın uluslararası 
sistem içerisinde, bağımsızlığı izleyen dönemden itibaren geçirdiği serüven ince-
lenmeye çalışılacaktır. Bu eksenden önce ekonomik dönüşümün kısa bir analizi 
yapılmaya çalışılacak, ardından bölgesel ve küresel sistemik gelişmelere yer verile-
cek ve Türkiye’nin bölgesel rolüne kısaca değinilecektir. 

1. Orta Asya’daki Dönüşümün Analizi 

Sovyetler Birliği dağıldığından beri, eski sosyalist ülkelerin dünya ekonomisi-
nin yeni koşullarına uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusu, uluslararası politik 
iktisadın önemli tartışma alanlarından birisi olmuştur. Bu ülkelerde küresel kapi-
talizme veya piyasa ekonomisine uyum çabaları iki yönlü bir reform ihtiyacı orta-
ya çıkarmıştır. Bunlardan ilkini piyasa reformları, ikincisini ise dışa açık bir eko-
nomi oluşturmak için gerekli temellerin atılması oluşturmuştur. Aslında birbiri 
ile iç içe geçmiş bu reformlar zincirini izlemek zorunda kalan ülkelerin, bağımsız-
lığın ilk yıllarında yaşadığı ekonomik ve sosyal problemler de bu zorunluluktan 
kaynaklanmıştır. 

Bu bağlamda politik iktisat literatüründe geçiş ekonomileri adı altında, eski sos-
yalist ülkelerin piyasa ekonomisi ve açık ekonomi koşullarına uyum sağlamada na-
sıl bir strateji izleyecekleri tartışılmıştır. Bu konuda öncelikle geçiş sürecinin “şok 
terapi” altında mı, yoksa “tedrici geçiş stratejisi” izlenerek mi sağlanacağı üzerinde 
tartışmalar başlamıştır. Öncelikle Orta ve Doğu Avrupa’nın eski sosyalist ülkeleri 
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üzerinde teorik ve pratik temelleri oluşturulmaya çalışılan geçiş süreci deneyimleri, 
daha sonra Sovyet sonrası ülkelere uyarlanmaya çalışılmıştır. Uygulamada ortaya 
çıkan sorunların öğrettiği gerçek, her ülke için önce genel kurallar bazında düzen-
lemeler yapıldıktan sonra özelde ülkenin koşullarına bağlı olarak farklı modellerin 
uygulanması gerektiği olmuştur. Genel modellerde öngörülen çerçeveye göre önce 
sosyalizmin siyasal ve ekonomik kurumlarının ilga edilmesi, ardından piyasa eko-
nomisi ve demokratik kurumların inşası aşamasına geçilmesi önerilmiştir. Eski sos-
yalist ülkelerin tamamında siyasal elitlerin çok kısa bir zaman içerisinde piyasa 
ekonomisi taraftarı ve demokratik kurumların inşa edilmesi taraftarı hâline geldiği 
düşünülecek olursa, bu geçişin ne kadar zor olduğu/olacağı rahatlıkla anlaşılabilir. 

Sadece siyasal elitler bağlamında olmaktan ziyade, geçiş olgusunu toplumsal 
düzeyde ele almak gerektiği de göz önünde bulundurulursa ortaya çıkacak tablo-
nun ne kadar karmaşık olacağı görülebilir. Bu konuda aradan 20 yıldan fazla bir 
süre geçmiş olmasına rağmen, toplumsal düzeyde sosyalizm sonrası ortamda taşla-
rın artık yerine oturduğu ve geçiş sürecinin tamamlandığını alanla ilgilenen hiç 
kimsenin iddia edebileceği düşünülemez.    

Orta Asya’ya bu eksende kısaca göz atılacak olursa, bu bölge Sovyetler Birli-
ği’nin diğer bölgelerine göre daha az gelişmiş sayılabilecek nitelikler taşıdığı için 
reformların neden olacağı sonuçlar açısından daha hassas olduğu/olacağı rahatlıkla 
öngörülebilir. Beş Orta Asya cumhuriyeti içerisinde başlangıç koşulları açısından 
en şanslı ülke olarak Kazakistan gösterilmiştir. Sovyet ekonomisinin bir parçası 
olmaktan kaynaklanan kısmi uzmanlaşma tecrübeleri yaşamış olan bölge ülkeleri 
için yeni dönemde ekonomik yapı tamamen alt üst olmuştur. Sovyet döneminden 
kalma sanayileşme altyapısının yetersizliği, sosyalist işbirliği adı altında bu ülkeler 
için tarımsal uzmanlaşmanın öngörülmüş olması, kalifiye eleman problemleri, ve-
rimsizlik olgusu, döviz kısıtları gibi pek çok sorun bağımsızlığın ilk yıllarında Orta 
Asya için ciddi üretim daralmasına neden olmuştur. 

1980’lerden itibaren dünya ekonomisini dönüştürmeye başlayan küreselleşme 
olgusunun dayattığı yeni gerçekler karşısında Orta Asya önemli ölçüde savunmasız 
kalmıştır. Ekonomik problemleri, ülkelerde gücün el değiştirmesi uğruna iç karışık-
ların ortaya çıkması sorunu izlemiştir. İç siyasal mücadelelerin en çarpıcı örneğini 
1990’lardan itibaren Tacikistan ve son 5-6 yıl içerisinde de Kırgızistan oluşturmak-
tadır. Toplumsal kitleler, iç karışıklıklar dışında, enflasyon, işsizlik ve en yaşamsal 
gereksinimlerini sağlayamama gibi temel problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Piya-
sa ekonomisinin en önemli kurumlarından birisi olan “girişimcilik” konusunda 
çağdışı bir görüntüye sahip olan Orta Asya’nın, uluslararası ekonomik sisteme en-
tegrasyon açısından hangi düzeye ulaşmış olduğu/olacağı rahatlıkla anlaşılabilir. 
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Sonuç olarak, bağımsızlığın ilk yıllarında, ulusal üretim rakamları düşerken işsizlik 
oranları yükselmiş ve geniş toplumsal kesimler adeta Sovyet dönemini arar hâle 
gelmiştir. 

Sancılı geçen ilk dönemin (1991-1995 yılları arası) ardından bölge ekonomile-
rinde toparlanmalar görülmeye başlanmıştır. Bu döneme kadar, hem acı verici bir 
unsur, hem de yeni dönem için bir gereklilik olarak kabul edilmeye başlanan piyasa 
ekonomisinin doğum sancıları atlatılmış ve gerekli piyasa reformları büyük ölçüde 
(önemli bir kısmı sadece kural olarak bulunması kaydıyla) tamamlanmıştır. Bu 
dönemde, uluslararası küresel kapitalizmin lider güçleri olarak Batı ve ABD’nin, 
bölgede Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve diğer uluslararası kuruluşlar aracılığıyla 
model ülkeler oluşturmaya çalıştığı görülmüştür. Liberal reformları en hızla hayata 
geçiren ve 1998’de DTÖ üyeliği ile ödüllendirilen Kırgızistan bu ülkelerden biri-
dir.2 Liberal reformlar açısından Kırgızistan’ı izleyen ikinci bölge ülkesi Kazakistan 
olmuştur.3 

Bağımsızlığın ilk yıllarında, zengin enerji ve doğal kaynaklara sahip oldukları 
için Orta Asya’nın kısa zamanda toparlanacağı, bazılarının yeni Kuveyt olma yolu-
na girecekleri üzerinde senaryolar yapılıyordu. Bu süreç içerisinde liberal ekono-
mik reformlar bölgede büyük oranda tamamlanmasına rağmen, piyasa ekonomisi-
ne geçişin son aşaması olan “piyasalaşma” konusunda çok az mesafe alınabilmiştir. 

Aslında daha erken piyasa ekonomisi tecrübeleri yaşamaya başlamış Orta ve 
Doğu Avrupa’nın eski sosyalist ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Orta Asya’da elde 
edilen sonuçların bundan farklı olması da beklenemezdi. Dani Rodrik’in, piyasa 
ekonomisine geçiş sürecine başladıktan itibaren 20 yıl sonra Orta ve Doğu Avrupa 
için yapmış olduğu gözlemlere göre, piyasa ekonomisine geçişte en şanslı ülke olan 
Polonya için bile milli hâsıla, AB ile entegrasyon sürecine rağmen 1990’lardaki dü-
zeyin gerisindedir. Bu bağlamda Orta Asya’yı değerlendirdiğimizde Sovyet sonrası 
dönemde yaşanan/yaşanmakta olan ekonomik kaos daha iyi anlaşılabilir. 

Başlangıç koşulları açısından en başarılı ülke olabileceği öngörülen Kazakis-
tan’ın, büyük bir siyasal çalkantı yaşamadan liberal piyasa reformlarını gerçekleşti-
rerek ve dışa açılma konusunda gözü pek kararlar alarak bu şansını büyük oranda 
devam ettirdiği söylenebilse de Kırgız, Tacik, Türkmen ve Özbek halkları için aynı 
                                                 
2  Kırgızistan’ın sözde liberalizminin 2005 ve 2010’da sosyal, ekonomik ve siyasal problemler 

eksenli olarak iki kez halk devrimi yaşadığı göz ardı edilmemelidir. 
3  Kazakistan’da sosyo-ekonomik problemlerin daha az yaşanmasının temel nedenleri olarak zengin 

petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olması, bu eksenden ülkenin gelir düzeyinin Kırgızistan’dan 
oldukça yüksek olması ve Nursultan Nazarbayev’in daha mutedil ve rasyonel politikalar izlemesi 
gibi hususlar belirtilebilir.  
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şeyleri söylemek şimdilik olası görünmemektedir. İç savaşın yaralarını kapatmaya 
çalışan Tacikistan, “Orta Asya’da demokrasi ve liberalizmin kalesi” olarak görülen 
ama parlak ekonomik bir başarı gösteremeyen, üstelik 2005’ten itibaren iki halk 
ayaklanması yaşamış Kırgızistan ve “kapalı otokratik” bir gelişme çizgisinin dışına 
çıkamamış olan Türkmenistan ve Özbekistan kendi sorunlarıyla savaşmaya devam 
etmektedir. 

Bu genel manzara Orta Asya’da “Kuveyt” benzeri bir ülkenin ortaya çıkmasını 
engellemektedir, çünkü Kuveyt örneğinde olduğu gibi, bölge dış piyasalarla doğru-
dan bağlantı kuracak hatlara sahip değildir. Üstelik en iyi ekonomik performansa 
sahip olan Kazakistan’ın enerji ihracının %95’i Rusya aracılığıyla gerçekleşmekte-
dir. Benzer bir durum Türkmen petrol ve doğal gaz ihracatı için de ifade edilebilir.4 
Bakü-Tiflis-Ceyhan’ın faaliyete geçmesi ile bu bağımlılık ilişkisinin zayıflayabilece-
ği (Kazakistan’ın bu hat aracılığıyla Akdeniz’e petrol ihraç etmeye başlaması) ön-
görülmesine rağmen (bu projenin hayata geçmesi on yıldan fazla zaman almıştır) 
alternatif hatlar çok geniş katılımlı ve maliyetli uluslararası projelerle gerçekleşebi-
leceği için kısa ve orta vadeli ekonomik problemlerin çözümüne katkıda bulunma-
yacaktır.  

Sonuçta Orta Asya, az gelişmiş ekonomik kalkınma çizgisi, bölgesel ve küresel 
aktörlerin aşırı etkisine maruz kalması ve sürekli-dengeli büyümede yaşanan kırıl-
malarla dünya ekonomisinde cılız bir aktör olmaya devam etmektedir. Bu zayıf 
gelişim, bölgesel ekonomiler üzerinde yeniden ve daha kapsamlı odaklanmayı ge-
rekli kılmaktadır.  

                                                 
4  Jeronim Perovic, “From Disengagement to Active Economic Competition: Russia’s Return to 

the South Caucasus and Central Asia”, Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democrati-
zation, Cilt 13, Sayı 1, Winter 2005. 
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Tablo 1. Orta Asya'da GSYİH Değişimi ve  (cari, milyar dolar) 
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KZ 5.15 11.6 16.6 20.9 22.1 21.6 17 18.3 22.1 24.6 30.8 43.2 57.1 81 103 135 114 138 
KG 0.67 1.12 1.49 1.86 1.77 1.67 1.27 1.37 1.53 1.61 1.92 2.22 2.46 2.84 3.81 5.13 4.68 4.62 

TC 0.68 0.83 0.57 1.05 1.12 1.32 1.09 0.99 1.06 1.21 1.56 2.07 2.31 2.81 3.71 5.14 4.98 5.64 
TM 5.36 4.54 5.87 2.38 2.68 2.86 3.86 5.02 6.93 8.7 11.4 14.2 17.2 21.4 26 n/a n/a n/a 
OZ 5.5 6.52 10.2 13.9 14.7 14.9 17 13.7 11.6 9.66 10.1 12 14.3 17 22.3 28.6 33.5 39 

Kişi Başına GSYİH (cari, Dolar) 1993-2010
KZ 305 737 1059 1350 1457 1446 1138 1229 1490 1655 2063 2863 3786 5261 6638 8695 7298 8883 
KG 147 247 325 398 374 349 260 278 308 322 381 435 479 547 728 973 881 864 

TC 122 148 100 183 193 222 179 160 167 188 237 309 337 402 520 704 667 741 
TM 1375 1135 1433 566 576 638 845 1082 1469 1815 2347 2871 3418 4191 5006 4084 3451 3939 
OZ 252 293 448 602 616 617 693 551 461 378 393 460 542 636 821 1038 1199 1380 

Kaynak: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011. 

Buna göre, Orta Asya’da GSYİH değişimi ve kişi başına düşen GSYİH açısın-
dan, 1993-2010 döneminde en iyi gelişim gösteren ülke Kazakistan olmuştur. Tab-
lo 1’de yapılacak küçük bir karşılaştırma ile bu durum daha net anlaşılabilir. Yine 
de, bölge için yapılacak ülkeler arası karşılaştırmalarda ortaya çıkan sonuçlar bir 
hayli ilginçtir. Buna göre GSYİH büyümesi açısından bölge ülkeleri istikrarsız bir 
görünüm arzetmektedir. Özellikle 1997 Rusya Krizi’nin bölge ülkeleri için güçlü 
bir dış şok oluşturarak GSYİH dalgalanmalarına yol açtığı görülmektedir. Örneğin 
Kırgızistan, 1996’da ürettiği hasıla değerine 2006’da tekrar ancak yaklaşabilmiş ve 
daha sonra da büyüme açısından dalgalanma göstermeye devam etmiştir. Bu ülke 
için özel sayılabilecek (iç karışıklıklar ve GSYİH’nın sektörel kompozisyonundaki 
uyumsuzluk gibi) hususların da bu dalgalanmalarda büyük payı olduğu kuşkusuz-
dur. Kazak ekonomisindeki dalgalanmalarda enerji fiyatlarındaki volatilitenin ve 
enerji üretiminde oluşan istikrarsızlığın büyük payı vardır. Tacikistan da 1998’deki 
hasıla düzeyini ancak 2003 yılında aşabilmiştir. Türkmenistan’da 1996’da başlayan 
hasıla dalgalanması 2001 yılına kadar sürmüştür. Özbekistan ise, 2001-2004 yılları 
arasında sürekli negatif büyüme olgusu ile karşı karşıya kalmıştır. 
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Tablo 2. GSYİH'da Yatırımların Payı (Yüzde) 1992-2010 
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KZ 27 29 20 21 20 20 14 19 30 34 29 26 30 33 36 27 30 33 

KG 12 9 18 25 22 15 18 20 20 20 21 21 22 23 21 20 23 25 
TC 26 41 25 8 7 7 4 15 14 14 14 15 15 14 22 20 18 17 
TM vy vy vy vy vy vy vy vy vy vy vy vy vy vy vy vy vy vy 

OZ 15 18 24 23 19 21 17 20 21 21 21 25 28 30 28 32 29 30 

Kaynak: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011. 

Benzer bir durumla GSYİH’da yatırımların payına ilişkin yapılacak gözlemlerde de 
karşılaşılabilir. Üretim dalgalanmalarına benzer şekilde bölge ülkelerinin yatı-
rım/GSYİH oranları dalgalanma göstermektedir (Bkz. Tablo 2). Üretim ve yatırımlara 
ilişkin ortaya çıkan bu manzaraya göre (Türkmenistan için verilere ulaşılamaması ayrı 
bir tartışma konusudur) Sovyet sonrası dönemde istikrarlı bir üretim ve yatırım orta-
mının varlığından bölge ülkeleri için genel olarak söz etmek mümkün görünmemekte-
dir. Sonuç olarak 9 bin dolara yakın kişi başına düşen GSYİH ile Kazakistan ve 4 bin 
dolara yakın yakın kişi başına düşen GSYİH ile Türkmenistan dışında diğer bölge ülke-
leri dünyanın en fakir ülkeleri arasında gösterilebilecek durumdadır. 
Tablo 3. Orta Asya'da Enflasyon (Yüzde) 1993-2010 
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KZ 1662 1402 176 39 17 7 8 13 8 6 7 7 8 9 11 17 7 7 
KG 1086 181 43 32 23 10 36 19 7 2 3 4 4 6 10 25 7 8 
TC 2601 350 612 418 88 43 27 33 39 12 16 7 7 10 13 20 7 6 

TM 3102 1748 1005 992 84 17 23 8 12 9 6 6 11 8 6 15 -3 4 
OZ 534 1568 305 54 71 29 29 25 27 27 12 7 10 14 12 13 14 9 

Kaynak: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011. 

Orta Asya’nın, özellikle bağımsızlığın ilk yıllarında yaşadığı sosyo-ekonomik 
problemlerini analiz edebilmek için bölgedeki fiyat hareketlerine de göz atmak 
gerekir. Milli paraların tedavüle girdiği 1993 ve 1994 yıllarında özellikle Ruble ala-
nından kopmanın yol açmış olduğu enflasyonist baskılar ve iç fiyatların dünya fiyat-
ları ile eşitlenme sürecinde bu problemler bir hayli önemli olmuştur. 1997’den iti-
baren hiper enflasyon olgusunun bölgeyi terk etmeye başladığı görülmektedir (bkz. 
Tablo 3).  
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Tablo 4 . Orta Asya'da Nüfusun Gelişimi (milyon kişi) 
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KZ 16.9 15.8 15.7 15.5 15.2 15.0 14.9 14.9 14.9 14.9 15.0 15.1 15.1 15.4 15.5 15.6 15.6 15.6 
KG 4.5 4.5 4.6 4.7 4.7 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 

TC 5.6 5.6 5.7 5.7 5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.4 6.6 6.7 6.9 7.0 7.1 7.3 7.5 7.6 
TM 3.9 4.0 4.1 4.2 4.7 4.5 4.6 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 

Kaynak: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011. 

Orta Asya’nın fotoğrafını çekebilmek için bakılması gereken diğer bir olgu de-
mografik değişimdir. Bu bağlamda genel olarak bölge ülkelerinde (Kazakistan dı-
şında) nüfus sürekli artış göstermiştir. Sovyet döneminde de nüfusun en hızlı artış 
gösterdiği bir bölge olarak Orta Asya’nın demografik büyüme ile ekonomik büyü-
me kalkınma arasında örtüşen bir paralellik kuramamış olması bu eksende önemli 
sorunlardan birisi olmuştur. Kazak popülasyonunun düşüşündeki en önemli faktör, 
1990’ların başında %40’lar civarında olan Rus etnik nüfusun zaman içerisinde yarı-
ya yakınının ülkeden ayrılması olmuştur. Kazak ulusculuğu açısından avantajlı gibi 
görünen bu durumun aynı zamanda kalifiye insan gücü düşüşüne neden olduğu 
düşünülürse (Kazakistan’daki Rusların teknik kapasite bakımından başlangıç yılla-
rında göreceli olarak Kazaklardan daha nitelikli olduğu gerçeği altında) ekonomik 
bir kayıp olarak da algılanabileceği açıktır.  

Tablo 4’te 1993-2010 yılları arasında 18 yıl boyunca Orta Asya’nın demografik 
gelişim çizgisine bakılacak olursa, Kazakistan’ın 2010 yılında bile, 1993 nüfusuna 
ulaşamadığı görülecektir. Bu anlamda en istikrarlı coğrafi gelişim potansiyeline 
sahip ülke olarak Özbekistan gösterilebilir. Nüfus artışının kişi başına düşen 
GSMH artışı ile ters orantılı olduğu düşünülürse, Kazak ve Özbek rakamları ara-
sındaki büyük fark daha iyi anlaşılacaktır (bkz. Tablo 1). 

Demografik yapının kompozisyonu açısında bölge ülkelerinde yaşanan bazı prob-
lemlere de burada temas etmek gereklidir. Öncelikle, ülkelerde uluslaşma politikala-
rının bir yansıması olarak doğum oranlarının artırılması teşvik edilmektedir. Bunun 
yeterli olmaması hâlinde aynı etnik temele sahip kitlelerin göç edilmesi teşvik edile-
rek nüfus artışı sağlanmaya çalışılmaktadır. Etnik temelli ayırımı, açık bir Sovyet mi-
rası olarak değerlendirirsek, çok yakın bir zamanda Kırgızistan’da ortaya çıkan Kırgız-
Özbek çatışmasında olduğu gibi, potansiyel bir risk barındırdığını vurgulayabiliriz. 
Bölgenin Türkistan olarak adlandırıldığı 20. Yüzyıl’ın ilk çeyreğine kadar geçen dö-
nemde var olan ortak unsurlar, Sovyet döneminde yapay uluslar oluşturularak zayıfla-
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tılmış ve etnik temelli çatışmalar için zemin hazırlanmıştır.5 Böyle bir alt yapı, içiçe 
geçmiş bir coğrafyada kurulmuş olan beş cumhuriyette yaşayan farklı etnik guruplar 
arasında zaman zaman ciddi problemler oluşturmaktadır. 

2. Orta Asya’nın Bölgesel ve Küresel Entegrasyonu 

Bağımsızlıktan itibaren ortaya çıkan dönemde Orta Asya, hem iç ekonomik re-
formları hem de dış ticarette liberal reformları birlikte yapma zorunluluğu ile karşı 
karşıya kalmıştır. Dış ticaretin liberalizasyonu olgusu, bölge ülkelerinde döviz piya-
sasından sermaye piyasasına, gümrük rejiminden uluslararası ekonomik sistemin 
düzenleyici kurumlarına uyum sağlamaya kadar uzanan geniş bir yelpazede yeni 
kanunların çıkarılması ve uyulmasını gerektirmiştir. Bunun için, Uluslararası Para 
Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyelikleri için eko-
nomik yapının yeniden yapılandırılması gerekmiştir.  

IMF ve Dünya Bankası üyelikleri (küreselleşmenin ikiz kuruluşları) bağımsızlı-
ğın ilk yıllarında tamamlanmış ve hem Dünya Bankası proje ve kalkınma kredileri 
elde etme, hem de IMF destekli istikrar programları uygulama anlamında gerekli 
aşamalar tamamlanmıştır. DTÖ üyeliği konusunda en önemli gelişmeyi, yukarıda 
bahsedilen nedenlerle bölgenin en talihsiz ülkesi denebilecek Kırgızistan’ın yaşa-
mış olması (1998’in sonlarında), küresel sistemin bölgede bir model ülke arayışına 
umut olmaktan öte bir anlam ifade edememiştir. Kazakistan, Tacikistan ve Özbekis-
tan’ın gözlemci statüsünde DTÖ üyeliği süreci devam ederken Türkmenistan üyelik baş-
vurusu dahi yapmamıştır (tarafsız ülke statüsünün bir gereği olarak). 

Tablo 5’te bölge ülkelerinin mal ve hizmet ithalatı ile ihracatındaki yıllara göre 
oransal değişim rakamları verilmiştir. Buna göre, dış ticaret rakamları açısından 
düzenli bir gelişimden bahsetmek mümkün görünmemektedir. GSYİH rakamla-
rındaki dalgalanma nedenlerine benzer şekilde dış ticaret için de öngörülerde bu-
lunmak mümkündür. Bu durum, yurt içi üretimin bir yansıması olarak da görebile-
ceğimiz dış pazarlar için üretim olgusundaki istikrarsızlığa atıfta bulunmaktadır. Bu 
istikrarsızlığın en önemli nedenleri bazı malların (enerji malları, hammadde gibi) 
ihracatındaki aşırı yoğunlaşma, dış piyaslarda meydana gelen dalgalanmalar ve üre-
timin yeniden yapılanmasına meydana gelen sorunlar olarak özetlenebilir.   

                                                 
5  Bu konuda faydalı ve özet bir çalışma için bkz: Oliver Roy, The New Central Asia: The Creation 

of Nations, New York, New York University Press, 2005. 
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Tablo 5.  Mal ve Hizmet İthalatı ve İhracatındaki Oransal Değişim (Yüzde) 1993-2010 
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KZ 
Im 13 -21 23 22 17 2 -6 30 23 12 3 28 25 11 25 7 -10 -8 
Ex 41 -30 25 11 16 7 -8 57 2 9 13 39 30 31 15 36 -32 32 

KG 
Im -18 -22 -19 7 -20 2 -5 0 -10 19 13 24 13 45 35 23 -13 -11 
Ex -27 -19 -17 7 21 -9 -10 11 -3 7 21 20 -4 21 41 17 1 -22 

TC 
Im 142 -24 -2 -7 9 -1 -11 15 16 6 17 18 9 7 23 27 -19 4 
Ex -89 -9 -6 10 2 -6 7 11 5 16 9 7 -10 4 2 -10 5 -1 

TM 
Im 0 -- -- 0 -- 16 15 18 18 -10 25 14 -7 -10 29 49 55 -4 
Ex 0 -- -- 0 -- -6 41 69 5 4 17 1 3 1 9 -8 -45 22 

OZ 
Im 115 -17 25 32 -20 -18 -4 0 8 -11 4 15 6 14 40 29 16 -10 
Ex 119 -2 19 1 -6 9 -20 11 18 -10 9 18 -4 0 17 19 6 -9 

Kaynak: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011. 

Orta Asya’nın küresel sisteme entegrasyonunu tartışabilmek ve uyum sorun-
larını analiz edebilmek için öncelikle bölgesel düzeyde bütünleşme altyapısı üze-
rinde durmak gerekebilir. Bölgesel entegrasyon, ortak tarihsel özelliklere sahip 
bu ülkeler için daha öncelikli bir gereksinim olarak düşünülebilir. Bu konuda 
1990’lardan beri pek çok bölgesel örgüt masada faaliyete geçmiş olmasına rağ-
men çok az ilerleme sağlanabilmiştir. Hem bölgesel düzeyde hem küresel düzey-
de ortaya çıkan zayıf entegrasyon olgusu, bölgenin ekonomik öneminin yüksek 
düzeyde olmadığı anlamına gelmez. Özellikle bölgede büyük rezervler barındıran 
Kazak petrolü ve Türkmen doğalgazı, uluslararası talebi daha uzun yıllar devam 
edecek iki üründür.  Temel sorun bu ve benzeri mamullerden elde edilecek ihra-
cat gelirlerinin ülke ekonomilerinin yeniden yapılandırılmasında ve istikrarlı bir 
kalkınma sürecinin sağlanmasında yeterli ölçüde kullanılıp kullanılmadığında 
gizlidir. Bu bağlamda komünist artığı yanaşmacı ilişkilerin ortadan kaldırılması, 
yönetimsel sorunların şeffaflık sağlanarak giderilmesi ve adeta bir kural hâline 
gelmiş olan kitlesel yolsuzluk olgusunun minimize edilmesi bölgenin ekonomik 
geleceğinde önemli faktörler olacaktır. 

Sosyo-ekonomik tabloda görülen zayıf arka plan ve kapalı bir coğrafyaya sahip 
olmasına rağmen, bağımsızlığın ilk yıllarında yaşanan sosyo-ekonomik kriz orta-
mından sonra Orta Asya’nın uluslararası politik ve ekonomik arenadaki önemi hız-
la yükselmiştir. Bölgesel ve küresel ilişkileri geliştirecek girişimler bu dönemde hız 
kazanmış, güvenlik problemleri önemli ölçüde minimize edilmiştir. Bu çerçevede 
Rusya eksenli Avrasya Ekonomik Topluluğu (AvET) gibi genişleme potansiyeli 
olan bir bölgesel örgütün hayata geçtiği, Rusya ve Çin eksenli Şanghay İşbirliği 
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Örgütü (ŞİÖ) gibi bir projede bölge ülkelerinin aktif rol oynamaya başladıkları 
görülmüştür. Diğer yandan Rusya’nın gözetiminde olmadan ilk uluslararası işbirli-
ğinin gerçekleşmiş olduğu Orta Asya Ekonomik Topluluğu’nu (OAET) oluştur-
maya yönelik inisiyatifler üstlenme eğilimleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu bölge-
sel girişimlerde Kazak lider Nazarbayev’in öncelikli rol oynadığı görülmüştür. 

Orta Asya Bölgesi’nde gelişen ekonomik işbirliği projelerinden birisi, Nisan 
1994’te Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan devlet başkanlarının birleşik bir 
ekonomik alan meydana getirmek için bir anlaşma imzalamalarıyla başlamıştır. 
Mart 1998’de daha önceden gözlemci statüde bulunan Tacikistan da, Orta Asya 
Ekonomik Topluluğu (OAET) adı verilen bu örgüte tam üye olmuştur. Bu anlaş-
ma daha derin bir entegrasyonla birlikte, mal, hizmet, emek ve sermaye akımlarının 
serbestçe akımını hedeflemiştir. Fakat bu alanlarda küçük bir ilerleme sağlanabil-
miş, örneğin ortak bir tarımsal piyasanın oluşturulması çabaları başarılı olamamış-
tır. Bazı açılardan, örneğin merkezinin Almatı’da, şubelerinin Bişkek ve Taşkent’te 
bulunduğu Orta Asya İşbirliği ve Kalkınma Bankası ile bu örgüt mini bir ECO’ya 
(Ekonomik İşbirliği Örgütü) benzetilmiştir.6  

Bu örgüt, vergilerin uyumlulaştırılması, çifte vergilendirmenin önlenmesi ko-
nularında çaba harcamakta ve ilgi alanı, su kaynaklarının kullanımı ve ekolojik 
güvenliğin sağlanması gibi konuları kapsamıştır. OAET, bir sekreteryaya sahip 
değildir ama Devletlerarası Konsey üç ayda bir toplanmakta ve sürekli bir Yöne-
tim Komitesi’ne sahip bulunmaktadır. Bu bağlamda meydana gelmiş bulunan bir 
diğer düzenleme olan Orta Asya Ekonomileri Özel Programı (OAEÖP) 1998 
Mart’ında yapılan Taşkent Deklarasyonu ile başlatıldı ve Birleşmiş Milletler’in iki 
bölgesel örgütü tarafından desteklendi. Bu kuruluşlar, Avrupa Ekonomik Komis-
yonu ve Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu’dur. OAEÖP, her biri bir 
Orta Asya cumhuriyeti tarafından yönetilen beş çalışma gurubuna sahiptir. Bu 
çerçevede Kazakistan taşımacılık, Özbekistan endüstriyel yeniden yapılanma ve 
uluslararası rekabet, Türkmenistan enerji boru hatları ile teknik destek, Kırgızis-
tan enerji ve su kaynakları yönetimi ve Tacikistan yabancı yatırımların bölgeye 
çekilmesinden sorumludurlar.  

Buna rağmen belirtmek gerekir ki, ne OAET ne de OAEÖP bölgede tercihli ti-
caret politikalarının desteklenmesinde, Birleşmiş Milletler’in, bu programın orga-
nizatörü olarak Orta Asya’nın istikrarına önem verdiğini belirtmesine rağmen bir 
şekilde etkin olamamıştır. Ayrıca 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra, Afganistan’a 

                                                 
6  Richard Pomfret, Central Asia Turns South? Trade Relations in Transition, London, The Royal 

Institute of International Affairs, 1999. 
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giriş için ikinci kapı olarak değerlendirilen bu ülkelerde ekonomik ve politik istikra-
rın sağlanması için yapılacak şeylerin çok yönlü amaçlar taşıdığı anlaşılmaktadır. 

Bu da göstermektedir ki, bölgedeki politik değişmelerle birlikte uluslararası ör-
gütler önderliğinde yeni bölgesel işbirliği girişimleri ortaya çıkacaktır. Nazarba-
yev’in, Haziran 1990’da dört Orta Asya liderini (o zaman için ülkelerin Komünist 
Parti liderleri) Almatı’ya davet ederek birlik ile ilgili ilk adımları atmasıyla bölgesel 
işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel problemlerin çözülmesi yönünde ilk politik 
girişimler başlamıştır. İkinci toplantısının Aralık 1991’de yapıldığı OAET’na Azer-
baycan’ın da katılımıyla Müslüman-Türk bir atmosfere bürünmüş ama daha ileri 
işbirliği çabalarında o dönem için devam eden Azeri-Ermeni çatışması nedeniyle 
sonuç alınamamıştır.7 Bu altı ülke arasında yapılan önemli toplantılardan birisi 
Ocak 1993’te Taşkent’te gerçekleştirilmiş, bir ortak pazarın oluşturulması ve iktisat 
politikalarının koordinasyonunu içeren sonuçlar elde edilmiştir.  

İlerleyen dönemde Kazak ve Özbek liderlerin uzlaşması sonucu bir ortak paza-
rın oluşumunu, gümrük noktalarının kaldırılmasını ve insanların sınır ötesine ser-
bestçe geçebilmelerini öngören anlaşma (Türkmenistan’ın bağımsız politika terci-
hi ve Tacikistan’ın iç savaşa sürüklenmesi ile dışarıda kalmaları nedeniyle) Nisan 
1994’te Kırgızistan’ın da katılımıyla üçlü bir bölgesel anlaşmaya dönüştürülmüştür. 
Daha ileri bütünleşme araçlarına sahip olmak için (bölgesel kalkınma bankası gibi) 
çalışmaları devam eden bu bölgesel birlik, uygulamada fazla gelişememiş ve Özbe-
kistan’ın iç politik önceliklere ağırlık vermesiyle sonuçsuz kalmıştır. Kazakistan bu 
süreç içerisinde bölgesel bütünleşme ve ulus-devletin inşa edilmesi gibi politikalar 
izlemeye devam ederken Özbekistan’ın içeride tehdit oluşturan bazı guruplar üze-
rinde yoğunlaştığı görülmüştür. 

Orta Asya’nın politik açıdan 1991’den beri devam eden çok vektörlü açılımları 
olarak komşu ülkeler olan Çin ve Rusya ile bağları güçlü tutma eğilimlerinin bir 
göstergesi olan OAB, AvET ve ŞİÖ örgütleri içindeki aktif rolü göz önünde bulun-
durulabilir. Buna rağmen 11 Eylül sonrası oluşan anti-terörist kampanyanın yarat-
tığı baskılar sonucunda ülke liderlerinin bu açılımları yeniden gözden geçirerek 
stratejik ortaklar arasında ABD’yi de saydığı gözlemlenmiştir.8 Amerikan askerî 
operasyonları için ülkelerdeki üslerin kullanımına izin verilmesi bu stratejik tercih 
farklılaşmasının bir yansımasıdır. Bu tercihten insan hakları ve özgürlükler karnesi 
nispeten zayıf olan yönetici elitlerin (özellikle Özbekistan’da var olan) tek taraflı 
                                                 
7  Zharmukhamed Zardykhan, “Kazakhstan and Central Asia: Regional Perspectives”, Central 

Asian Survey, Cilt 21, Sayı 2, 2002, s. 167–183. 
8  Alec Rasizade, “Washington and the ‘Great Game’ in Central Asia”, Contemporary Review, Cilt 280, Sayı 

1636, May 2002, s. 257–270. 
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çıkarlar sağladığı söylenebilir. Bölgesel önceliklerin geliştirilmesi konusunda ise 11 
Eylül öncesi yaşanan hızlı trafik yavaşlayarak ABD kanadından gelen çok taraflı 
adımların atılması yönünde baskılar oluşmaya başlamıştır.9 

Yirmi birinci yüzyılın ilk büyük küresel olayı olarak nitelendirilebilecek 11 Eylül 
olayları ile devam eden ABD’nin küresel politik istikrar oluşturma çabalarına tüm 
Orta Asya ülkelerinden olumlu yanıt gelmiştir. Bu politika ile hem politik konu-
mun güçlendirilmesine, hem zaman zaman tehdit olarak algılanabilen Çin’e karşı 
sağlam bir kalkan oluşturulmasına, hem de ülkedeki cazip yatırım ortamının devam 
ettirilmesine zemin oluşturulmaya çalışılmıştır. Üstelik ABD kanadında, o zaman 
kadar çok etkin olarak üzerinde durulmayan (daha çok Rusya eksenine ağırlık ve-
ren) Orta Asya stratejisinin aktifleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir.10 Özbekistan 
kadar radikal akımlarla yüz yüze kalmayan Kazakistan’ın 11 Eylül sonrası ABD po-
litikalarına tam destek vermesinde kuşkusuz ekonomik önceliklerin payı büyük 
olmuştur. 

1990’lara kadar (ve hâlen önemli ölçüde) bölgenin en önemli gücü olan Rus-
ya’nın Orta Asya ile ilişkilerinin, hem Çarlık hem Sovyet dönemlerinde var olan 
öneminin Sovyet sonrası dönemde ivme kaybettiği ifade edilebilir. Diğer yandan 
bu dönemde, büyüyen bir ejder olarak Çin’in Orta Asya’daki ekonomi-politik boş-
luğu doldurma yönünde girişimlerde bulunduğu görülmektedir. Bu girişimlerde, 
hem büyüyen ekonomi ve ihracat potansiyeli için yeni pazarlara sahip olma hem 
Rusya’nın bölgeye yönelik politikalarını dengeleme, hem de burada yeni nüfuz 
alanları oluşturma gibi unsurların önemli olduğu gözlenmektedir. 

Bu amaçlara ulaşmak için Çin’in bölge ile doğrudan bağlantı kurduğu ulaşım 
altyapısının tamamlanmasına ve bölgeye en yakın eyaleti olan Doğu Türkistan’ın 
bu yeni piyasalarla ticaretinin gelişmesine öncelik verdiği görülmektedir. Bunun 
için uzun ortak sınırlara sahip olduğu Kırgızistan ve Kazakistan’la olan ilişkilere 
daha fazla önem vermektedir. Gerçekten Orta Asya ve Çin Türkistan’ı arasındaki 
ticaret, Sovyet sonrası dönemde hızla artmaktadır. Örneğin 1997’de bu iki bölge 
arasındaki ticaret 775 milyon dolara ulaşmış ve sadece Kazak-Çin ortak yatırımları 
200’ü bulmuştur.11 Orta Asya’nın cari ihtiyaçlarının karşılanmasında bu gelişen 
ilişkilerin büyük bir öneme sahip olduğu belirtilmelidir. Ticaret ve yatırım alanında 

                                                 
9  S. Neil Macfarlane, “The United States and Regionalism in Central Asia”, International Affairs, Cilt 

80, Sayı 3, 2004, s. 447–461. 
10  Çağrı Erhan, “ABD’nin Orta Asya Politikası ve 11 Eylül Sonrası Yeni Açılımları”, Stradigma, 

Ekim 2003, Sayı 9, s. 1–21, http://www.stradigma.com 
11  James P. Dorian, Brett H. Wigdortz ve Dru C. Gladney, “China and Central Asia’s Volatile Mix: 

Energy, Trade, and Ethnic Relations”, Asia-Pasific Issues, Sayı 31, May 1997, s. 1-8. 
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gelişen bu ilişkilerin yanında Çin’in bölgeye teknik ve hibe şeklinde yardım yaptığı 
da dikkat çekmektedir. 

Çin’in Rusya ile olan ilişkilerinde belirleyici bir faktör olan hammadde ihtiyacının 
karşılanması sorunsalının Orta Asya ile bağların güçlendirilmesi açısından da önemli 
olduğunu belirtmek gerekir. Çin için büyük bir endişe kaynağı oluşturan Doğu Tür-
kistan’daki bağımsızlık hareketinin dengelenmesi konusunda da bölge ile ilişkilerini 
geliştirmeye önem verdiği söylenebilir. Çünkü Çin, Kazak ve Kırgız topraklarındaki 
Uygur diasporasının Doğu Türkistan’daki bağımsızlık hareketini desteklemesi ihti-
malinden uzun zamandır endişe etmektedir. Şimdilik Orta Asya’daki yönetici elitle-
rin Çin’den bu yönde gelebilecek talepleri dikkate aldıkları görülmektedir.  

Orta Asya ile ŞİÖ çerçevesinde gelişen önce güvenlik eksenli, sonra ekonomik 
önceliklerin de denkleme dâhil edildiği ilişkilerde Çin’in Doğu Türkistan konu-
sundaki endişelerinin etkili olduğu söylenebilir. Çünkü diasporayı oluşturan yakla-
şık 500 bin Uygur’un 200 bin’i Kazakistan sınırları içerisinde, kalanı da diğer cum-
huriyetlerde yaşamaktadır.12  Bu çerçevede savunma, ekonomik ve politik açılardan 
fazla gelişmemiş bir görüntüye sahip olan Orta Asya coğrafyasında yeni dönemde 
Çin’in nüfuz alanı kurma gayretleri reel politikanın gerekleriyle örtüşmektedir.  

Rusya ise, Çarlık ve Sovyetler Birliği dönemlerinde “yakın çevre”si olan ve sö-
mürgeleştirdiği Orta Asya ile ilişkilerini yeniden güçlendirmek istemektedir. Yelt-
sin döneminde zayıflayan askerî ve ekonomik nüfuz alanı olan Orta Asya ile ilişkiler 
Putin’le birlikte daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda BDT Eko-
nomik Birliği ve Avrasya Birliği çabalarına daha fazla önem vermeye başlamıştır. 11 
Eylül olaylarının tetiklediği güvenlik problemi çerçevesinde Orta Asya’da Rus-
ya’nın hem askerî, hem de ekonomik öncelikleri dikkate alan yayılmacı yaklaşımları 
dikkat çekmektedir.  

Rusya’nın Orta Asya bölgesine yönelik çabalarında bölgede (özellikle Kazakis-
tan’da) yaşayan milyonlarca Slav kökenli nüfusu da dikkate aldığı görülmektedir. 
Bununla birlikte Türkmenistan ve Özbekistan’da, bölgedeki (özellikle Kırgızistan 
ve Tacikistan’daki birlikler) Rus askerî varlığı ile ilgili endişelerin bulunduğunu 
belirtmek gerekir. Diğer yandan Rusya’nın 11 Eylül olayları sonrasında Batı eksenli 
güvenlik endişelerine daha fazla destek verdiği ve bu desteğin Orta Asya’da Çin ve 
Rusya arasındaki çıkar alanlarında uyuşmazlık doğurabileceği ifade edilebilir.13 Di-

                                                 
12  Chung, Chien Peng, “The Defence of Xinjiang: Politics, Economics, and Security in Central 

Asia”, Harvard International Review, Summer 2003, s. 58–62. 
13  Dmitri Trenin, “Southern Watch: Russia’s Foreign Policy in Central Asia”, Journal of Interna-

tional Affairs, Cilt 56, Sayı 2, Spring 2003, s. 119–131. 
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ğer yandan son zamanlarda inşası tamamlanan Kazakistan ve Çin petrol boru hat-
tına Mayıs 2006’dan beri petrol gönderilmeye başlanmasıyla birlikte (başlangıçta 
10 milyon ton olarak öngörülen, 2010’da ise 20 milyon tona çıkarılması planlanan 
ve Kazakistan ile Rusya’nın eşit miktarda petrol göndereceği konusunda anlaşmaya 
varılan) hem Çin Orta Asya ve Rusya ile enerji konusunda işbirliğini geliştirmiş 
hem de Kazak ve Rus petrol sektörleri yeni ihracat pazarlarına kavuşmuştur.14 

Türkiye açısından ise son dönemde özellikle Rusya ile hızla gelişen ilişkilerin, 
geçmiş dönemdeki rekabetin yerine daha rasyonel bir temele doğru evirildiği göz-
lemlenmektedir. İkili ilişkilerin gelişmesindeki temel unsurlar olarak 21. yüzyılın 
başlarında her iki ülkede de yakalanan siyasal istikrar, uluslararası sorunlara yönelik 
olarak oluşan birlikte hareket etme düşüncesi ve bu dönemde her iki ülkenin de 
hızlı bir ekonomik gelişme göstermesiyle birlikte ekonomik ilişkileri daha da geliş-
tirme gereğini hissetmeleridir.15 Son dönemde yapılan karşılıklı ziyaretler sonu-
cunda gelişen ilişkilerin Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde de işbirliğini geliştirdi-
ği/geliştireceği söylenebilir. 

3. Orta Asya’da Bölgesel Entegrasyonun Temelleri 

Orta Asya’daki 5 cumhuriyetin toplam nüfusu 2010 yılı itibarıyla 62 milyona 
ulaşmış, toplam yüzölçümü ise 4 milyon kilometre kare civarında hesaplanmakta-
dır. Bu ülkelerde tarımın GSYİH’daki payı 2000 yılından beri sürekli azalmış ve 
2005’te %7’lik oranla Kazakistan’da en düşük orana düşmüştür. En yüksek tarımsal 
hâsılaya ise %34’le Kırgızistan sahiptir. Türkmenistan (%20), Tacikistan (%24), 
Özbekistan (%28) ve Tacikistan’da (%24) oldukça yüksek oranda kalmaya devam 
etmektedir. Kazakistan için kaydedilen düşük oran, kuşkusuz büyük endüstriyel 
yatırımların varlığı ve sürdürülebilirliği ile ilişkilidir. 

Endüstriyel hâsıla, Kazakistan ve Özbekistan hariç sürekli düşmektedir. Bu açıdan 
en yüksek orana sahip ülke olan Kazakistan’da (%40) sınaî hâsıla sürekli büyümekte-
dir. Diğer yandan hizmetler sektörünün hâsıla payı açısından en yüksek orana sahip 
olan ülke yine Kazakistan’dır (%54 ile). Sınaî hâsıla düzeyi, ilgili dönemde sürekli 
düşen ülkelerde hizmetler sektörünün payının hızla yükseldiği görülmektedir. Bu 
bağlamda aynı dönemde hizmet hâsılası Kırgızistan’da %32’den %45’e, Tacikistan’da 
%34’ten %44’e, Türkmenistan’da %30’dan %40’a yükselmiştir. Ekonomik geçiş süre-

                                                 
14  China Chemical Reporter, China-Kazakhstan Oil Pipelines Starts Oil Transmission, 6 Haziran 

2006, Cilt 17 Sayı 16. 
15  James W. Warhola ve William A. Mitchell, “The Warming of Turkish-Russian Relations: Motives 

and Implications”, Demokratizatsiya, Cilt 14, Sayı 1, Winter 2006. 
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cinde sınaî işletmelerin yeniden yapılandırılması ve dış kaynaklı sınaî yatırımların 
artırılması ilk izlenmesi gereken bir kalkınma stratejisi olarak algılanması gerekirken 
bu ülkelerde reel üretimdeki gelişmelerin ihmal edildiği ve ticaret-bankacılık gibi 
ikincil sektörler üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. 

Bölgeye yönelik yabancı yatırımlar, bölgesel ekonomik alanın gelişme potansi-
yelini gösteren diğer bir göstergedir ve net akımlar açısından 2000–2005 döne-
minde 15 milyar dolarlık yabancı sermaye ile Kazakistan bu ekonomik alana yöne-
lik sermaye akımlarının yarısından çoğunu elde etmiştir. Diğer ülkelere yönelik 
akımlar ise, toplam 16 milyar dolarlık yatırımın kalanı olan 1 milyar doların dört 
parçaya bölünmesi ile basitçe hesaplanabilir. 

Dünya bankası rakamlarına göre16 yapılan bu karşılaştırmalar Orta Asya’da bir 
ekonomik birliğin çağdaş temelleri konusunda bazı yorumlar yapılmasını mümkün 
kılmaktadır. Bu yorumlar iki eksende değerlendirilecek olursa ilk ekseni, entegras-
yonu hızlandıran unsurlar oluşturur: 

Buna göre, her ne kadar eski ekonomik bağlar önemini büyük oranda yitirse 
de Orta Asya bölgesinin ortak bir ekonomik sistemde yer almış olmaları bir avan-
taj oluşturmaktadır. Sovyet sosyo-ekonomik mirası tarafından belirlenen bu 
geçmiş, şimdilerde ülkelerin benzer sosyo-kültürel özelliklerini ön plana çıkarma-
larıyla yeni ve olumlu bir çehre kazanmaya doğru evrilmektedir. Bu bölgenin 
yüzyıldan daha az bir zaman önce Batı Türkistan coğrafyasının ayrılmaz birer 
unsurları olduğu düşüncesinin yaygınlık kazanmaya başlaması bu bağlamda 
önemli bir gelişmedir. Bu ortak özellikler, Orta Asya’nın en dinamik ülkesi olan 
Kazakistan ve en zayıf ülkelerinden birisi olan Kırgızistan arasında daha belirgin-
dir. Bu iki ülke arasında zaten neredeyse bir sosyo-kültürel bütünlük vardır. Yerli 
politik elitlerin güçlü insiyatifleriyle olası bir Kazak-Kırgız birliği en güçlü alter-
natif olarak uzun zamandır tartışılmaktadır.  

Bazı bölgesel sorunların ortadan kaldırılması ve otokratik eğilimlerin dozunun 
düşürülmesine bağlı olarak benzer bir birliğin Türkmenistan ve Özbekistan arasın-
da da orta vadede muhtemel olabileceği söylenebilir. Tacikistan ise, güçlü Rus etki-
sinin elimine edilmesine bağlı olarak zaten böyle bir birlik içerisinde yer alabilecek 
sosyo-kültürel temellere sahiptir. Hâlen dünya pazarlarına çıkış noktasında alterna-
tif arayışları devam etse de eski ortak altyapının geliştirilmesiyle bölgede güçlü bir 
ortaklık oluşabilir. Bu tür olası bir ekonomik entegrasyonun kilit ülkesi, gelişim 
çizgisi göz önünde bulundurulduğunda Kazakistan olabilir. Özellikle Nazarba-
yev’in bölgesel vizyonu bu bağlamda etkili ve belirleyici bir işlev ifa edebilir. 
                                                 
16  http://devdata.worldbank.org/data-query/ 
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Diğer yandan, bölgesel liderlik konusunda yaşanan rekabet (özellikle Kazakis-
tan ve Özbekistan arasında), benzer ürünler konusunda bölge ülkelerinin uzman-
laşmış olmaları, dış faktörlerin istikrarı bozucu girişimleri (Kırgızistan’daki ABD 
etkisi ile Tacikistan’daki Rus etkisi gibi),  Tacikistan’da yaşanan iç savaşın etkileri, 
Özbekistan’daki radikal akımlar ve bir ölçüde Kazakistan’daki Rus nüfusun taleple-
ri gibi)  ise Orta Asya’nın entegrasyonunu daraltan unsurlar olarak kaydedilebilir. 

Orta Asya’nın, 1990’lardan sonra bir şekilde elde ettiği bağımsızlık sonrası ken-
di imkânlarıyla sosyo-ekonomik problemlerin aşılması konusunda yeterli olama-
ması, bölgede üç yönlü bir gelişmenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Öncelikle 
Batı ve ABD tarafından desteklenen Türkiye’ye çevrilen gözler bağımsızlığı izleyen 
birkaç yıl dışında yeterli desteği bulamamıştır. Türkiye’nin Modern Cumhuriyet’in 
kurulmasından beri yakalamış olduğu bu büyük fırsat özellikle 2001 ekonomik kri-
zine kadar uzanan siyasi ve ekonomik içe kapanmanın tercih edilmesiyle iyi değer-
lendirilememiştir. İkinci ekseni, bölgenin küresel ve diğer bölgesel güçlerle güçlü 
ekonomik bağlar kurma çabaları oluşturmaktadır. Bu bağlamda dünya politikasını 
algılamada henüz yeterli ölçüde gelişmemiş olan bölge ülkeleri sıkça taraf değiştir-
mekte ve istikrarlı bir çizgi yakalayamamaktadır. Son ekseni ise, yine 1990’larda 
yaşanan yeni bölgeselleşme akımlarının etkisinde kalınarak kurulmaya çalışılan 
bölge içi entegrasyon girişimleri oluşturmaktadır. Bu konuda da zayıf bir gelişme 
trendi gözlemlenmiş olsa da böyle bir olasılığın son zamanlarda yeniden gündeme 
gelmesi sevindirici bir gelişme olarak kaydedilebilir. İki binli yılların başında sıkça 
tartışılan bir soru olan “Orta Asya kimin olacak?” sorusunun yanıtı “Orta Asya yine 
Orta Asyalıların olacaktır” şeklinde verilebilir. 

Buna rağmen olası bir entegrasyon için alınacak epeyce bir yolun bulunduğunu 
da belirtmek gerekir. Çünkü Sovyet sonrası dönem, her ülkenin kendine özgü bir 
gelişme modeli benimsemesine ve daha ziyade bölge dışı ekonomik ilişkileri geliş-
tirmeye önem vermesine neden olmuştur. Kapalı bir modeli tercih edip etmemesi-
ne ve zaman kaybından başka bir anlam ifade etmeyen iç politik tartışmalardan 
uzaklaşarak bölgeye yönelik yeni ve güçlü politik insiyatifler geliştirme potansiyeli-
nin ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı olarak AB üyeliği açısından pürüzleri onurlu bir 
ulusal duruşla aşabilmiş bir Türkiye’nin bölgeye yönelik desteği de bu konuda be-
lirleyici olabilecek faktörlerden birisi olacaktır. 

Buna rağmen mevcut durumda Türkiye’nin bölgesel profili ticaret akımları ve 
yabancı sermaye yatırımları bağlamında yeterli denebilecek olmaktan uzaktır. Ör-
neğin 2010 yılında Kazakistan’ın başlıca ithalat ortakları Rusya, Çin, Almanya, İtal-
ya, Ukrayna ve ABD olmuştur. Türkiye bu altı ülkenin ardından 7. sırayı elde ede-
bilmiş ve Kazakistan’a sadece 600 milyon dolarlık ihracat yapabilmiştir (bu rakam 
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5,5 milyar dolarlık Rus ihracatının %10’unu çok az geçmektedir). Aynı ülkenin aynı 
yıl için en önemli ihracat pazarlarını ise Çin, İtalya, Fransa, Hollanda, Rusya ve 
Avusturya oluşturmuş, Türkiye 1,2 milyar dolarlık ihracat ile 13. sırada yer alabil-
miştir (bu rakam, ülkenin Çin’e yaptığı ihracat rakamı olan 10,1 milyar doların 
hemen hemen onda birini oluşturmaktadır).17 Benzer bir tablo Kırgızistan için de 
geçerlidir. Tacik, Türkmen ve Özbek ekonomileri için aynı yıla ait verilere ulaşıla-
mamış olmasına rağmen Türkiye’nin bu ülkeler için de ilk bir kaç ticaret ortağı ara-
sına giremeyeceğini ileri sürmek zor olmayacaktır. 

Türkiye’nin ticaret akımlarında bölge ile yakın ilişkiler kuramamasının pek çok 
nedeni bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Orta Asya’nın Türkiye için Avrupa 
ile karşılaştırıldığında coğrafi olarak uzak bir pazar olmasıdır. Bu uzaklığın yarattığı 
dezavantajın giderilmesi için büyük altyapı harcamaları gerekmekte olup bu tür 
büyük bölgesel projelerin finansmanında Türkiye’nin mevcut hâliyle yeterli olduğu 
söylenemez. Mevcut altyapı, bu altyapıyı geliştirme potansiyelleri de dikkate alın-
dığında Rusya ve Çin eksenli bir gelişimi zorunlu kılmaktadır. Özellikle Sovyet dö-
neminden kalma altyapının hâlen, açık denizlere çıkış imkânı olmayan bölge ülke-
leri ticaretinde büyük bir önemi olduğunun altı çizilmelidir.  

Enerji dışı yatırımlar bakımından Türk sermayesinin ticari akımlara göre daha 
etkili olduğu söylenebilir. Büyüme rakamları ve parlak ticaret rakamlarından da 
anlaşılacağı gibi, bölgenin yabancı yatırımlar açısından en cazip ülkesi Kazakis-
tan’dır. Yabancı sermaye potansiyel indeksine göre 2008 yılında bu ülke 44. sırada 
yer alabilmiş18, bölgenin diğer ülkeleri ise 2008’de (Kırgızistan 98. sırada, Özbekis-
tan 107. sırada ve Tacikistan 112. sırada yer almıştır) oldukça geride yer alabilmiş-
tir. Türkiye’nin bölgesel profilinde etkili olacağı öngörülen önemli unsurlardan 
birisi ise Orta Asya’ya yönelik beşeri sermaye ilişkileridir. Teknik altyapının iyileşti-
rilmesi ve insan sermayesinin geliştirilmesi bağlamında Türkiye’nin hem devlet 
hem de özel sektör nezdinde yapmış olduğu girişimler başka herhangi bir ülke tara-
fından gerçekleştirilemeyecek kadar etkili olacak gibi görünmektedir. Kazakistan 
Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Kırgızistan Manas Üniversitesi resmi, Türkiye’nin 
bölgedeki önemli birer yüzüdür. Bu iki kuruma ek olarak sivil kuruluşlar eksenli 
eğitim faaliyetini yürütmekte olan çok sayıda (yüze yakın) üniversite, lise ve ilköğ-
retim okulu bölgede Türkiye’nin profilini güçlendirmektedir.  

                                                 
17  United Nations Statistics Division - Commodity Trade Statistics Database, 

http://comtrade.un.org (07.07.2010). 
18  http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir10_fs_kz_en.pdf (07.07.2010). 
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Sonuç Yerine Bir Kaç Söz 

Orta Asya, Sovyet sonrası dönemde önce yeni bir ekonomik ve sosyal düzene, 
ardından uluslararası sistemin bir parçası olmaya doğru evrilmeye başlamıştır. Bu 
süreçte bölge ülkelerinin kat etmiş olduğu mesafe, her bir ülkenin kendine has baş-
langıç koşulları ve dönüşümü finanse edebilecek potansiyeline bağlı olarak farklı-
laşmaktadır. Bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren dönüşüm süreci içerisinde bölge 
ülkeleri pek çok önemli problemle karşı karşıya kalmıştır. Bu sorunların bir bölü-
münün hâlen negatif etki oluşturmaya devam ettiği anlaşılmaktadır.  

Öncelikle sosyo-ekonomik ve politik eksende Sovyet sisteminin bir parçası ol-
maktan piyasa ekonomisi ve demokrasiye geçiş sürecini yaşamak zorunda kalmaları 
ve kendi ulus devletlerini inşa etme sorunları ile baş etme olgusundan söz etmek 
gerekir. 1993 itibarıyla 50 milyonu aşmış bir nüfusa sahip 5 cumhuriyet, 4 milyon 
km kareye yaklaşan bir coğrafi alanda kendi hikâyelerini yazmaya başlamıştır. Bu 
dönemin başlarında yüksek enflasyonist ortamın beslediği ekonomik ve siyasal 
dönüşüm sorunları içerisinde sosyalist sistemin kurumlarını tasfiye etmekle karşı 
karşıya kalan bölgenin yeni düzene uyum süreci oldukça sıkıntılı olmuştur. Üstelik 
güvenlik problemini giderme gibi öncelikli bir ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Sovyet dö-
neminde birlik içerisinde yer almanın doğal bir sonucu olarak Moskova merkezli 
sağlanan güvenlik şemsiyesi bir anda ortadan kalkmış ve ikili/çok taraflı yeni ulus-
lararası düzenlemeler yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur. 

Uluslararası ekonomik ve politik sistemin bir parçası olmak konusunda en iyi 
gelişme gösterebilmiş ülke Kazakistan olmuştur. 2010 yılında Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) dönem başkanlığını üstlenerek önemli bir uluslarara-
sı başarı yakalayan Kazakistan, 2011-2012 döneminde İslam Konferansı Örgü-
tü’nün (İKÖ) dönem başkanı olmuştur. Uluslararası örgütlerle aktif ilişkileri bu 
ülkenin yeni döneme daha kolay uyum sağlayacağının bir işareti olarak algılanabi-
lir. 1990’ların başında yoğun etnik Rus nüfusun neden olduğu bölünme riskini at-
latmış ve çok kültürlü bir devlet olma yolunda ilerleyen bu ülkenin ekonomik im-
kanları ve bu konuda elde ettiği başarı da dikkatle kaydedilmelidir. 

Kazakistan’a göre daha küçük ve kolayca dönüştürülebilir olarak düşünülen ve 
1998’den itibaren DTÖ üyesi olan Kırgızistan, yolsuzluk ve sosyal problemler kay-
naklı iki halk devriminin yol açtığı karamsarlık ve yabancı yatırımların mesafeli po-
zisyonları nedeniyle benzer bir gelişme trendi yakalayamamıştır. Aslında yolsuzluk 
ve illegal faaliyetlerin yaygınlığı bakımından Orta Asya bölgesinin büyük ölçüde 
farklılaştığı iddia edilemez. Siyasal dönüşüm sürecinin demokratik şeffaflık ve fırsat 
eşitliği düzleminde yol alacağı mesafeye bağlı olarak en iyimser tahminle orta va-
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dede çözümlenebilecek bu sorunun kökenlerini yine Sovyet bürokrasisi temelli 
olarak anlamak gerekebilir. Cari dönemde tek fark, kitlesel yoksulluk olgusunun 
daha fazla görülür hâle gelmesi ve eski düzen yıkılırken yeni kurumların sadece 
küçük restorasyonlar yapılarak yerlerine ikame edilmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır.  

Tacikistan için yeni dönemde özel koşulların varlığından söz etmek gerekir. 
Bunun en önemli nedeni, bağımsızlığın hemen ardından uzun süre devam eden 
güç mücadelesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan iç savaştır. Ekonomik ve siyasal 
dönüşümü oldukça geciktiren ve Rusya eksenli yeni bir sistemi ortaya çıkaran bu 
durumun sonuçlarından birisine örnek olarak bağımsızlıktan 10 yıl sonra tedavüle 
ancak sokulabilen milli para gösterilebilir. 

Türkmenistan ve Özbekistan’ın ekonomik ve politik dönüşüm süreci, bilimsel 
analizlerin ötesinde bir tiyatro gösterisi ile daha fazla açıklanabilir. Bu iki ülkede 
Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov’un ölümüne kadar (21 Aralık 
2006) geçen süre içerisinde (ardından Niyazov’un yeni bir versiyonu ile devam 
edecek şekilde) ve Özbekistan’da hâlen devam eden bir tek adam rejimi yaşanmış 
ve yaşanmaya devam etmektedir. Literatürde çoğu zaman Stalin’in minyatür versi-
yonları olarak sıkça tartışılan bu iki lider eksenli ülkenin hikâyesi olabildiğince oto-
riter ve dış dünyaya kapalı bir çizgide sürmektedir. Bunun en önemli göstergelerin-
den birisi, Sovyet döneminde de tercih edilen yöntemlerden birisi olan ülke ile ilgili 
verilerin abartılması, hatta karartılmasıdır. Türkmenistan örneği, ulus devlet projesi 
oluşturmaktan ziyade küçük olsun benim olsun mantığını yansıtmaktadır. Özbekis-
tan’da ise, güçlü İslami toplumsal arka plan karşısında demokratikleşme ve şeffaf-
laşma yerine otoriter ve baskıcı bir sistemin benimsendiği görülmüştür. Örneğin 
Türkmenistan’da halkın en önemli zenginlik kaynağı olan doğalgaz, Rusya ile yapı-
lan kapalı anlaşmalarla çarçur edilmektedir. 

Bu eksende, tahmini olarak 22 trilyon metreküp doğalgaz kaynağı ile dünyadaki 
dördüncü büyük potansiyele sahip olan Türkmenistan, Putin ve Niyazov tarafın-
dan yapılan anlaşma ile ülkede üretilen gazın 25 yıllığına her bin metreküp için 44 
dolardan Rusya’ya satılması kararlaştırılmıştır. Bu satış sonrası Türkmenistan 200 
milyar dolar gelir elde edecekken Rusya’nın 300 milyar dolar kazanç sağlaması söz 
konusu olacaktır. Üstelik Niyazov, ülkenin kazancı olacak bu miktarın yarısının 
nakit olarak, kalan yarısının da Rus malları satın alarak tahsil edilmesini de onayla-
mıştır.19 Buna göre Niyazov, Rusya’nın kendi iktidarına rıza göstermesi karşılığında 
Moskova’ya Türkmen halkının kaynaklarını altın tepside sunmaktan çekinmemiş-

                                                 
19  Alec Rasizade, “Turkmenbashi and His Turkmenistan”, Contemporary Review, Cilt 283, Octo-

ber 2003, s. 197–206.  
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tir. Bu kapsamda alternatif doğal gaz boru hatlarından İran’a ulaşan hat dışında 
herhangi bir hat faaliyete geçememiştir. Şu anda üretilen doğal gaz miktarında ka-
pasite kullanımı sınırlarına gelinmiş olup ilave üretim için 4–6 milyar dolarlık ilave 
yatırım gerekmektedir. Hayatında ülke çapında yaklaşık 5 bin heykelinin bulunma-
sı ile kendi kendine mistik bir rol biçmesi bu tiyatronun başka türlü boyutlarını 
oluşturmuştur. 

Sonuç olarak denebilir ki, Orta Asya, hem toplumsal zihniyet dönüşümü, hem 
sosyo-ekonomik ve toplumsal dönüşüm açısından bağımsızlığı takip eden yıllarda 
çağdaş, demokratik ve müreffeh devletler oluşturma adına önemli bir ilerleme sağ-
layamamıştır. Uluslararası sistem açısından da, Kazakistan dışında kayda değer bir 
prestije sahip olan ülke göstermek şimdilik kolay görünmemektedir. Bölgenin ya-
şadığı tarihsel tecrübelerin (Hanlar Döneminden Çarlık Rusya’sına, oradan Sovyet 
Sistemine ve ardından bağımsız ulus devletler dönemini yaşamasına kadar geçen 
uzun tarihsel dilim) devletçilik geleneğinin zayıf olmasına ve istikrarlı bir yapının 
kurulamamasına neden olan unsurlardan birisi olduğunun da altı çizilmelidir. 

Böylesine karamsar gibi görünen tabloya rağmen, yeni dönemin koşullarında 
doğmuş ve eğitim almış yeni nesillerin, bölge ülkelerinde orta ve uzun vadede, dünya 
tecrübelerinden daha fazla yararlanacak şekilde yeni ve sürdürülebilir bir düzen inşa 
etme şansı bulunmaktadır. Petrol, doğal gaz, pamuk ve altın gibi uluslararası piyasa-
larda değeri azalmayan önemli mallara sahip bölgenin daha adil ve yaşatılabilir bir iç 
düzen oluşturma ve uluslararası toplum nezdinde saygın bir konum elde etme açısın-
dan yeterli finansal desteği elde edebileceği öngörülebilir. Bölgeye yönelik olarak, 
neredeyse “bir millet altı devlet” denebilecek kadar ortak özelliklere sahip Türki-
ye’nin konumu ve sağlayabileceği imkânlar ise ayrı bir tartışma konusudur. 
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Giriş 

Orta Asya ve Kafkaslardaki dönüşüm süreci diğer dönüşüm (geçiş) ekonomile-
rinden farklı bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Çünkü SSCB’nin kuruluşun-
daki zorlama birlikteliğin oluşturduğu sosyal, kültürel ve dinsel deformasyon, dö-
nüşüm sürecindeki bu ülkelerin, dağılma sonrasında diğer geçiş ekonomilerine 
göre çok farklı sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur1. 

Kazakistan Cumhuriyeti,  Orta Asya’da Sovyet ekonomik sistemine en fazla entegre 
olan ve sanayisini geliştiremeyen ülkelerden biri olduğundan dolayı, bağımsızlık sonrası 
yaşanan dönüşüm sürecinin sıkıntılarından (özellikle ekonomik) en fazla etkilenen 
ülkelerin başında gelmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, Sovyetler Birliği 
çatısı altındaki ekonomik rolünün buğday üretimi, metalürji ve mineral çıkarımından 
ileriye götürememiş olmasıdır.  Bir diğeri ise, ihraç pazar bağımlılığının yüksek olması-
dır. Çünkü Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bölgede geleneksel ağır sanayi ürünlerine 
olan talep büyük ölçüde daralmış ve hammadde ihtiyacı da azalmıştır.  Kazakistan’ın 
yeni pazarlar bulamaması,  dönüşüm sürecinin ekonomik etkilerini,  daha yoğun his-
setmesine ve refah üzerindeki olumsuz sonuçlarının belirginleşmesine neden olmuştur.  

Bağımsızlık sonrası ilk beş yılda, Sovyet sistemi içinde kurulan ihracat piyasası-
nın çöküşü ve büyük miktarlardaki Sovyet mali yardımlarının kaybedilmesi, bu 
dönemde çok yüksek oranda üretim kayıplarına sebebiyet vermiştir. Bu ekonomik 
durum, 1993 yılından sonra ülkede farklı zamanlarda pek çok reform paketinin 
hazırlanarak uygulamaya konulmasına neden olmuştur2.  

Kazakistan son yıllarda bölgesinde yüksek ekonomik performans sergilemesi-
nin yanı sıra aynı zamanda da Orta Asya içinde en liberal ticaret sistemine sahip 
ülkelerden biri hâline gelmiştir. Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığının ilanından 
bu yana öncelikle ekonomik, sosyal ve siyasî alanlarda diğer geçiş ülkeleriyle karşı-
laştırıldığında, çok büyük mesafeler kat ettiği görülmektedir. Kazakistan Cumhuri-
yeti bağımsızlık öncesi Sovyet rejimi altında yalnızca bir hammadde tedarikçisi 
olarak görülmekteydi. Bugün Kazakistan önde gelen sanayi ülkeleri tarafından, 
merkezî planlama sistemini piyasa ekonomisine başarılı bir şekilde transfer eden ve 
dünyadaki en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak kabul görmektedir. 

                                                 
1  M. Demir,  “Kazakistan’da Geçiş Ekonomisi Uygulamaları Ve Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci”,  

www.dtm.gov.tr/ead/dtdergi/ocakozel2002/piyasa.htm, e.t. 20.11.2007. 
2  M. Alagöz, S. Erdoğan ve S. Yapar Saçık, “Kazakistan Cumhuriyeti’nin Ekonomik Performansının 

Ölçümü:1992-2008”,  Avrasya Etüdleri, Cilt 17, Sayı 39 (2011/1),  s. 51. 
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1. Kazakistan Cumhuriyeti’nin Genel Ekonomik Yapısı 

Rusya Federasyonu hariç tutulduğunda Kazakistan Cumhuriyeti 2 717 300 
km2 ile eski Sovyetler Birliği’nin en geniş yüzölçümüne sahip ülkesi konumundadır. 
Kazakistan geniş bozkırlarla kaplı olup geriye kalan tüm arazinin yarısı çöldür. Ku-
zeyde ve Batıda Rusya Federasyonu, Doğuda Çin Halk Cumhuriyeti (Doğu Tür-
kistan), Güneyde Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ile çevrilidir. Kazaklar 
Orta Asya’nın en kalabalık Türk-Kazak milletidir ve toplam nüfusu 16,5 milyon-
dur. Zengin doğal kaynaklara sahip bir Türk Cumhuriyeti olan Kazakistan, eski 
Sovyetler Birliği’nin krom rezervlerinin %90’ına, çinko rezervlerinin %50’sine sa-
hiptir. Eski Sovyetler Birliği’nin üçüncü büyük kömür havzasına ve tarıma elverişli 
arazinin 1/5’ine sahiptir. Ülkede 7 bini aşkın akarsu vardır. Ülkenin doğusundaki 
28 milyon hektarlık bir orman varlığı kâğıt sanayine katkıda bulunur. Bunun dışın-
da petrolden uranyuma kadar çok geniş maden zenginliklerine sahiptir. Ülkede 16 
milyar varilden daha fazla petrol rezervi olduğu kanıtlanmıştır3. Coğrafî konum ve 
altyapının eski olması ülkenin bu kaynakları etkin bir şekilde kullanmasının önünde 
engel teşkil etmektedir. Denize kıyısı olmayan karaya sıkışmış bir ülke olmasından 
dolayı özellikle doğal gaz ve petrol ihracı açısından komşularına bağımlıdır. 2002 
yılında yatırım derecelendirme kredi rating’i alan ilk eski BDT üyesidir. Teleko-
münikasyon sektörü gelişmekte olmasına rağmen, hâlen yatırıma ihtiyaç duymak-
tadır. Aynı şekilde bilgi iletişim teknolojileri de yetersizdir. 2007 yılının sonlarına 
doğru küresel finansal piyasalarda yaşanan istikrarsızlık sonucu sermaye girişleri 
azalmış ve Kazak bankalarında kredi sıkışmasına neden olmuştur. 2008 yılında pet-
rol ve emtia fiyatlarında meydana gelen sert düşüşler, Kazakistan’ın ekonomik du-
rumunu daha da kötüleştirmiş ve ülke ekonomisi resesyona (durgunluk) girmiştir. 
Küresel ekonomik krizde önemli kayıplara uğramasına rağmen ekonomi başarılı bir 
krizden çıkış süreci geçirmiştir. Kriz sırasında Kazakistan hükümeti piyasa baskısını 
istikrara kavuşturmak için ulusal para Tenge’yi devalüe etmiş ve piyasaya 19 milyar 
dolar sürmüştür. 2010 yılında yükselen Emtia fiyatlarının da yardımıyla büyüme 
oranı %6 olarak gerçekleşmiştir. Petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmadıkça yüksek 
büyüme hızı 2011 yılı için de sürdürebilecektir. Kazakistan’ın makro iktisadi gös-
tergeleri sağlıklı olmasına rağmen, hükümet petrol ve madencilik sektörüne bağım-
lılığın bir kırılganlık yarattığının farkındadır. Literatürde “Hollanda hastalığı” ola-
rak bilinen durumun gerçekleşmesi muhtemel olduğu için Kazakistan, ulaştırma, 

                                                 
3  B. Güngör, “Türkiye İle Yeni Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik Entegrasyonun Olabi-

lirlik Etüdü”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 6,  Ağustos-Ekim 2000, s. 82. 
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ilaç sanayi, telekomünikasyon, petrokimya ve gıda işleme gibi sektörleri geliştirme-
ye çalışmaktadır.  

A.  Bağımsızlık Öncesi Genel Ekonomik Yapı 

19. yüzyıla kadar göçebe hayatı yaşayan Kazakların ekonomisi hayvancılık tica-
retinden oluşmaktaydı.  Rusların gelmesi ile özellikle kuzey bölgelerinde hem tarım 
hem de tarım dışı (özellikle doğal zenginlikler) üretim çeşitliliği sağlayarak eko-
nomik büyümeye katkı sağlamıştır.  

Çoğunlukla göçebe olan Kazaklar, Sovyet dönemi sırasında yapılan zorunlu ko-
lektifleştirme ile yerleşik hayata geçirilmiş, buğday ekimine zorlanmışlardır. 
1930’larda yapılan kolektifleştirme sonucunda ortaya çıkan açlık ve kıtlık nüfusu-
nun yaklaşık yarısının kırılmasına neden olmuştur. 1950’li yıllarda bakir toprakları 
tarıma açma plânı çerçevesinde Kazakistan’da bir daha buğday ekimi yaygınlaştır-
ma girişimi yaşanmış, bunun sonucunda daha önce tarımda hâkim olan hayvancılı-
ğın yerini buğday ve diğer tahılların üretilmesi almıştır. Bu politika sonucunda Ka-
zakistan, Sovyetler Birliği içerisinde Rusya ve Ukrayna’dan sonra üçüncü büyük 
buğday üreticisi ve Ukrayna ile birlikte Sovyetler Birliği’nin net buğday ihracatçısı 
hâline gelmiştir4.  
Tablo 1: Geçiş Ekonomilerinde Başlangıç Koşulları 1989-1991 

Ülke 
Sosyalist rejim  

ltında geçen yıl sayısı 
Geçiş öncesi dış borçların

GSYİH’ya oranı (%) 
Tarım sektörünün 

ekonomideki payı (%) 
Doğal kaynak  

zenginliği 

Kazakistan 75 0 29 2∗ 

∗ Doğal kaynak zenginliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Kaynak: Bal, Harun, “Geçiş ekonomilerinde ekonomik büyüme ve dış finansman”, Proce-
edings of the First International Conference on the Fiscal Policies in Transition Econo-
mies, Bişkek, 2004, s. 87. 

Bu dönemden sonra önemli ölçüde tarımsal ürün üreticisi ve ihracatçısı konu-
munda olan Kazakistan Cumhuriyetini ekonomik anlamda iki coğrafî bölgeye 
ayırmak gerekmektedir. Ağır sanayi ve büyük ölçekli kolektif tarım faaliyetler Rus 
nüfusun çoğunlukta olduğu kuzey bölgelerinde yapılırken, tarımsal üretim ise Ka-
zak nüfusun yoğun olduğu güney bölgelerinde yapılmaya başlanmıştır. Bunların 
yanında Kazakistan bölgenin en zengin doğal kaynaklarını elinde tutmaktadır. Ka-

                                                 
4  A. Somuncuoğlu, “Geçiş Döneminde Kazakistan Ekonomisi”, Avrasya Dosyası, Cilt 7, Sayı 4, 

2002, s. 30. 
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zakistan’ın hammadde zenginliği, üretiminin gelişmesini ve buna bağlı olarak ülke-
nin sanayileşmesini sağlamıştır. Kazakistan volfram, kurşun ve barit kaynakları açı-
sından dünyada birinci; krom, çinko ve gümüş açısından ikinci, manganezde üçün-
cü; bakırda dördüncü; altın ve demirde yedinci; gaz ve kömürde dokuzuncu ve 
petrolde on üçüncü sıradadır. Kazakistan'ın 160 bölgesinde 2,1 milyar ton ve Hazar 
petrolleriyle birlikte ve tahmini toplam 4,5 milyar ton petrol rezervi bulunmakta-
dır. Bağımsızlık öncesinde Kazakistan’ın sanayileşmesinde özellikle hammadde 
çıkarımı ve hammadde çıkarılmasına dayalı sanayinin büyük etkisi bulunmaktadır. 
Ancak çıkarılan hammaddelerin işlenmesine dayalı sanayi ve imalat sanayinin geli-
şimi ise çok yavaş olmaktaydı5. 1970'li yıllarda, ekonomik büyüme ortalama %4,4 
olarak gerçekleşmiştir. 1980'lere gelindiğinde kişi başına gelir her sene yaklaşık %1 
oranında gerilemesine rağmen istikrarlı bir büyüme göstermiştir. Tablo 2’ye bakıl-
dığında 1981-1989 yılları arasında ise yıllık ortalama büyüme oranının düşerek 
%2,0 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
Tablo 2: Kazakistan’ın Bağımsızlık Öncesi Yıllık Ortalama GSYİH(1971-1989) 

 1971-1980 1981-1989 

Büyüme % 4.4 2.0 

Kaynak: European Bank For Reconstruction And Development (EBRD), Economist In-
telligence Unit (EIU) ve United Nations, Department of Economic and Social Affairs 
(DESA), sayfalarından derlenmiştir. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra yaşanan dönüşüm süreçleriyle ortaya 
çıkan sosyo-ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen ülkeler, Sovyet ekonomik sis-
temine en fazla entegre olan ve sanayisini geliştiremeyen Kazakistan gibi ülkeler ol-
muştur. Çünkü 1991 yılındaki bağımsızlık öncesinde Kazakistan’ın Sovyetler Birliği 
çatısı altındaki rolü, gerek bulunduğu coğrafya gerekse yeraltı kaynakları nedeniyle 
buğday üretimi, metalürji ve mineral çıkarımı olarak saptanmıştır. Bundan dolayı 
Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle geleneksel ağır sanayi ürünlerine olan talebin büyük 
ölçüde daralması, ülkenin ekonomik krize girmesine neden olmuştur. Böylece geçişin 
başlangıç yıllarında yaşanan ekonomik durgunluk Kazakistan gibi geçiş ülkelerini, 
milli gelir açısından gelişmiş ülkelerin oldukça gerisine itmiştir.6 

                                                 
5   A.g.e., s. 31-32. 
6  H. B. Yavuz, “Geçiş Ekonomilerinde Ekonomik Büyüme”, Türk İdare Dergisi, 

www.icisleri.gov.tr/_icisleri/TurkIdareDergisi/UpLoadedFiles/HasanBilgehanYavuz%2089-
105.doce.t. 08.05.2008. 
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B. Bağımsızlık Sonrası Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci 

Bağımsızlık sonrası Kazakistan ekonomi politikasını belirlemekte geç kalsa da, bunun 
objektif sebepleri mevcuttur. Her şeyden önce, geçiş döneminde neyin nasıl yapılması 
gerektiğini aslında Batılı iktisatçılar ve IMF de dâhil olmak üzere pek çok grup tam bir 
bilgiye sahip değildi. IMF, ülkelerin özel şartlarını hiç göz önünde bulundurmadan stan-
dart politikalarını önerirken, Kazakistan Cumhuriyeti de hangi tür politikaları nasıl uygu-
layacağını bilmemekteydi. Siyasi, bürokrasi ve ekonomik alanlarda tecrübesizliğine, Rus-
ya’ya olan ekonomik bağımlılığı da düşünüldüğünde Rusya’nın ekonomik politikalarını 
izlemek en doğru yol gibi görünmekteydi. Ancak hem Rusya’nın gerçekleştirdiği reform-
lar ve ekonomik politikalar hem de piyasa ekonomisine geçiş sürecinin zorlukları, her iki 
ülkenin de ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir7.  Bu geçişin ilk 5 yılında ülke eko-
nomisinde, Sovyet sistemi içinde kurulan ihracat piyasasının çöküşü ve büyük ölçekli 
Sovyet mali yardımlarının kaybedilmesi nedeniyle çok şiddetli üretim düşüşü yaşanmıştır. 
Bağımsızlık sonrası Kazakistan Cumhuriyeti çok büyük ölçekli, verimliliği ve rekabet gücü 
düşük bir ağır sanayi yapısının yeni girişimlerle değiştirilememesi, bir reform paketinin 
uygulanmasını zorunlu hâle getirmiştir. 1993-1995 yıllarında uygulanan ekonomik prog-
ramın başarısız olmasından sonra, 1996-1998 yılları için yeni bir program hazırlanmıştır. 
Programın başlıca ilkeleri, enflasyonun 1998'de %9 - %12 aralığında tutulması, ekonomi-
nin 1997 ortasında istikrara kavuşturulması ve büyümenin yeniden başlaması, reel orta-
lama ücretlerin 1998 yılında 1995 düzeyinin 1,5 katına çıkarılması, sosyal yardımların 
daha iyi düzenlenmesi, mali sektör ve kurumların yeniden örgütlenmesi ve özelleştirme 
sonrası desteklerin geliştirilmesi, yatırım faaliyetlerinin artırılması için teşvikler bulunması 
ve yatırımların rekabet gücü yüksek ürünlere yönlendirilmesi, mali disiplinin güçlendiril-
mesi, bölgesel politikaların geliştirilmesi ve yerel idarelerin icra gücünün artırılması şek-
linde özetlenebilir8. Kazakistan Menkul Kıymetler Borsası 1997 yılında kurulmuş, ancak 
yavaş bir gelişim göstermiştir. Kazakistan, 1998 yılında bir emeklilik reformu programını 
kararlılıkla uygulamaya koymuştur. Program sonucunda 1999 yılına gelindiğinde pay 
sahiplerinin özel sektör tarafından yönetilen yatırım fonlarına katkılarının devlet elindeki 
fona katkılardan daha fazla olduğu gözlenmiştir. 2001 yılında çıkarılan Toprak Kanu-
nu’na göre tarımsal arazilerin, savunma sanayine yönelik arazilerin, özel olarak korunan 
bölgelerin, ormanların ve su kaynaklarının, ortak kullanıma ayrılmış arazilerin satışları 
yasaklanmıştır. 2003 Haziran ayında kabul edilen yeni Toprak Kanunu, Kazakistan va-
tandaşlarının ve yerel firmaların tarımsal ve kentsel arazi satın almalarına izin vermektedir. 
Yine aynı yıl içerisinde yeni Gümrük Kanunu uygulamaya konmuştur. 1 Ocak 2005’te 

                                                 
7  A. Somuncuoğlu, A.g.e., s. 36-37. 
8  E. Çarıkçı, “Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Gelişmeler ve Kazakistan Örneği”, 

www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/ , e.t. 15.02.2008. 
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yürürlüğe giren en son vergi kanunu uluslararası normlara uygun olarak oluşturulmuştur9. 
2006 yılında ise, Kazakistan Cumhuriyeti’nin piyasa ekonomisine geçiş sürecinin nasıl 
yönetildiği bir kez daha ortaya konulmuştur. Nursultan Nazarbayev 2006 yıllık konuşma-
sında; Kazakistan’ın, dünyanın en rekabetçi elli ülkesi sıralamasına mutlaka girmesi gerek-
tiği niyetini açıkça belirtmiştir. Konuşmasında; ...“Uzun zamandır Kazakistan’ı elli en re-
kabetçi ulus sıralamasına katma amacım vardı ve şimdi bunun önümüzdeki on yıl içeri-
sinde gerçekleşmesini istiyorum. Bu amaç kişi başına gelir ya da GSYH ile ölçülen eko-
nomik gelişmeden daha çok gerekli olacaktır. Gelişmiş bir ulusun dört boyutundan bah-
sediyorum – ekonomik, politik, sosyal ve kültürel. Bu ciddi ekonomik, yönetimsel, politik 
ve yasal reformları içeren kapsamlı bir programı gerektirecektir. Büyük bir görev bizi bek-
lemektedir….” açıklamasını yapması, ülkenin piyasa şartlarında yeniden yapılanacağını 
açıkça ortaya koymuştur10. Nitekim bu durum Nursultan Nazarbayev’in, 1990’lı yılların 
başından buyana Orta Asya’da görmeye alıştığımız, dünyaya dar bir pencereden bakan sığ 
politikacılardan farklılığını devam ettirdiği ve Kazakistan’ın özgür dünyayla bütünleşmesi 
için kararlılığından vazgeçmediğini ortaya koymaktadır.11 

2. Kazakistan Cumhuriyeti Ekonomisinin Bazı Makro 
Ekonomik Göstergelerinin Gelişimi 

Bağımsızlıktan sonra ilk yıllarda Rusya’ya ekonomik, siyasi ve askerî bağımlılı-
ğının devam etmesinin sıkıntısını çeken Kazakistan, daha sonraları uygulamaya 
koyduğu reformlar sayesinde eskisine göre güçlü bir ekonomik altyapı(fiziki ve 
beşeri) oluşturarak, uluslararası piyasalara entegrasyonunu hızlı gerçekleştirmiştir. 
Kazakistan Cumhuriyeti, 1990’lı yılların sonuna kadar üç önemli sorundan dolayı 
istikrarsız bir ekonomik gelişim göstermiştir. Bunlardan ilki, reform uygulamaları-
nın yetersiz kalmasıdır. Bu dönem boyunca gerekli reformlar hızlı bir şekilde çıkar-
tılmamış veya uygulanması sorun olmuştur. İkinci önemli sorun ise, Rusya’ya olan 
ekonomik bağımlılığıdır. Bağımsızlık sonrası Rusya’nın ağır sanayi üretimini azalt-
ması sonucu, bu ülkeye ağır sanayi hammaddesi ihraç eden Kazakistan’ın bazı 
önemli alt sanayi sektörlerinin çökmesine ve gelirlerinin azalmasına neden oldu. 
Son olarak ta, Asya ve Rusya krizlerinden sonra karşılaştığı ekonomik zorluklar-
dır12. Bu zorluklar, 1990 yıllar süresince GSYİH içinde sanayi sektörünün payının 
gerilemesine neden olmuştur13.  

                                                 
9  O. Benli,  Kazakistan Ülke Profili, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd 

Merkezi, 2006, Ankara, s. 12. 
10  L. Kozeibayeya, Diversification of Economy as a way of Solving the Resource Curse in Kazakh-

stan, SPEA Honors Paper Series, Cilt 2, Sayı 7, School of Public and Environmental Affairs, Indi-
ana University, 2008, s. 2. 

11  E. Oğuz, “Kazakistan Orta Asya’nın En İyisi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 4 
Sayı 14, Bahar 2011, s. 31. 

12  M. Alagöz, S. Erdoğan ve S. Yapar Saçık, A.g.e., s. 52-53. 
13  O. Benli, A.g.e., s. 4. 
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Kazakistan Ruble Bölgesi’nden çıktıktan sonra, 1994 yılında uygulamaya koyduğu 
IMF destekli bir istikrar programıyla beraber, fiyat serbestleştirilmesinin devam edil-
mesi, dış ticaret serbestleştirilmesi ve özelleştirmelerin yapılmasına yönelik düzenleme-
lerde gerçekleştirdi. Örneğin; 1994 yılında dış ticarette hızlı bir serbestleştirme sürecine 
girerek, dış ticarette uygulanan lisans ve kotalara tâbi olan mal sayısı azaltmıştır. Tem-
muz 1995’te Kazakistan’ın vergi sistemini basitleştiren yeni vergi kanunu yürürlüğe 
girmiştir. Bu yeni vergi kanunuyla Kazakistan’a gelen yabancı yatırımcıların büyük 
avantajlar sağlanmıştır. Kazakistan’ın 1994’ten sonra izlemeye çalıştığı para ve maliye 
politikaları ve yapısal reformlar, ülkenin “Orta Asya’nın hızlı reformcusu” olarak bilin-
mesine yol açmıştır. Bu reform uygulamalarına rağmen 1990–1995 yılları arasında üre-
tim % 39(tarımda %35 iken, sanayide %56) azalmış ve ekonomi yıllık ortalama %7 
küçülmüştü. 1996 yılında Kazakistan bağımsızlık tarihinde ilk defa pozitif ekonomik 
büyüme elde etmiş ve enflâsyon da  kontrol altına alınmaya başlanmıştı.  
Tablo 3: Kazakistan’ın Bazı Makro Ekonomik Göstergeleri (1992-1999) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Nüfus (milyon) 16,9 16,9 16,2 16,0 15,7 15,5 15,2 14,9 

GSYİH (milyar $) 5,9 5,5 11,9 16,6 21,07 22,1 22,2 16,9 

Kişi başı GSYİH($) 350 331 736 1043 1342 1432 1457 1132 

Büyüme oranı(%) -2,9 -9,2 -12,6 -8,2 0,5 -1,7 -1,9 2,7 

Yatırımlar (% GSYİH) 40,9 26,8 28,7 19,8 20,5 19,6 20,5 13,7 

Dış borç stok (milyar $) -0,131 1,728 2,790 4,765 5,807 7,750 9,932 12,081 

Dış borç/GSYİH(%) -2,2 10,2 17,2 28,7 27,5 35,0 44,7 71,4 

İşsizlik Oranı(%) 0,4 0,5 7,5 10,1 7,6 6,5 13,1 13,5 

Enflasyon Oranı(%) 1381,0 1662,3 1892,0 176,3 39,1 17,4 7,1 8,3 

Mal ihr.(FOB.milyar$) 3,562 4,769 3,285 5,440 6,291 6,899 5,870 5,988 

Mal İth.(FOB.milyar$) 4,683 5,183 4,214 5,325 6,626 7,175 6,671 5,645 

Dış Tic. Den. (milyar$) -1,121 -0,414 -0,929 0,115 -0,335 -0,276 -0,801 0,343 

Petrol İhracatı(milyar $) 0,480 0,724 0,638 0,907 1,257 1,671 1,650 2,174 

Cari hesap (milyar $) -1,479 -0,438 -0,904 -0,213 -0,751 -0,799 -1,225 -0,236 

Cari hesap/GSYİH(%) -25,0 -7,9 -7,5 -1,3 -3,5 -3,6 -5,5 -1,4 

Bütçe Açığı/GSYİH(%) -7,3 -4,1 -7,4 -3,4 -5,3 -7,0 -8,0 -5 

Kaynak:http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/;            
http://store.eiu.com/country/KZ.html?ref=lef_nav,  
http://www.nationalbank.kz/?docid=158; 
http://unstats.un.org/unsd/methods/inter-natlinks/sd_natstat.asp;   IMF, World 
Economic Outlook Database,  Nisan 2011;  Johan Fredborn Larsson,The Transition in 
Kazakhstan, Department of Economics at the University of Lund, 2010:1, Minor Field 
Study Series, No. 199, October 2009, s. 33-37.  
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1996 yılında %0,5 olarak büyüyen Kazakistan ekonomisi, 1997 yılında %2 ile 
büyümeye devam etmiştir14. 1997 yılının sonunda Güney-Doğu Asya krizinin etki-
siyle uluslararası piyasalarda, ülkenin temel ihraç malları olan petrol ve demir dışı 
metallerin fiyatlarının düşmesi, Kazakistan ekonomisini olumsuz etkilemiştir. 1998 
yılında Kazakistan’ın ekonomik durumuna damga vuran olay, 1998 Rusya krizi 
olmuştur. Bu ekonomik kriz ve Ruble’nin çökmesi Kazakistan ekonomisini derin-
den etkilemiş ve ekonomik politikalarını değiştirmesine ve yeni önlemler almasına 
neden olmuştur. Aslında bu ekonomik politika değişimi ve oluşan konjonktür 
(Rusya Krizi) Kazakistan’a, yeni bir başlangıç noktası vermiştir15.  1998 yılında uy-
gulamaya koyduğu istikrar paketi sonucunda krizin olumsuz etkilerinden sıyrılma-
ya başlayan Kazakistan ekonomisi, 1999 yılında %2,7 olarak ekonomik büyüme 
gerçekleştirmiştir.  Krizden sonraki toparlanma giderek hızlanmış ve ilerleyen yıl-
larda yüksek büyüme oranları yakalamıştır. Kazakistan ekonomisinin krizden bu 
denli hızlı çıkışının birkaç sebebi mevcuttur. Bunlardan birisi ve en önemlisi ham-
madde dünya fiyatlarının ve özellikle petrol fiyatlarının yüksek olmasıdır. Diğer bir 
sebep ise krizin etkilerinde saklıdır. Kazakistan’ın uygulamak zorunda kaldığı Ten-
ge devalüasyonu Kazakistan mallarının yabancı mallar karşısındaki rekabet gücünü 
arttırmıştır. Diğer taraftan hava koşullarına bağlı olarak canlanan tarım sektörü 
sayesinde ekonomik dinamizm sağlanmıştır. 

                                                 
14  A. Somuncuoğlu, A.g.e., s. 39-41. 
15  M. Alagöz, S. Erdoğan ve S. Yapar Saçık, A.g.e., s. 53. 
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Tablo 4: Kazakistan’ın Bazı Makro Ekonomik Göstergeleri (2000-2006) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Nüfus (milyon) 14,9 14,8 14,9 15,0 15,1 15,1 15,4 

GSYİH (milyar $) 18,3 22,4 24,4 29,8 40,7 56 77,1 

Kişi başı GSYİH($) 1231 1492 1657 2062 2863 3714 5105 

Büyüme oranı(%) 9,8 13,5 9,8 9,2 9,0 9,4 10,6 

Yatırımlar (% GSYİH) 18,5 29,7 33,8 28,8 26,2 30,1 33,4 

Dış borç stok (milyar $) 12,685 15,1 18,3 22,1 31,9 41,5 77,0 

Dış borç/GSYİH(%) 69,3 67,6 74,8 76,9 78,4 74,1 99,8 

İşsizlik Oranı(%) 13,1 10,4 9,3 8,8 8,4 8,1 7,8 

Enflasyon Oranı(%) 13,2 8,4 5,8 6,4 6,9 7,6 8,6 

Mal ihr. (FOB.milyar$) 9,288 8,927 10,026 13,232 20,603 28,300 38,200 

Mal İth.  (FOB.milyar$) 7,119 7,944 8,039 9,553 13,817 17,978 23,600 

Dış Tic. Den.  (milyar$) 2,168 0,983 1,987 3,679 6,785 10,322 14,600 

Petrol İhcaratı (milyar $) 4,429 4,463 5,028 7,023 11,417 17,395 23,612 

Cari hesap (milyar $) 0,366 -1,390 -1,024 -0,273 0,455 -1,055 -1,797 

Cari hesap/GSYİH (%) 2,0 -6,2 -4,2 -0,9 1,1 -0,8 -2,3 

Bütçe Açığı/GSYİH (%) -0,8 2,7 1,4 2,9 2,7 5,8 7,4 

Kaynak:  
http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/; 
http://store.eiu.com/country/KZ.html?ref=lef_nav; 
http://www.nationalbank.kz/?docid=158,; 
http://unstats.un.org/unsd/methods/internatlinks/sd_natstat.asp;    
IMF, World Economic Outlook Database,  Nisan 2011. 

Bu dönemle birlikte yapılan yeni reformlarla ülke uluslararası piyasalara entegre 
oluşunu hızlandırırken, bir taraftan hammadde (özellikle petrol) fiyatlarının artma-
sı, diğer taraftan Tenge devalüasyonu sayesinde dış ticarette elde edilen rekabet 
gücü ve iklim koşulların tarım sektöründe üretimi artıracak şekilde gerçekleşmesi, 
krizin hem hızlı aşılmasına hem de ülkedeki olumlu ekonomik değişime önemli 
katkılar yapmıştır16. 

IMF’nin desteğiyle başlanan 2000–2002 ekonomik programının amacı, serbest 
döviz kurunun geçerli olduğu bir ortamda dikkatli para politikasını izlemek, orta 
vadeli istikrarı garantilemek amacıyla kamu finansmanını konsolide etmek ve yapı-
sal reformlara devam etmektir. Para politikasının amacı olarak enflâsyonun azaltıl-
                                                 
16  A.g.e., s. 53. 
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ması belirlenmiştir17. Bu ekonomik program, Kazakistan’ın hem uluslararası piyasa-
larda hem de ülke içerisindeki ekonomik değişim ve gelişimine katkı sağlamıştır. 
Bu ekonomik değişim ve gelişim uluslararası alanda 2001 yılında AB’nin ve 2002 
yılında ABD’nin, Kazakistan’ın piyasa ekonomisi statüsünü onaylamasını ve yine 
2002 yılında Moody’s tarafından ülkenin yatırım yapılabilir (investment grade) 
ülke statüsüne yükseltilmesine imkân vermiştir18. Buna ilaveten bu dönemde göz-
lenen hızlı ekonomik büyüme, reel ücretleri ve istihdamı artırarak, yaşam standar-
dını yükseltmiştir. 1999 yılında yıllık ortalama işsizlik oranı %13,5 iken (950 000 
kişi), 2001 yılında %10,4 (639 300 kişi) olmuştur. Bu göreceli refah düzeyinin yük-
seldiğinin en önemli göstergelerinden birisi de, ülkeye diğer Merkezî Asya ülkele-
rinden özellikle Özbekistan’dan giren çok sayıdaki kaçak göçmen sayısındaki artış-
tır. Bu kaçak göçmenler için Kazakistan’da çalışmak sadece Özbekistan’daki ücret-
lerden daha fazla para kazanmak değil, aynı zamanda konvertibl bir para cinsinden 
kazanç sağlamak anlamına gelmekteydi.  

2003 yılında Kazakistan, emtia ve özellikle petrol fiyatlarına olan aşırı bağımlılı-
ğını kırmak için 2003-2013 dönemini kapsayacak olan Endüstriyel Yenilenme ve 
Kalkınma Programı hazırlamıştır. Programın temelinde ekonominin petrole olan 
bağımlılığının azaltılması esas alınmış olsa da, bunda bu zamana kadar başarı sağla-
namamıştır. Çünkü hâla petrol sanayisine yapılan yatırımlar GSYİH’nin %15-
20’sinde iken diğer üretim sektörlerindeki yatırımlar ise beklentilerin çok altında 
kalarak GSYİH’nin %3’ü oluşturmaktadır. Kazakistan için diğer önemli bir gelişme 
ise,  2000 yılı Nisan ayında Rusya, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekis-
tan ile bir gümrük birliği oluşturmak amacıyla bir araya geldikleri Avrasya Ekono-
mik Topluluğu’nun (Eurosec), sonuçlarının alınmasıdır. 1 Ocak 2010`den itibaren 
Kazakistan, Rusya ve Beyaz Rusya arasında başlayan gümrük birliği uygulaması 
hem Kazakistan’ı, hem de Orta Asya ekonomisini güçlendirmesi beklenmektedir. 
Özellikle küresel krizin etkilerinin aşılmaya çalışıldığı son üç yıldır, ekonomiyi can-
landırmak için uygulamaya konulan 21 milyar dolarlık bir teşvik paketi ile Kazakis-
tan ekonomisi, bölgesinde daha güçleneceğinin sinyallerini vermektedir19.  

                                                 
17  A. Somuncuoğlu, A.g.e., s. 43-47. 
18  M. Alagöz, S. Erdoğan ve S. Yapar Saçık, A.g.e., s. 53. 
19  A.g.e., s. 54. 
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Tablo  5: Kazakistan’ın Bazı Makro Ekonomik Göstergeleri (2007-2010) 

 2007 2008 2009 2010 

Nüfus (milyon) 15,7 15,9 15,9 16,5 

GSYİH (milyar $) 94,30 113,00 106,375 126,92 

Kişi başı GSYİH($) 6600 7150 6690 7692 

Büyüme oranı(%) 8,7 3,4 1,5 6,0 

Yatırımlar (% GSYİH) 36,1 27,1 30,4 32,7 

Dış borç stok (milyar $) 96,3 105,2 117,730 115,318 

Dış borç/GSYİH(%) 102 93 110,6 90,8 

İşsizlik Oranı(%) 7,0 6,9 6,6 5,5 

Enflasyon Oranı(%) 10,8 18,6 7,35 7,40 

Mal ihr. (FOB.milyar$) 48,300 71,200 43,961 58,300 

Mal İth.  (FOB.milyar$) 33,200 39,500 28,773 29,200 

Dış Tic. Den. (milyar$) 15,140 31,700 15,187 29,100 

Petrol İhcaratı(milyar $) 28,126 43,508 26,207 38,269 

Cari hesap (milyar $) -8,325 6,280 -3,404 3,300 

Cari hesap/GSYİH(%) -4,64 -6,9 -3,2 2,6 

Bütçe Açığı/GSYİH(%) -1,7 -2,1 -2,9 -2,8 

Kaynak: http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/;           
http://store.eiu.com/country/KZ.html?ref=lef_nav;  
http://www.nationalbank.kz/?docid=158,         
http://unstats.un.org/unsd/methods/inter-natlinks/sd_natstat.asp;    
IMF, World Economic Outlook Database,  Nisan 2011. 

Son dönemde Kazakistan ekonomisinin göstermiş olduğu performans bölge-
deki ülkelerle kıyaslandığında yüksek olmasına rağmen, 2008 küresel krizin dünya 
ve ülke ekonomisindeki olumsuz etkileri de göz ardı edilmemelidir. Özellikle Av-
rupa ekonomisi ile yakın ilişkisi olan Kazakistan bankacılık sektörü, krizin topar-
lanma hızını yavaşlatmıştır. Çünkü Kazakistan’daki bankacılık sektörünün sınır-
ötesi kredilerini problemli Avrupa bankacılık sektöründen alması farklı finansal 
kaynaklar bulunamadığı için ekonomi bir kredi-sıkılaştırma politikasına maruz bı-
rakılmıştır. Diğer taraftan 2010 yılında yükselen petrol fiyatları, Gümrük Birli-
ği’nin(Belarus, Kazakistan, Rusya) ve yüksek devlet desteklerinin etkisiyle %6 gibi 
bir büyüme oranını yakalamıştır. Son dönemdeki Kazakistan ekonomisindeki deği-
şim ve dönüşüm mercek altına alındığında, bu sürecin devamının ancak dünyada 
emtia fiyatlarının yüksek kalmasına ve piyasaya kredi arzının genişletilmesine bağlı 
olacağı görülmektedir. Bu öngörülere göre, IMF 2011 büyüme beklentisini %5, 
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EBRD %5,3 ve Citibank ise %5,5 olarak açıklamıştır. Bu tahminlerin göre Kazakis-
tan ekonomisi dış şoklar oluşmazsa (petrol ve emtia fiyatlarında düşme olmazsa), 
2011 sonunda kendi kendini döndürebilir (sürdürebilir büyüme) hâle gelecektir. 

Ülke ekonomilerinin ekonomik performansı değerlendirilmek istendiğinde, bir 
çok değişkenin temel gösterge olduğu bilinmektedir. Ancak genelde en kabul gö-
ren makro ekonomik değişkenlerin başında nüfus, GSYİH’daki artış, işsizlik oranı, 
dış borç seviyesi ile dış borç top./GSYİH oranı, yabancı sermaye miktarı, dış ticaret 
yapısı, bütçe açığı, toplam yatırımların GSYİH oranı ve Kazakistan için petrol ihraç 
gelirleri gibi değişkenler gelmektedir. Bu makro ekonomik göstergelere bakarak 
geçiş sürecinin başladığı 1991 yılında günümüze kadar geçen süreçte, ülke ekono-
mik performansı hakkında bazı değerlendirmeler yapmak mümkün olacaktır.  

A. Nüfus Göstergesi  

Kazakistan ülke nüfusu, bağımsızlık sonrası yıllarda 2002 yılına kadar azalmıştır. 
1992 yılında 16,9 milyon olan toplam nüfus, 1995 yılında 16,0’a,  1998'de 15,2’ye 
1999'a 14,9 milyon kişiye gerilemiştir. 

Grafik 1.  1992-2010 Yılları arası Kazakistan Nüfusunun Gelişimi 

Nüfus azalışında ana etken, bağımsızlık sonrası ülkeden dışa yönelik göç olmuş-
tur. Dış göçten kaynaklanan nüfus azalışının en bariz görüldüğü bölge, nüfusunun 
büyük çoğunluğunu Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya’dan gelenlerin oluşturduğu 
Kazakistan’ın kuzey bölgesidir. Nitekim 1989-1999 arası dönemde, ülkedeki Rus 
nüfusu % 28 azalışla 6.227 milyondan 4.479 milyona düşmüştür. Aynı şekilde, Al-
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manlar % 63 azalışla 957.000’den 353.000’e ve Ukraynalılar % 39 azalışla 
896.000’den 547.000’e düşmüştür20.  Azınlıkların bir kısmının göç etmesiyle bera-
ber, 1989'dan 1999'a toplam nüfusun içinde Kazakların payı %40'dan %53'e yük-
selmiş, neticede 1920'den bu yana ilk defa Kazak nüfusu ülkede çoğunluğa ulaşmış-
tır(Çarıkçı, 2008). Ancak 2003 yılından sonra toplam nüfusta azda olsa bir yük-
selme görülmüş, 2005 yılında 15,1 milyona ve 2006 yılında ise 15,4 milyona çık-
mıştır. 2007 yılında 15,9 milyona ulaşan nüfus, 2009 yılında 15,9 milyona ve 2010 
yılında 17 milyon sınırına yaklaşmıştır. 

Kazakistan’da 2002 yılından sonra nüfus artışı sağlanırken, çocuk ölümlerinin 
nispeten yüksek ve çalışan kadın oranının fazla olması nedeniyle ülkede ortalama 
yaşam süresinin artırılamaması, nüfusla ilgili önemli bir problem olarak görülmek-
tedir. Nüfusla ilgili önemli problemlerden biri de,  bazı bölgelerde -özellikle kuzey 
bölgelerinde- Kazak nüfusun azınlık durumunda olmasıdır. Bağımsızlığın ilk dö-
nemlerinde bu bölgelerde Kazak nüfusun oranı % 25'in altında iken, izlenen politi-
kalar ve yaşanan göçlerden dolayı bu bölgelerde Kazak nüfusun oranı % 30-40 dü-
zeyine yükselmiştir21. 

B. Beşeri Sermayeye Yatırım 

Eğitim ve sağlık harcamaları, bir devletin doğal kaynaklardan aldığı geliri insan-
larıyla birlikte paylaşma arzusunun en iyi göstergelerinden biridir. Ancak verimlili-
ğin anahtar belirleyicileri eğitim ve sağlık hizmetleri yatırımları, Kazakistan’da yete-
ri seviyede teşvik edilmemektedir. Kazakistan’ın kritik sosyal politika problemi, 
kamu sektöründe düşük seviye kaynaklar ve yüksek düzey devlet himayesinin nü-
fusa sağladığı hak ve yardımlar arasındaki dengesizlik olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bundan dolayı ülkenin sosyal reformları her zaman istenildiği kadar etkili olma-
maktadır. 1998 ekonomik krizinin bir sonucu olarak kamu sektörü eğitim 
(GSYİH’nin %3,3’ü) ve sağlık hizmeti (%2,5) harcamaları gerilemiştir22. Kişi başı-
na toplam sağlık hizmetleri harcaması 2003 yılında GSYİH’nin %3,5’ine tekabül 
ederken, Rusya’da %5,6 ve Moldova’ya da ise, %7.2 seviyesindeydi. Ülkenin eğitim 
harcaması 2005 yılında küçük bir artışla GSYİH’nin %4,4’üne yükselmiştir. Ancak 
eğitimdeki hızlı reformlar, okul öncesi ve ilköğretim eğitiminin bozulmasına neden 
olmuştur. Bununla beraber, kalifiyeli elemanlar bu sektörleri terk etmekte ve bu-
nun bir sonucu olarak “okul öncesi ve günlük bakım maliyetleri, kamu hizmet kuru-
                                                 
20  Y. Özdemir, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın Enerji Potansiyelleri ve 

Politikaları, Atılım Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007, s. 14. 
21  M. Alagöz, S. Erdoğan ve S. Yapar Saçık, A.g.e., s. 56. 
22  L. Kozeibayeya, A.g.e., s. 18. 
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luşları ve diğer hizmetlerin maliyetleri keskin bir şekilde yükselmiştir. Ayrıca 
1999’daki Eğitim Yasasına göre, hükümet düşük gelirli nüfus için anaokulu ya da 
okul öncesi eğitime teminat sağlamamaktadır23.  

C. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Göstergesi 

Kazakistan’da ekonomik gelişim 1989 yılından itibaren duraklama ve gerileme 
dönemine girmiştir. Sosyalist sistemin çöküşünün ilk yıllarında çok ciddi oranlarda 
olmak üzere ülkede ekonomik küçülme yaşanmıştır. 1990 yılında ekonomik ba-
ğımlılığı yüksek olan Kazakistan ekonomisinin %4,6 küçüldüğü görülmektedir. 
Bununla birlikte 1991 yılında bağımsızlığın ilan edilerek yeniden bir yapılanma 
içerisine girilmesi ve aynı yıl ülkede karşı karşıya kalınan kuraklık, ülke ekonomisini 
1991 yılında %6,8 küçülmeyle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. 1992 yılın-
dan sonra  her ne kadar uygulanan ekonomik politikalar olsa da ve 1993 yılında 
ulusal para birimi Tenge tedavüle edilse de ekonomik daralma ve küçülmeden kur-
tulamamıştır. 1990 – 1995 döneminde GSYİH’si her yıl üst üste ortalama %7 küçü-
lerek toplamda %36’lık bir küçülme yaşamıştır24. 

1996 yılı Kazakistan ekonomisinin bağımsızlık sonrası ilk defa pozitif ekonomik 
büyüme gösterdiği dönem olmuştur. Ancak 1997 yılında Asya krizinin bölgeyi etki-
lemesi ülkenin tekrar ekonomik küçülmesine neden olmuştur. Krizin etkilerinden 
kurtulmak ve ekonomide rekabeti artırmak için yapılan özelleştirmeler, her ne ka-
dar genel bütçe dengesinde iyileşmeler sağlasa da, 1998 yılında Rusya krizinin çık-
ması krizi daha da derinleşmiştir. Krizi takip eden dönemde Kazakistan, petrol ge-
lirlerini kullanarak ekonominin enerji dışındaki sektörlerini kalkındırmak, bu saye-
de ekonomide sektörel çeşitlilik sağlamak ve ekonominin petrole ve dolayısıyla 
dünya petrol fiyatlarına aşırı bağımlılığını kırmaya yönelik uyguladığı önlemler, 
ülke ekonomisinin dinamizm kazanmasına destek olan stratejiler uygulamaya ge-
çirmiştir. Ancak 1999 yılında sağlanan bu ekonomik toparlanma bile, Kazakistan'ın 
GSYİH’sini, 1991 yılının GSYİH’sinin  %63'üne ulaştırmıştı. Bu ekonomik iyileş-
me ile birlikte, Rusya ve dünya ekonomisindeki pozitif gelişmeler, artan petrol fi-
yatları ve ihracatı, enerji sektörüne giren yabancı yatırımlar ve inşaat sektöründeki 
üretim artışları, 2000 yılında Kazakistan ekonomisinin %9,8’lik bir ekonomik bü-
yüme gerçekleştirmesine imkan oluşturdu. Aslında 2000 yılı bağımsızlık sonrası 

                                                 
23  A.g.e., s. 19. 
24   Economic Intelliegence Unit,  Kazakhstan Country Report,  July, 2006, s. 38. 
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ekonomik anlamda kaybedilen on yıldan sonra Kazakistan için bir dönüşüm, deği-
şim ve hatta yeniden bir başlangıç yılı olarak görülebilir25.  

Küresel krizin başladığı 2008 yılında kadar Kazakistan ekonomisi, 2001’de %13,5 ve 
2003 yılında %9,2 oranında artan GSYİH, 2004 yılında %9,0, 2005 yılında  %9,4 ve 2006 
yılında ise, GSYİH 77,1 milyar dolara çıkarak %10,6 ekonomik büyüme göstermiştir. 
2005 yılı büyüme oranının % 9,4’te kalmasının altında, petrol sektöründeki kapasite kısıt-
lamaları ile devlet müdahalesinin artan olumsuz etkisinin yattığına inanılmaktadır26. Kü-
resel krizin erken uyarı sinyallerini vermeye başladığı 2007 yılında %8,7 gerçekleşen eko-
nomik büyüme, krizin çıktığı 2008 yılında %3,4 ve 2009 yılında ise %1,5’e gerilemiştir. 
2010 yılında ise, uygulanan politikalarla doğru yöneltilen küresel kriz, %6,0’lık bir eko-
nomik büyümenin gerçekleşmesine imkan vermiştir.  

Grafik 2. 1992-2010 Yılları arası Kazakistan’ın Büyüme ve Yatırım/GSYİH oranlarının Gelişimi 

Kazakistan ekonomisinde GSYİH içindeki sektörel paylarda ağırlık sanayi sektörü 
lehine geliştiği görülmektedir. Sanayi sektörü öncüleri ise enerji ve madencilik şeklinde 
iken, tarım ve hayvancılık da Kazakistan ekonomisi içindeki azalma eğilimi gösterse de 
önemli yerini korumaktadır. Genel itibariyle bağımsızlık sonrası sektörlerin GSYİH 
içerisindeki paylarında önemli değişimler meydana geldiği görülmektedir. Tarım sektö-
rünün GSYİH içindeki payı 1993’de %16,4 iken, 2005 yılında %6,5’e düşmüştür. Sana-

                                                 
25   M. Alagöz, S. Erdoğan ve S. Yapar Saçık, A.g.e., s. 57. 
26  T. Hatipoğlu,  “Kazakistan Ülke Profili”,  
  http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/DisTicaretGelistirmeDb/ turk%20 cumhuri-

yetleri /sayfa 180.doc,  e.t. 15.07.2008. 
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yi sektörünün yapısına bakıldığında, imalat sanayinin GSYİH içindeki payı 1993’de 
%69,09 iken, 2005’te %35,8’e düşmüştür. İmalat sanayi içinde, metalürji sektörü (ağır 
sanayi) ve tarımsal mal işleme sektörü olmak üzere iki önemli alt sektör bulunmaktadır. 
Bu iki alt sektörün imalat sanayi içindeki payı azalmaktadır. Madencilik sektörünün 
GSYİH içindeki payı 1993’te %15,7 iken, 2005 yılında %58,6’ya yükselmiştir. Madenci-
lik sektörü içinde en büyük pay, petrol sektörüne aittir. Petrol sektörünün madencilik 
sektörü içindeki payı 2000 yılında %85,4 iken 2005 yılında %92,1’e yükselmiştir. Bu 
nokta son derece önemlidir. Başka biçimde ifade edilecek olursak: sanayi sektörünün 
GSYİH içindeki payı azalırken petrol sektörünün GSYİH içindeki payı artmıştır27. Pet-
rol ihraç gelirlerinin GSYİH oranı incelendiğinde, 2000 yılında bu oran %24 iken, 2002 
yılında %20, 2004 yılında %28, 2006 yılında  %30  ve 2007 yılında ise %29 olarak ger-
çekleşmiştir. Küresel krizin etkilerinin görüldüğü 2008 yılında petrol ihraç gelirlerinin 
GSYİH oranı %38, 2009 yılında %24 ve 2010 yılında ise %29,9 olmuştur. Ayrıca 1999 
yılında hükümet gelirlerinin %6’sı petrol gelirlerinden elde edilirken, 2004 yılında 
%3028 olan bu oran hâla toplam gelir içerisindeki yerini korumaya devam etmektedir.  
Bu bağımlılık ekonominin riskini artırmaktadır. Gardner’e(2007) göre, petrolün 
GSYİH’nın %20’sini oluşturduğu ülkeler için petrol fiyatına olan bir standart sapma 
şok, GSYİH’nın %6’sına denk gelen bir gelir şoku sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu 
durum, petrol gelirlerine bağımlılığı olan Kazakistan ekonomisi için tehlikenin boyutu-
nu ortaya koymaktadır. Petrol gelirlerinde meydana gelecek bir konjonktürün ülkenin 
makro ekonomik göstergelerini kötüleştireceğini açıkça göstermektedir. Pek çok ikti-
satçı, doğal kaynak zenginliğine bağımlı olarak makro ekonomik performans gösteren 
ülkelerde “Hollanda Hastalığı”na maruz kalınacağı konusunda kuvvetli ihtimaller orta-
ya koymaktadır. 

Hollanda Hastalığı olarak adlandırılan model; Corden ve Neary(1982) çalışmala-
rında kaynak, imalat ve hizmet sektörü olarak adlandırılan üç sektörlü bir ekonomi 
üzerine kurulmuştur. Bu modele göre, doğal kaynaklardaki artışın enerji sektöründe 
yatırımı ve ekonomideki beşeri sermayeye sahip işçileri de bu sektöre yönelterek üre-
tim artışının gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Başka bir ifade ile kaynak sektö-
ründe yatırım artışına paralel olarak, ücretlerde bir artış ile çalışanlar hem imalat hem 

                                                 
27   S. Togay, “Kazakistan Ekonomisinin Petrole Bağımlılığının Azaltılmasında Para Politikasının Rolü”, 

Bilig,  Kış / 2009,  Sayı 48, s. 210.   
28  B. Brauer, “Kazakhstan’s Economic Challenges:How To Manage the Oil Boom?”, Transition 

Studies Review,  2007, Cilt 14, Sayı 1, s. 189. 
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de hizmet sektörlerini terk etmeye başlayacaklardır. Bu mekanizma “doğrudan en-
düstrisizleşme” ile sonuçlanan kaynak hareketi etkisi olarak adlandırılmaktadır29. 

 
Grafik 3. 1992-2010 Yılları arası Kazakistan’ın GSYİH ve Petrol İhraç Gelirlerinin Gelişimi 

Bu durum ABD ve Botsvana hariç olmak üzere, ekonomileri doğal kaynak zen-
ginliğine bağımlı olan ülkelerin tamamında makro ekonomik istikrarı, sanayi altya-
pısını ve kurumsal niteliği olumsuz etkileyerek kendini göstermiştir. Örneğin; 
Sachs ve Warner (1997), Gylfason and Zoega (2001), Sala-i Martin ve Subrama-
nian (2003) yaptıkları çalışmalarda bu tür doğal kaynak zenginliğine bağımlılığın 
“Hollanda Hastalığı”na neden olduğu bulgularını elde etmişlerdir. Kuralbayeva 
(2001) çalışmasında, Kazakistan ekonomisinin geçiş niteliğinden dolayı diğer kay-
nak zengini ülkelerle karşılaştırıldığında, Hollanda Hastalığına ilaveten ortaya çı-
kan olumsuz etkilerine karşı hassas olduğundan bahsetmektedir30. Egert and Leo-
nard (2007) Kazakistan üzerine yaptıkları çalışmalarında, ülkenin petrol dışı imalat 
sektörünün petrol fiyatındaki artışın olumsuz etkilerine maruz kaldığını belirtmek-
tedir. Ayrıca petrol fiyatındaki artışın devam etmesi hâlinde, hem nominal hem de 
reel döviz kurunun değerlenmeye devam edeceğini ve bunun ekonomideki petrol 
dışı sektörlere olan baskı yoğunlaştıracağını savunmaktadır. Dolayısıyla “Hollanda 

                                                 
29  W. M. Corden and J. P. Neary, “Booming sector and de-industrialization in a small open econo-

my”, The Economic Journal 92, 1982,  s. 25-48. 
30  L. Kozeibayeya A.g.e., s.9-10. 
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Hastalığı” etkisinin Kazakistan ekonomisi için varlığını devam ettirdiğini belirt-
mektedir31.  

Her ne kadar bu durum Kazakistan hükümeti tarafından fark edilmiş olsa da, 
yapılanların yeterliliğine ilişkin tartışmalar devam etmektedir. Petrol gelirlerinin bir 
kısmının aktarıldığı Ulusal Fon’un kurulması, Doğal Kaynak Sanayileri Şeffaflık 
Örgütü’ne katılım, yolsuzluğu engelleyici önlemler alınmasına rağmen elde edilen 
gelirin doğru kullanılması ve şeffaflık açısından uygun adımların devam ettirilmesi 
gerekmektedir. Özellikle Ulusal Fon’a aktarılan petrol gelirlerinin doğru zamanda 
ve doğru miktarlarda hızlı bir şekilde kullanılmasını gerekmektedir. Ancak 2004 
yılından sonra Ulusal Fon birikimlerinden yapılan harcamalar, kurulmaya çalışılan 
mali disiplinden uzaklaşması gelecek için kırılganlığı artırmaktadır32. 

Sonuç olarak, Kazakistan’ın doğal kaynağa bağlı dış ticaret dengesi ve dolayısıy-
la büyüme anlayışından kurtulamaması, ülkeyi “Hollanda Hastalığı” ekonomilerine 
dönüştürmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak görülmektedir.  

D. Kişi Başına Düşen Gelir Göstergesi 

Geçiş ekonomilerinin tamamında olduğu gibi Kazakistan Cumhuriyeti’nde de, 
bağımsızlık öncesi gelir dağılımı, hem gelişen ülkeler hem de gelişmiş piyasa eko-
nomilerine göre daha adaletli bir görünüm sergilemekteydi. Çünkü işgücünün ner-
deyse tamamı kamu sektöründe istihdam altındaydı. Bu sayede elde edilen hemen 
hemen bütün gelir, ya transferler ya da ücretler yoluyla devlet eliyle dağıtılmaktay-
dı. Ancak merkezî planlama anlayışının terk edilip piyasa ekonomisine geçiş süre-
cinde gelir farklılıklarının önemli ölçüde artması, gelir dağılımının da bozulmasına 
neden olmuştur. Bu bağlamda Kazakistan’ın kişi başına düşen gelirinin, 1993 yılına 
kadar piyasa ekonomisine uyumsuzluktan, kaynak yetersizliklerinden ve diğer kon-
jonktürel nedenlerden dolayı 331 Dolar’a kadar gerilediği görülmektedir. 1993 
yılında uygulanmaya konulan stratejik ekonomik politikalar sonucunda kişi başına 
düşen gelir  ve gelir dağılımı dengesizliği de artmaya başlamıştır. Kişi başına düşen 
gelir, 1994 yılında 736 Dolar’a ve 1997 yılına kadar artarak 1432 Dolar’a kadar yük-
selmiştir. Ancak 1997 yılında Asya krizi, 1998’de de Rusya krizinin olumsuz etkile-
rinin ekonomide yoğun olarak hissedilmesi, kişi başına düşen geliri azaltarak 1999 
yılında 1132 Dolar’a kadar gerilemesine neden olmuştur. Bağımsızlıktan sonraki 
                                                 
31  B. Egert and C. S. Leonard, "Dutch Disease Scare in Kazakhstan: Is it Real?” CESifo Working 

Paper Series, Working Paper No. 1961 Category 6: Monetory Policy and International Finance. 
BOFIT Discussion Paper Series Discussion Paper No. 9, April 2007, s. 1-33, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=982786, e.t. 12.07.2010 

32  B. Brauer, A.g.e., s. 189. 
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bu on yıllık süreç, politik ekonomik matrislerin belirlenememesi veya uygulamada 
zorlanılması diğer makro ekonomik göstergelerde olduğu gibi kişi başına düşen 
gelirinde yeterince artıramamasına neden olmuştur33. 

 
Grafik 4. 1992-2010 yılları arası Kazakistan’ın KBDG Gelişimi 

2002 yılı sonrasında göstermiş olduğu ekonomik uyum, hem yurt içinde hem 
bölgesinde hem de uluslararası piyasalarda ülkenin gerçek ekonomik yerini belir-
lemiş, bunun neticesinde kişi başına düşen gelir 1657 Dolar’a çıkmıştır. Kazakis-
tan’daki bu ekonomik dönüşüm ve değişimin devam etmesi, dönüşümün ve deği-
şimin topluma yansıtılması kişi başına düşen gelirin 2003’de 2062 Dolar’a, 2004’de 
2863 Dolar’a, 2005’de 3714 Dolar’a, 2006’da 5105 Dolar’a, 2007’de 6600 Dolar’a 
ve 2008 yılında da 7150 Dolar’a çıkmasını sağlamıştır.  Küresel krizin etkisi ile 2009 
yılında kişi başına düşen gelir 6690 Dolar’a düşse de, 2010 yılında toparlanan eko-
nomi kişi başına düşen geliri 7692 Dolar’a çıkmasını sağlamıştır. Yine bu döneme 
bakıldığında artan kişi başına düşen gelirle birlikte ülkedeki fakirlikte önemli ölçü-
de düşüş gösterdiği görülmektedir.  Örneğin, ülkedeki fakirlik sınırı olan ayda 35 
Dolar’ın altında yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı 2001 yılında %28 iken, 2006 
yılında bu oran %8’e gerilemiştir. Bu durum kişi başına düşen gelirinde meydana 
gelen artışların, toplumsal refahı da pozitif yönde etkilediği ve gelir dağılımında 
varolan dengesizliğini de azaltıcı şekilde bir gelişim gösterdiğinin ispatı olarak kar-
şımıza çıkmaktadır34.  

                                                 
33  M. Alagöz, S. Erdoğan ve S. Yapar Saçık, A.g.e., s. 58. 
34  A.g.e., s. 58. 
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E. Dış Borç Göstergesi 

Borçlanma kimi ülkelerde büyüme, kalkınma ve teknoloji üretmenin finansma-
nında kullanılan önemli bir kaynak olarak ortaya çıkarken özellikle vergi sisteminde 
sorunların yaşandığı ülkelerde ise, yoğun olarak kamu kesimi açıklarının ve kamu 
harcamalarının finansmanında kullanılan bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Borç-
lanmanın kamu açıklarının finansmanında kullanılması, büyüme ve kalkınmanın fi-
nansmanında sorunlar yaşayan gelişmekte olan ülkelerin çoğunda tasarruflar ve faiz 
oranları üzerinde baskılar yaratılarak gerçekleştirilmektedir35. Kazakistan ekonomisi 
de bağımsızlık sonrası geçiş sürecinin reformlarını ve artan bütçe açıklarının finans-
manını dış borçlanmayla karşılamaya çalışmıştır. 1992 yılında dış borcu bulunmayan 
Kazakistan’ın, 1993 yılında dış borcu 1,7 milyar dolar, 1994’de 2,79 milyar dolar, 
1995’de 4,76 milyar dolar, 1996’da 5,80 milyar dolar, 1997’de 7,75 milyar dolar ve 
1998 yılında ise 9,93 milyar dolara yükseldiği görülmektedir. Ancak bu dönemde dış 
borçlarda bir artış olsa da, dış borç/GSYİH oranının kabul edilebilir olması36 (1993 
yılında %10,2 olan dış borç/GSYİH oranı, 1995 yılında %28,7, 1997 yılında %35,0’a 
çıkması), ekonomi için bir kırılganlık unsuru olarak görülmemiştir. 1998 Rusya krizi, 
Kazakistan ekonomisinde yüksek oranda borçlanmanın artmasına, dolayısıyla dış 
borç/GSYİH oranının %44,7’ye ulaşmasına neden olmuştur. Özellikle kriz sonrası 
dönemde hem iç talepte hem de dış talepte ortaya çıkan daralmalar GSYİH’yı azal-
tırken borçlanmadaki artışı sürdürmesi dış borç/GSYİH oranını 1999 yılında 
%71,4’e yükseltmiş ve ekonominin finansal kırılganlığını artırmıştır37.  

                                                 
35  M. Demir ve E. Sever, “Kamu Açıkları ve Borçlanma İlişkisi: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve 

Kırgızistan Üzerine Bir Uygulama”, Sosyo Ekonomi, Ocak-Haziran 2009-1, s. 9. 
36  Dünya Bankası ve IMF tarafından da kabul edilen eşik;  Toplam Dış Borç/GSYİH Oranı  %30-50 

arasında ise ülke orta derecede borçlu, %50’nin üzerinde ise çok borçlu olarak kabul edilmektedir. 
37  M. Alagöz, S. Erdoğan ve S. Yapar Saçık, A.g.e., s. 59. 
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Grafik 5. 1992-2010 yılları arası Kazakistan’ın Dış Borç/GSYİH, Cari Hesap/GSYİH ve  
Bütçe Açığı / GSYİH oranlarının Gelişimi 

2000 yılı sonrasında uygulanmaya konulan stratejik politikalarla beraber eko-
nomide oluşan güven unsuru ve dışa açılma, ülkenin bir taraftan GSYİH’yı artırma-
sına rağmen ekonomik büyümeyi destekleyecek yurt içi tasarruf eksikliğinin devam 
etmesi, dış borçlanmanın da artmasına neden olmuştur. 2002 yılında toplam dış 
borç 18,3 milyar Dolara çıkarken, dış borç/GSYİH oranı ise %74,8’e yükselmiştir. 
Yüksek oranda seyreden dış borç/GSYİH oranının 2006 yılında %99,8, ve 2007 
yılında %102’e çıkması, ülkeyi tamamen riskli ve finansal kırılganlığı yüksek bir 
konuma taşımıştır. Bu durum ülkenin dış borçlanma konusunda uzun vadeli ve 
sürdürülebilir borçlanma politikaları yerine, kısa dönemli yaklaşımlar sergilediğini 
ve dış borç/GSYİH oranının yükselmesi de, yapılan borçlanmaların her zaman 
verimli yatırım alanlarında kullanılmadığını ortaya koymaktadır. Bunun yanında 
2008 yılında küresel krizin ortaya çıkmasıyla daralan talepten dolayı GSYİH’da 
artış hızının ve borçlanma maliyetlerinin azalması, dış borç/GSYİH oranının %93 
olmasına neden olmuştur38.  Her ne kadar 2008 yılında dış borcun/GSYİH oranı 
azalsa da, 2009 yılında bu oranın %110,6’ya yükselmesi engellenememiştir. Küresel 
kriz döneminde uygulanan doğru politikalar sonucunda 2010 yılında dış bor-
cun/GSYİH oranı da %90,8’e gerilemiştir. 2010 yılında dış borç/GSYİH oranı 
önceki dönemlere göre riskli konumunu koruyarak azalsa da,  borcun vade açısın-
dan görünümü uzun vadeden kısa vadeye dönmesi, uluslararası piyasaların Kaza-
kistan ekonomisini riskli gördükleri anlamına gelmektedir.  

                                                 
38  A.g.e., s. 60. 
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Grafik 6. 1992-2010 yılları arası Kazakistan’ın Dış Borç Stok Gelişimi 

Örneğin Kazak bankalarının, kısa vadeli yükümlülükleri Mart 2010’dan Haziran 
2010 arasında 1,7 milyar dolar artarken, orta ve uzun vadeli yükümlülükleri aynı 
dönemde 2,7 milyar dolar azaldığı görülmektedir39.  Diğer taraftan Kazakistan’ın 
özellikle 2000 yılı sonrası dış borç stokunun yapısında önemli değişimler meydana 
gelmiştir. 2000-2010 yılları arasında toplam dış borç içerisinde kamu kesiminin 
payının yıllar itibariyle azaldığı, buna karşılık özel sektörün payının çok daha önem-
li hâle geldiği görülmektedir. 2001 yılı sonunda kamu kesiminin toplam dış borç 
stoku içinde payı %20,4 iken bu oran 2006 yılında %2,6’ya gerilediği görülmekte-
dir. Aynı dönemler itibariyle özel sektörün kesiminin toplam dış borç stoku içinde 
payı %79,6’dan, 2006 yılının sonunda bu oran %97,4’e çıkmıştır. Özel sektör dış 
borç dağılımında da bu dönemde bir farklılaşma açıkça görülmektedir. Bankacılık 
sektörünün 2002 yılında dış borç stoku içinde payı %3,75 iken 2006 yılında bu pay 
%48,8’e yükselmiştir. Reel sektörün payı ise 2002 yılında % 75,9’dan, 2006 yılında 
%48,6’a gerilemiştir. Bu durum özellikle 2005 yılından sonra bankacılık sektörüne 
yabancı sermaye yatırımcıların ilgisinin artması, Kazak bankalarının dış kredi piya-
salarına kolay erişimini sağlamıştır. Finansal sektörün dış kaynak kullanımının art-
ması bankaların ödünç verilebilir fonlarını artırırken, bankaların toplam dış borç 

                                                 
39  The Natıonal Bank of Kazakhstan, “Macroeconomic and Financial Environment”, Financial 

Stability Report of Kazakhstan 2010, December 2010,  p.9, http://www.nationalbank.kz/cont/ 
publish478787_6507.pdf , e.t.14.07.2010 
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içerisindeki payının yükselmesine neden olmuştur40. Bankacılık sektörünün, top-
lam dış borcu içerisinde payının yükselmesi ve artan mevduatlarını inşaat ve emlak 
sektörü gibi üretken olmayan yatırımlara yöneltmesi, mali piyasanın kırılganlığını 
yükselterek finansal riski artırmıştır.  

F. İstihdam Göstergesi 

İşgücü piyasasında bağımsızlık öncesinden farklı olarak serbest piyasaya geçiş sü-
recinde büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalınmıştır. Özellikle geçiş sürecindeki her 
ülkenin en önemli sorunu hâline gelen işsizlik, Kazakistan içinde Sovyet dönemi iş-
letmelerinin kapatılması ile çok büyük bir sorun hâline gelmiştir. İşgücü piyasasının 
en önemli özelliği, gelişmiş ülkelerdekinin aksine kalifiyeli işgücüne daha düşük ücret 
ödeyerek bulabilme imkânınızın olmasıdır. Hızla gelişen petrol sektörünün emek 
yoğun bir sektör olmaması da sorunun önüne geçilmesini geciktirmiştir. 

Kazakistan işgücü piyasası 1992 ve sonrası yıllarda istihdam oranı çok yüksek 
oranlarda azalmıştır. Dolayısıyla 1992-1998 yılları arasında sürekli olarak istihdam 
azalarak 6963 bin kişiden 6127 bin kişiye gerilemiştir.  İstihdam içerisindeki 6,127 
milyon kişilik istihdamın yaklaşık %24’ü ticaret kesiminde, %22’si tarım ve orman-
cılıkta, %18’i sanayi ve inşaat kesimlerinde, %14’ü sağlık, eğitim ve kültür hizmetle-
rinde, %9’u haberleşme ve ulaştırmada, %6’sı devlet kurumları dahil kamu sektö-
ründe, %7’si de diğer kesimlerde çalışmaktadır41.  

1995 yılına kadar istihdam oranında görülen azalmalar nedeniyle işsizlik oranı 
%10,5’e çıkmıştır. Bu yıldan sonra uygulamaya koyduğu ekonomik istikrar prog-
ramı ve ivme kazanan ekonomik büyümenin (Petrol sektöründeki pozitif gelişme-
ler) etkileri, hizmet sektörü başta olmak üzere diğer sektörlere de yansıyarak işsiz-
lik oranının 1996 yılında %7,6’ya, 1997 yılında da %6,5’e gerilemesini sağlamıştır. 
Ancak 1997 yılında Asya ve akabinde yaşanan Rusya krizinin etkisi ile ortaya çıkan 
ekonomik durgunluk, işsizlik oranının %13,1’e yükselmesine neden olmuştur. 
1998 yılı itibarıyla istihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, yaklaşık %24’ü tica-
ret kesiminde, %22’si tarım ve ormancılıkta, %18’i sanayi ve inşaat kesimlerinde, 
%14’ü sağlık, eğitim ve kültür hizmetlerinde, %9’u haberleşme ve ulaştırmada, 
%6’sı devlet kurumları dahil kamu sektöründe, %7’si de diğer kesimlerde çalışmak-
tadır. 1999 yılında ise krizin etkisinin zayıflamasıyla sağlanan pozitif ekonomik bü-

                                                 
40  International Finance Corporation,  Kazakhstan:Microfinance And Financial Sector Diagnostic Study 

Fınal Report, The Microfinance Initiative for Asia is a joint project of KfW Bankengruppe and the In-
ternational Finance Corporation, April 2008, s. 8. 

41  E. Çarıkçı, A.g.e. 
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yümeye(%2,7) rağmen, işgücüne katılım oranının yükselmesi nedeniyle işsizliğin 
%13,5’e yükselmesini engelleyememiştir42.  

Resmî olarak kaydedilen işsizlik, 1999 yılı itibarı ile 950 000 iken 2006 yılında 
625 400 kişiye (toplam işgücünün %7,8’i) düşmüştür. Petrol sektörü ile ivme ka-
zanan ekonomik büyümenin etkileri başta hizmet sektörü olmak üzere diğer sek-
törlere de yansımıştır43. 1999 yılında toplam istihdamın 3,1 milyon orta ve büyük 
ölçekli fabrikalarda,  296 bin kişi küçük işletmelerde, 270 bin kişi ise çiftliklerde 
çalışırken ve 2,3 milyon kişi de serbest sektörde istihdam edilmekteydi. Diğer taraf-
tan, ülkedeki işsizlik oranının da 1993 yılında % 0,5’ten 1998 yılında % 13,1’e ulaş-
tığı dikkate alındığında, işgücü üretim faktörünün üretim üzerindeki etkisi ya da 
üretimdeki dalgalanmaların işgücü hareketleri üzerindeki etkileri belirgin bir şekil-
de ortaya çıkmaktadır.  

 
Grafik 7. 1992-2010 yılları arası Kazakistan’ın İşsizlik Oranının Gelişimi 

Kazakistan ekonomisi için bir dönüşüm ve değişim yılı olan 2000’li yıllar yük-
sek oranlı büyümenin de etkisi ile işsizlik oranının azaldığı dönemdir. Yıllar itiba-
riyle incelendiğinde, 2000 yılında %13,4 olan işsizlik oranı, 2001 yılında %13,1’e, 
2002 yılında %9,3’e, 2003 yılında %8,8’e, 2004 yılında %8,4’e, 2005 yılında %8,1 
olarak gerçekleşmiştir. 2006, 2007 ve 2008 yıllarında da işsizlik oranındaki gerile-
me eğilimi devam etmiş ve yıllar itibariyle %7,8, %7,3 ve %6,9 olarak gerçekleşmiş-

                                                 
42  M. Alagöz, S. Erdoğan ve S. Yapar Saçık, A.g.e., s. 61. 
43  Konya Ticaret Odası, Kazakistan Cumhuriyeti Ülke Raporu, Etüd-Araştırma Servisi, Ağustos 

2008, s. 5. 
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tir. Ancak küresel krizin olumsuz etkilerinin(ekonomik büyümeni azaldığı, dış bor-
cun ve bütçe açığının artığı, vb.)  hissedildiği 2009 yılında da işsizlik oranının %6,6 
ve 2010 yılında ise azalarak %5,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönemde 
Kazakistan’ın toplam işgücü de yaklaşık olarak 8 milyon kişiye ulaşmıştır. 

Kazakistan ekonomisinde 2000 yılından sonra işsizlik oranında meydana gelen 
istikrarlı azalış eğilimi, petrol ve emtia sektörüne yapılan yoğun yatırımlar ve bu 
ürünlerin fiyatlarındaki yükselişler etkili görünmektedir. Bu durum artan istihda-
mın veya azalan işsizliğin tek sektörlü bir yapıda çözüldüğünü dolayısıyla ekono-
mik gelişimin konjonktürel dalgalanmalara karşı savunmasız olduğunu ortaya 
koymaktadır. Ayrıca istihdamı artıran veya işsizliği azaltan diğer bir unsur da, üret-
ken olmayan yatırımların yapıldığı inşaat sektöründeki hızlı gelişimden kaynak-
lanmaktadır.  

G. Enflasyon Göstergesi 

Geçiş ekonomileriyle ilgili ekonomik literatür, enflasyonla mücadele konusun-
da iki önemli soru üzerinde yoğunlaşmaktadır. Birincisi, geçiş sürecinde enflasyon-
la mücadelenin ne hızla gerçekleşebildiği ikincisi de; enflasyonla mücadelenin üre-
tim üzerindeki etkisinin ne olacağı sorularıdır. Kazakistan ekonomisi açısından da 
bakıldığında, 1992-1995 arasında enflasyon oranının kontrol altına alınması konu-
sunda başarı sağlandığı, enflasyonla mücadele sürecinin ise bu ülkede asıl 1996 
yılından itibaren sonuçlarını vermeye başladığı görülmektedir44. 

1992 yılında ortalama %1381 olan enflasyon oranı 1994 yılında  %1892’ye yük-
selerek ekonominin resesyona girmesi, Ruble Bölgesi’nin ortadan kalkması, Sovyet 
dünyasının kendisine özgü koşulları çerçevesinde tasarlanmış olan ticaret ve üretim 
zincirinin büyük hasar görmesi gibi nedenlerden dolayı stagflasyon süreci kaçınıl-
maz olmuştur45. 1994 yılında IMF ile yapılan anlaşma çerçevesinde uygulanan is-
tikrar paketi ile birlikte, fiyat artış hızları, 1995 yılında %176,3’e, 1996 yılında 
%39,1’e ve 1997 yılında da %17,4’e gerilemiştir. Kazakistan’ın genel olarak 1993-
1997 arasında fiyat artış hızlarını kontrol altına alınması konusunda başarı sağlan-
dığını görülmektedir. Ancak, ilerleyen yıllarda ihraç ürünlerinin dünya piyasa fiyat-
larındaki gerileme ve özellikle de Asya ve Rusya krizleri, Kazakistan ekonomisinin 

                                                 
44   M. Demir, A.g.e. 
45  J. F. Larsson, The Transition in Kazakhstan From Command to Market Economy,  
      Department of Economics at the University of Lund, Minor Field Study Series No. 199, 2010:1,  s. 31.  
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hâla kırılgan olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü 1998 yılında %7,1 olarak gerçek-
leşen fiyat artış hızı, 1999 ve 2000 yılında hızla yükselerek %13,1’ e çıkmıştır46.  

2001 yılında uygulanan istikrar sağlayıcı politikalar enflasyon oranını %8,4 ve 
2002 yılında ise %5,8’e gerilemesine neden olsa da, bu dönemden itibaren gerçek-
leştirilen yüksek ekonomik büyüme beraberinde fiyatlarında artmasına dolayısıyla 
enflasyon oranının yükselmesine neden olmuştur. 2003 yılında %6,5’e çıkan enf-
lasyon oranı, 2004 yılında %6,9, 2005 yılında %7,6, 2006 yılında %8,6 ve 2007 yı-
lında ise %10,8’e yükselmiştir.  

 
Grafik 8. 1996-2010 yılları arası Kazakistan’ın Enflasyon Oranının Gelişimi 

2008 yılında Küresel Finansal Kriz Kazakistan’ı diğer komşu Bağımsız Devletler 
Topluluğu ülkelerine nazaran daha fazla etkilemiştir. Kazakistan bankaları dış kay-
nağa yüksek oranda bağımlı olduğu için küresel kriz ülkeyi bankacılık sektörü kana-
lıyla etkilemiştir. Yüksek emtia fiyatları, genişletici para politikası, yüksek düzeyde 
sermaye girişleri ve hızlı kredi büyümesiyle artan varlık fiyatları yurt içi talebi aşırı 
şekilde yükseltmiştir. Bu durum ekonomide finans ve inşaat gibi ticarete konu ol-
mayan sektörlerde bile etkisini göstermiştir. Enflasyon artan gıda fiyatlarının da 
etkisiyle yukarı yönlü bir eğilim izlemeye başlamış ve 2008 yılında enflasyon oranı-
nı %18,6’ya yükseltmiştir47. Diğer taraftan 2009 yılında hükümetin maliye ve para 

                                                 
46  M. Alagöz, S. Erdoğan ve S. Yapar Saçık, A.g.e., s. 62. 
47  International Finance Corporation (IFC),  Kazakhstan:Microfinance And Financial Sector Di-

agnostic Study Fınal Report, The Microfinance Initiative for Asia is a joint project of KfW Bank-
engruppe and the International Finance Corporation, April 2008, s. 3. 
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politikaları ile ekonomiye müdahale etmesi sonucu enflasyon oranı önce %7,35 ve 
2010 yılında ise %7,40 oranına tekrar geri gelmiştir. 

H. Dış Ticaret Denge Göstergesi 

Sovyet döneminde üye ülkelerin birbirlerine son derece bağımlı bir üretim ya-
pısının merkezî planlama tarafından tesis edilmiş olması nedeniyle birliğin dağıl-
masıyla birlikte üretim zinciri aniden kırılmıştır48. Diğer taraftan geçmiş dönemler-
deki üretim ve sanayi yapısının tüketim maddeleri üretimini önemsemeyen, reka-
beti dışlayan ve ağır sanayi ile savunma sanayini ön plana çıkaran klasikleşmiş bir 
sanayileşme modeli olması ihracat profilini; teknolojik derinliği düşük olan sektör-
ler ile hammadde ve doğal kaynaklardan oluşmasına neden olmuştur49. 

Kazakistan sahip olduğu üretim yapısı itibarı ile daha ziyade hammadde ve yarı 
mamul ihracatçısı bir ülkedir. Petrol ve petrol ürünleri, demirli metaller, kimyasal-
lar, makineler, hububat, yün, et, kömür ülkenin ihraç ürünleridir. İhracatın yarısın-
dan fazlası doğal kaynaklar özellikle petrol ve petrol ürünlerinden oluşmaktadır. 
Ülke ihracatının %65’inin petrol ve petrol ürünlerinden oluşturması Kazakistan’ın 
dış ticaret dengesini uluslararası mal fiyatlarındaki değişmelere karşı korunmasız 
hâle getirmektedir50. Ülkenin sermaye ile tüketim mallarındaki üretimi iç tüketimi 
karşılayacak seviyede olmadığı için ithalatında da, yatırım ve tüketim malları önem-
li yer tutmaktadır. Makine ve ekipman, metal ürünler ve gıda maddeleri ülkenin 
ithalatında önem arz eden ürünlerin başında gelmektedir51.  

Kazakistan’ın dış ticaretinin genel durumuna bakıldığında, 1992 yılı ihracatı 
3,56 milyar dolar iken, 1993 yılında 4,7 milyar dolar, 1995 yılında 5,4 milyar dolar 
ve 1997 yılında ihracat 6,89 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalat rakamlarına 
bakıldığında, 1992 yılında 4,68 milyar dolar olan ithalat, 1993 yılında 5,1 milyar 
dolar 1995 yılında 5,3 milyar dolar ve 1997 yılında da 7,17 milyar dolar olarak ger-
çekleştirdiği görülmektedir. Bu dönemde ülkenin dış dengesi sürekli açık vermiştir. 
Ancak dış ticaret göstergelerinden biri olan cari açık/GSYİH oranı ise bağımsızlık 

                                                 
48  H. Bal,  “Uluslararası Ticaret ve Geçiş Ekonomileri: Kırgızistan Örneği”, Sosyal Bilimler Dergisi, 

2003, Sayı 7, s. 141.  
49  A.g.e., s. 144. 
50  N. Adanalı, Kazakistan Cumhuriyeti Temel Ekonomik Göstergeleri ve Türkiye-Kazakistan Dış 

Ticareti, İzmir Ticaret Odası Yayınları, Temmuz 2006, s. 4. 
51  O. Benli, A.g.e., s. 19-20. 
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sonrası ilk yıllarda yüksek olmasına rağmen daha sonraki yıllarda kabul edilebilir52 
bir orana gerilemiştir. 1992’de cari açık/GSYİH oranı %25 gibi muazzam bir bo-
yuttan, 1993 yılında %7,9’a, 1995 yılında %1,3’e ve 1997 yılında ise %3,6’ya gerile-
yerek, sürdürülebilir bir nitelik kazanmıştır. 1997 yılı dış ticaret rakamlarının Asya 
krizinden çok fazla etkilenmediği görülmektedir.  

Asya krizinin etkisini yoğun olarak hisseden Rusya’nın 1998 yılında ekonomik 
krize girmesi, özellikle petrol ve emtia dünya fiyatlarının istikrarsızlaşması, Kazakis-
tan’ın ihraç gelirlerinde ciddi düşüşlerin yaşanmasına neden olmuştur. Krizlerin 
getirdiği ekonomik daralma, cari açık/GSYİH oranını 1998 yılında  %5,5’e çıkar-
ması, ekonomideki reel sektörün yapısını her türlü konjonktüre karşı duyarlı hâle 
getirmiştir. Çünkü bu dönemde Kazakistan’ın dış ticaretinde özellikle Rusya’nın ve 
diğer Bağımız Devletler Topluluğunun payı çok yüksek oranda seyretmekteydi. 
Örneğin 1992-1995 yılları arasında Rusya ile dış ticaretin toplam dış ticarete oranı 
%58,2, 1996 yılında bu oran %47,4 ve 1997 yılında ise %39,4 olarak gerçekleşmişti. 
Bu durum Rusya krizinde neden daha fazla etkilendiğini açıkça ortaya koymakta-
dır. 1996-2000 yılları arasında Bağımız Devletler Topluluğu ile yapılan dış ticaretin 
toplam dış ticarete oranı ise, %53,8’den %26’ya gerilerken, diğer ülkelerin dış tica-
retteki payı %46’dan %73,8’e yükselmiştir53. 
Tablo 6: Kazakistan’ın Dış Ticarette Rusya Federasyonu’na Bağımlılığı (%) 

 1992
1995

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Rusya ile  
Dış Tic. /  

Top. Dış Tic. 

58,2 47,4 39,4 34,5 26,2 30,3 31,0 27,1 24,7 23,1 21,0 20,8 

Kaynak: Ali Atilla, “Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Rusya İle Ticari İlişkileri”, 
www.dtm.gov.tr, Erişim:19.02.2010. 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, Kazakistan’ın toplam ihracatı içerisinde Rusya’nın payı 
1997 yılında % 39,4 iken,  1999 yılında % 26,2’e kadar gerilemiştir. 2000 yılında %30,3 
çıkmasına rağmen 2003 yılında %24,7’ye, 2005 yılında %21,0’a ve 2006 yılında da 
%20,8’e düştüğü görülmektedir. 2001 yılından sonra toplam ihracat içerisinde Rusya’nın 
payının gerilemesinin en önemli nedeni, petrol ve diğer doğal kaynaklara bağlı ürünlerin 

                                                 
52  Cari Açık/GSYİH oranı için literatürde kabul edilen eşik değer %5’tir. %5’i geçmesi hâlinde cari 

açığın sürdürülemez olduğu kabul edilir. Bu durum her ne kadar bir kriz sebebi olmasa da,  krizlerin 
belirginleşmesini sağlayan ve derinleşmesini sağlayan bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır. 

53  N. Batmaz, “Türkiye - Kazakistan Arasındaki Ticari-Ekonomik İlişkiler, Türk Müteşebbislerinin 
Bu Ülkede Yaptıkları Yatırımların Boyutu ve Karşılaştıkları Sorunlar”, Bilig, Bahar, Sayı 29, s. 87. 
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fiyatlarının dünya piyasalarında yükselmesi ve dış ticarette yeni pazar çeşitlendirilmesinin 
oluşmasından kaynaklanmaktadır. İhracat pazar ve ürün çeşitlendirilmesi, 2003 yılında 
uygulamaya konulan Endüstriyel Yenilenme ve Kalkınma Programının bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır. Ayrıca nispeten ülkenin ithal bağımlılığının yüksek olduğu özellikle tüke-
tim mallarının yurt içi üretimini artırması, dış ticarete konu olan ürünler için yeni pazarla-
rın bulunması ve bu ürünlerin üretimlerinde sağlanan artışlar ile dünya piyasalarıyla eski-
sine göre daha fazla entegrasyonun sağlanması dış ticareti olumlu yönde etkilemiştir. 
2005 yılına gelinde, ihracat 28,3 milyar dolara, ithalat ise yaklaşık 17,9 milyar dolara çık-
mış ve ülke 10,4 milyar dolarlık dış fazla vermiştir. Diğer taraftan genel olarak 2000-2005 
döneminin cari açık/GSYİH oranına bakıldığında, 2001 yılı hariç (%-6,2) cari 
açık/GSYİH’nın sürdürülebilir olduğu da görülmektedir. Son dönemlerde başta Çin 
olmak üzere gelişmekte olan piyasalarda artan talep ve Ortadoğu’daki sorunlar nedeniyle 
dünya piyasalarında yükselen petrol fiyatları, Kazakistan’ın ihraç gelirlerini 2006 yılında 
38,2 milyar dolara, 2007 yılında da ihracatını 48,3 milyar dolara yükseltmiştir. 2006 yılın-
da ihraç gelirleri döviz bazında artmış olsa da, miktar olarak incelendiğinde özellikle 2005 
yılı petrol ürünleri ihracatına göre bir azalma görülmekte ancak petrol fiyatlarında mey-
dana gelen artış, toplam ihraç mallarının parasal değerini yükseltmiştir. Bu dönemde ül-
kenin dış ticaret fazlasının artarak 2007 yılında 15,1 milyar dolara çıkmış ama cari 
açık/GSYİH oranı 2006 yılında %-2,3 iken, 2007 yılında %-4,64 olarak gerçekleşmiştir. 
Bunun nedeni cari dengeyi oluşturan diğer ödemeler bilançosu kalemlerinden olan hiz-
met ve transferler kalemlerin de meydana gelen hareketlerdir54.  

2008 yılında dünyadaki küresel krize rağmen Kazakistan ihracatını -özellikle pet-
rol- artırarak 71 milyar dolara çıkarmış ve çok yüksek oranda dış fazla vermiştir. An-
cak bu yıl gerek hizmet ithalatı, gerekse de transferlerin geçmiş yıllara göre daha fazla 
olması nedeniyle cari açığın/GSYİH oranı ise %-6,9 olarak gerçekleşmesini engelle-
yememiştir. Yüksek cari açığın kapatılması için gerekli olan finansmanın bulunma-
sındaki zorluklar ve bankacılık sektörünün eskisine oranla daha zor borçlanması so-
nucu ortaya çıkan kredi sıkışması ülkenin 2009 yılında resesyon tehlikesiyle karşılaş-
masına neden oldu. Bundan dolayı 2009 yılında dış ticarete yönelik ithal ürünler için 
varış ülkesi prensibine55 göre KDV’ye tâbi tutulma uygulamasına başlanılması, dış 
kaynak kullanımı yerine ülke içi ulusal kaynaklara yöneliş gibi politikalar uygulamaya 
konuldu. Uygulanan politikalar hem küresel krizin hem de dünya petrol fiyatlarında-

                                                 
54  M. Alagöz, S. Erdoğan ve S. Yapar Saçık, A.g.e., s. 65. 
55   “Varış Ülkesi Prensibine” göre, ithal edilen mal ve hizmetler ithalatı gerçekleştiren ülke tarafın-

dan KDV’ye tabi tutulmaktadır. KDV bir tüketim vergisidir; bu nedenle mal veya hizmet hangi 
ülkede tüketiliyor ise bu mal veya hizmete ait KDV’nin de o ülke maliyesi tarafından alınması 
gerekmektedir. Bu ilkeye, “varış (destination) ilkesi” denmektedir.  
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ki gerilemenin getirdiği olumsuz ekonomik etkilerini kısmen de olsa azaltmıştır. Bun-
lar ışığında 2009 yılında ülkenin ihracat gelirleri azalarak yaklaşık 44 milyar dolara 
gerilemiş ve dış ticaret fazlası da 15 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yılda cari 
açığın/GSYİH oranı da%-3,2 seviyesine gerilemiştir. Bu oranın gerilemesindeki en 
önemli etken, ithalat azalışı ile beraber uygulanan politikalar sonucu yurt dışına trans-
ferlerin yavaşlatılmasıdır. 2010 yılında ise, bu politikaların dış ticaret dengesi üzerin-
deki olumlu ekonomik etkileri daha net ortaya çıkarak, 2000 yılından sonra ilk defa 
dış ticaret hesabı 3,3 milyar dolar cari fazla vermiştir. Böylece 2010 yılında cari açı-
ğın/GSYİH oranının %2,6 olmasını sağlamıştır. 

 
Grafik 9. 1992-2010 yılları arası Kazakistan’ın Mal İhracatı ve İthalatı, Dış Ticaret Dengesi 
ve  Cari Hesabının Gelişimi. 

Genel itibarıyla Kazakistan bağımsızlık sonrası ilk dokuz yıl, hem dış ticareti hem de 
buna bağlı olarak cari dengesi, istikrarsız ve olumsuz bir genel eğilim ortaya koymuştur. 
2000 yılı ve sonrasında ise, ihraç ürünlerinin fiyatlarında meydana gelen artışlar, pazar ve 
ürün çeşitlendirilmesinin kısmen sağlanması, dış ticaret yapısını güçlendirmiştir. Ancak 
cari denge sürekli açık vermeye başlamıştır. Bu durum Kazakistan’ın cari işlemler hesa-
bında mal ticareti dışındaki diğer kalemlerde -özellikle hizmet kaleminde- ithal eğiliminin 
ve transferler hesabının çok yüksek olduğunu ortaya koymaktadır56.  

Bunun yanında Kazakistan, dış ticaretinde farklı sorunlarla da karşı karşıya kal-
maktadır. Bunlardan birincisi; uluslararası pazarlara denizyolu bağlantısının olma-
ması ve dünya pazarlarına uzak olması dış ticarete konu olan malların maliyetlerini 

                                                 
56  M. Alagöz, S. Erdoğan ve S. Yapar Saçık, A.g.e., s. 66. 
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artırmaktadır. Çünkü ticarete konu olan mallara eklenen yüksek nakliye masrafları 
ve nakliye sürelerinin uzunluğu(zaman maliyeti) rekabet avantajlarını zayıflatmak-
tadır. İkincisi ise, ihracatının yaklaşık %70’ini oluşturan petrol ve petrol ürünlerinin 
uluslararası pazarlara geçiş yollarının, aynı ürünleri ihraç eden Rusya, Azerbaycan 
ve İran gibi rakip ülkeler üzerinden gerçekleştirecek olması, dış ticaretindeki diğer 
önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca ülke sahip olduğu geniş ve 
kontrolün zor olduğu sınırlar nedeniyle, dış ticaret işlemlerinin önemli bir kısmı 
kayıt altına alınamama sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır57. Dış ticarette en 
önemli sorunların birisi de, dış ticaretinin petrol ihracat gelirlerine ve diğer emtia-
lara bağımlılığıdır. Bu bağımlılık hem dış denge göstergeleri hem de diğer makro 
ekonomik göstergelerin kırılganlığını artırmaktadır.  Bu konuda yapılan bazı çalış-
malarda bu gerçeği net bir şekilde ortaya koymaktadır.  

 
Grafik 10. 1992-2010 yılları arası Kazakistan’ın Mal İhraç ile Petrol İhraç gelirlerinin Gelişimi 

Gardner (2007) çalışmasında, bir ülke ekonomisinin yalnız doğal kaynak ihra-
catına güvenmesi ve uluslararası piyasalara şiddetli bağımlılığının olmasının tehli-
keli olduğunu vurgulamaktadır. Çünkü ihracat ürünlerindeki uluslararası fiyat istik-
rarsızlığının ekonomiyi zayıflatabileceğini, bununda ülkenin uzun dönemde yavaş 
bir büyümeyle karşı karşıya bırakabileceğini savunmaktadır. Gronwald, Mayr ve 
Orazbayev (2009) çalışmalarında, Kazakistan’ın ihracat hacmi ile petrol fiyatları 
arasındaki ilişkiyi istatistikî olarak incelemişlerdir. Çalışma da petrol fiyatlarındaki 
%10’luk bir gerilemenin ihracatta %6 gerilemeye neden olduğu bulgusuna ulaşmış-
lardır. Ayrıca fiyatlarda meydana gelen gerilemenin etkisi, reel döviz kurunda dört 
                                                 
57  A.g.e., s. 63. 
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çeyrek dönem sonra zirveye ulaşmakta ve reel döviz kurundaki bu etki sekiz çeyrek 
dönem boyunca devam ettiğini ortaya koymuşlardır. Bu durumun Kazakistan’ın 
makroekonomik performansını çok olumsuz etkilediği sonucuna varmaktadırlar58.  

Sonuç olarak, petrolün uluslararası fiyatlarındaki değişimlerden dünyadaki her ülke 
etkilenmektedir. Ancak Kazakistan ekonomisi, ülkenin ekonomik istikrarı üzerinde doğ-
rudan etkisi olduğu anlamına gelen petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı diğer ülkele-
re göre bağımlılığı yüksek olduğu için daha çok hassas bir yapıya sahip bulunmaktadır. 

I. Yabancı Sermaye Yatırımları 

İktisat literatüründe bazı çalışmalar, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ül-
kenin hızlı ekonomik büyümesine katkı sağlayan en önemli faktör olarak görmekte-
dir. Bağımsızlık sonrası Kazakistan’a da doğrudan yabancı yatırım girişi önemli ölçü-
de artmıştır. Dünya Bankası’na göre Kazakistan dünyada doğrudan yabancı yatırım-
larda en hareketli ilk yirmi ülke arasındadır. Kazakistan, Bağımsız Ülkeler Topluluğu 
(CIS) içerisinde en büyük ikinci doğrudan yabancı yatırıma sahip ülkedir59. 

Kazakistan’a yabancı sermaye girişi artışlarında bu ülkenin sahip olduğu petrol 
ve doğal kaynaklar önemli bir etken olmuştur. Global bir enerji ağı oluşturmak is-
teyen çokuluslu şirketler Kazakistan petrollerine erişimi engelleyecek ekonomik ve 
siyasi yapılanmaya izin vermeyerek, bu ülkenin liberal piyasa ekonomisine dayalı 
bir yapıya hızla geçmesi için gereken her türlü desteği vermişlerdir60. Bunun yanın-
da Nazarbayev’in çokuluslu şirketlere olan olumlu yaklaşımı ve gerçekleştirdiği 
yapısal reformlar ile yolsuzlukla mücadelede kaydettiği aşamalarda etkili olmuştur. 
Ayrıca Kazakistan’ın enerji sektöründe sahip olduğu eğitimli işgücü ve haberleşme 
altyapısı da yabancı sermaye girişlerini artıran önemli değişkenler arasındadır. An-
cak bunlardan en önemlisi, Nazarbayev’in “açık kapılar” siyaseti sonucu daha 
1990’lı yılların başından itibaren birçok yabancı şirket Kazakistan’a akın etti. İlk 
gelenler arasında da Batılı petrol şirketleri yer alıyordu. Ülkedeki petrol sanayini 
geliştirmek için acil dış kaynağa ihtiyaç duyan Kazakistan hükümeti, ABD’nin dör-
düncü büyük petrol şirketi olan Chevron ile 1993 yılında Hazar denizi kıyısındaki 

                                                 
58  M. Gronwald, J. Mayr and S. Orazbayev, “Estimating the Effects of Oil Price Shocks on the Ka-

zakh Economy”, Ifo Working Paper, Sayı 81, October 2009, s. 14-16. 
59  L. Kozeibayeya, A.g.e., s. 5. 
60  V. Serin, “Kazakistan’ın Ekonomik Yapısı, Potansiyeli Ve Yatırım İmkânları”, Ed. Hasan Selçuk, 

Türk Cumhuriyetleri’nde Yatırım İmkânları Sempozyumu, Tasam Yayınları Yayın No: 5 Sem-
pozyum Kitapları: 1 2004, İstanbul, s. 73. 
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Tengiz ve Korelev petrol ve doğal gaz yataklarını işletmek için bir anlaşma imzala-
yarak çok uluslu firmaların yatırım girişimlerini hızlandırdı61. 

Bu pozitif gelişmelerin yanında, toplam nüfusun %66’sı 15 - 64 yaş arasında ol-
ması, okuma yazma oranının erkeklerde %99, kadınlarda %95 olması ülkenin cazi-
besini artıran bir faktör olmuştur. Ayrıca refah seviyesinin nisbi olarak yine Orta 
Asya ülkeleri arasında en yüksek olması, fakirlik sınırının altında nüfusun sadece 
%26 sının bulunması da yabancı yatırımcıları buraya çeken unsurlardandır. Kaza-
kistan özellikle internet kullanıcılarının sayısı bakımından Orta Asya’da çok iyi du-
rumdadır. İnternet kullanımının bölgedeki diğer ülkelere göre yüksek oluşu yaban-
cı sermayenin girişini hızlandıran bir faktördür62. Dönüşüm sürecinde kendi ülke-
sine en fazla doğrudan yabancı sermeye çeken ülkelere bakıldığında, Kazakistan’ın 
önemli ülkelerden biri olduğu görülmektedir63.  

Kazakistan, Orta Asya’ya gelen toplam doğrudan yabancı yatırımın yüzde 80’ini 
çekmeyi başarmıştır. Kazakistan Merkez Bankası’nın verilerine göre 1993-2003 yılları 
arasında ülkeye giren toplam yabancı doğrudan yatırımın tutarı yaklaşık 25 milyar 
dolardır. Bu yatırımın %46,0’ı petrol ve doğalgaz üretimi, %20,9’u yine petrol ve do-
ğalgaz ile ilgili jeolojik araştırma ve keşif, %13,6’sı ise metalürji alanında yapılmıştır64. 
Bu yoğun yabancı sermaye yatırımlarının 2/3 sinin ülkenin hammadde rezervlerine 
yöneliktir. Bu durum doğal olarak hammadde rezervleri var olduğu sürece yatırımla-
rın devam edeceğini göstermektedir. Genel itibariyle bakıldığında, Madencilik sektö-
rüne 1993-99 döneminde 10,930 milyon dolar yatırım girerken, bunun 9,326 milyon 
doları ham petrol ve gaz alt dalındadır. Tarım sektörü en az yatırım girişi ile dikkat 
çekmektedir. 1993-2006 döneminde tarım sektörüne giren DYSY miktarı yaklaşık 
olarak toplam 17 milyon dolardır. İmalat sektöründe ise, 1993-2001 döneminde en 
fazla yabancı yatırım çeken üçüncü sektördür. Kazakistan ekonomisinin gelişmesine 
paralel olarak, bu sektörün daha fazla yatırım çekebilmesi beklenmekle birlikte bu 
gerçekleşmemiştir. 2002’den 2006’ya sadece 2003 yılında bir milyar doları ancak 
çekebilirken, diğer yıllarda düşük sayılabilecek seviyelerdedir65. 

                                                 
61  E. Oğuz, “Kazakistan Orta Asya’nın En İyisi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 4, 

Sayı 14, Bahar 2011, s. 31. 
62  V. Serin, A.g.e., s. 73. 
63  H. Yıldız,  “Geçiş Ekonomilerinde Dönüşüm Süreci ve Mali Reformlar”,  Proceeding of the First 

International Manas University Conference in Economics on the Recent Economic Development 
and Problem in the Transition Economics, Kyrgyz-Turkish Manas University Deparment of Public 
Finance, Publication No: 61 Conference Series No:6, Bishkek-Kryryzstan, 2004, s. 551. 

64  DEİK,  Kazakistan Ülke Bülteni  Subat, 2007, www.deik.org.tr/bültenler.pdf, e.t. 29.03.2008. 
65  B. Gövdere ve H. Kaleli, “Kazakistan’daki Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlar”, Sosyal Bilimler 

Dergisi, Sayı 20, 2008, s. 11. 
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1999-2001 döneminde, Kazakistan DYSY performans indeksine göre ülke sıra-
lamasında 140 ülke arasında 15. sıradan 8. sıraya yükselmiştir. Ayrıca Kazakistan 
CIS ülkeleri içerisinde “yatırım derecelendirme statüsü” (investment grade sta-
tus)ne giren ilk ülkedir ve uluslararası bir derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından 
BBB/Stable rating’e yükseltilmiştir. Dahası, ülkenin “ihracat riski sıralaması” 
2005’de OECD tarafından 5. Sıradan 4. Sıraya yükselmiştir. Bundan dolayı bölge-
sinde yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmuştur. ABD (%29,8), Hollanda (%11,6), 
İngiltere (%11), İtalya (%6,2) ve İsviçre (%5,1) ile Kazakistan ekonomisine en çok 
yatırım yapan ülkelerdir. Dahası imalat sektörüne yatırım göreceli olarak 2003’e 
kadar durağan iken ve 2004 yılında azda olsa artmaya başlamıştır66. Yıllık DYSY 
National Bank’a göre 2006’da %60 büyüme ile 10,6 milyar dolara yükselmiştir. 
Merkez Bankası’nın verilerine göre 2008 krizinde Kazakistan’a net yatırımlar 12,4 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir67. Ülkenin petrol altyapısı dikkate alındığında 
140 milyar dolarlık DYSY gerçekleştirebileceği tahmin edilmektedir. 

DYSY’lerin sektörel dağılımı incelenirken dikkate alınması gereken noktalardan birisi 
de, o sektördeki yatırım miktarının kaç kat arttığıdır. Örneğin, 2004 yılında 2003 yılına 
göre, inşaat ve metalürji alanındaki DYSY üç kat, eğitim ve sosyal altyapıda yirmi bir kat, 
otel-restoran işletmeciliğinde iki kat artmıştır.  2005 yılında ise en fazla artış, inşaat 
(%61,4) ve imalat sektöründe (%43,3)  gerçekleşmiştir. İkincil sektörlerde ise en fazla 
yatırım girişi metalürji (%46,5) ve kimya sektöründe (%50,2) görülmüştür68. 

Kazakistan’da 2000 yılı öncesi yabancı yatırım denildiğinde sadece fiziki yatırım-
lar akla gelmekteyken, 2000’li yılların başında bu konuda önemli tanım genişletmesi 
yapılmıştır. Bu çerçevede yeni kanunda yatırım kavramı, ”leasing kalemleri dâhil bü-
tün mülkiyet türlerini ve yatırımcıların Kazakistan’da tüzel kişinin sabit aktiflerine 
yatırdıkları ve gelir sağlamak amacıyla kullandıkları hakları” içeren bir yaklaşım ge-
tirmiştir69. Bundan dolayı Kazakistan’daki doğrudan yabancı yatırım miktarı konu-
sunda farklı kaynaklarda farklı rakamların ortaya konulduğunu görmekteyiz.  

                                                 
66  L. Kozeibayeya, A.g.e., s. 5. 
67  A. Silibekova, “Kısa vadeli Duraksama, uzun vadeli Potansiyel: Kazakistan’da Yabancı Sermaye” 

www.21yyte.org, e.t. 06.11.2009. 
68  B. Gövdere ve  H. Kaleli, A.g.e., s. 11. 
69  A.g.e., s. 6. 
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J. Özelleştirme 
Geçiş ekonomilerinde piyasa ekonomisine geçiş doğrultusunda yapılan önemli 

reformlardan biri de özelleştirmedir. Bununla birlikte bu ülkeler piyasa ekonomisi-
ne geçiş sürecinde eşit şartlara sahip olmadıklarından, özelleştirme uygulamaları ve 
sonuçları da farklılık arz etmektedir.  
Tablo 7: Kazakistan’da Özelleştirme Gelirleri(1991-2005) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Özelleştirme gelirleri 

(küm. %GSYİH) 
5,6 9,0 11,7 12,0 12,7 14,9 18,2 22,0 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  
Özelleştirme gelirleri 

(küm. %GSYİH) 
23,8 24,6 25,1 25,6 27,0 27,1 27,3  

Kaynak: European Bank For Reconstruction And Development (EBRD), Economist In-
telligence Unit; (EIU), www.nationalbank.kz ve United Nations, Department of Eco-
nomic and Social Affairs; (DESA), sayfalarından derlenmiştir. 

Kazakistan’da özelleştirmenin ana amacı ekonomide serbest piyasa işlerliğini 
sağlamaktır. Doğal kaynaklar, kültürel ve tarihi değerler özelleştirme kapsamı dı-
şında tutulmuştur. Bağımsızlık sonrasını takip eden yıllarda 1991-1993 bir özelleş-
tirme programı olmadığından yüksek oranlı özelleştirme geliri elde edilememiştir. 
Ancak özellikle Ulusal Özelleştirme Programı kabul edildiği 1995 yılı ve Kamu 
Mallarının Özelleştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Programı’nın uygulamaya 
konulduğu 1996 yılından sonra özelleştirme gelirleri belirgin bir şekilde artmaya 
başlamıştır. Özelleştirme gelirlerinin özellikle 1997 yılından sonra daha fazla art-
masının nedeni ise; 1991 yılından tahvil ve hisse senetleri kanunu, 1993 yılında 
Bankacılık Kanunu, 1995 Anti Tekel Yasası, 1996 yılından Yeni Muhasebe Stan-
dartları, 1997 yılında Yeni İflas Kanunu ve Sosyal Güvenlik Yasası’nı çıkarmış ol-
masıdır70. Böylece özelleştirme faaliyetleri hızlanmış ve özelleştirme gelirlerinin 
GSYİH içindeki payı sürekli artma eğilimine girmiştir. 

                                                 
70  H. Tandırcıoğlu, “Geçiş Ekonomilerinde Özelleştirme", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 3, 2002, s. 18.   
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Grafik 11. 1992-2010 yılları arası Kazakistan’ın Özelleştirme Gelirleri/GSYİH oranının Gelişimi 

Kazakistan’daki özelleştirme uygulamaları her ne kadar da Orta Asya’da en başarılı 
uygulamalar arasında kabul edilse de, yapılan özelleştirmelerin yeterince şeffaf olmama-
sından dolayı yolsuzluklarla bütünleştiği düşülmektedir. Sonuç olarak ekonomik hayatta 
kamu kesiminin ağırlıklı rolünü azalmak ve piyasa ekonomisini tesis etmek için özelleş-
tirme uygulamalarına devem edilmesi gerekmektedir. Ancak özelleştirme uygulamaları-
nın özelleştirmeden beklenen amaçlara hizmet edecek şekilde gerçekleştirilmesi gerekir71. 

K. Madencilik ve Enerji Sektörü 

Kazakistan’ın doğal gaz rezervi de dünya toplam rezervinin %1,7’sini oluşturmakta 
olup, toplam 3 trilyon metreküpe tekabül etmektedir. Ayrıca, ülke dünya kömür rezer-
vinin de %3,4’üne (31,3 milyar ton) sahiptir. Bunun yanında zengin altın, demir filizi, 
bakır, krom, kurşun, volfram, tungsten, uranyum ve çinko yatakları da bulunmaktadır. 
Kazakistan madenler açısından da çok zengindir. Kazakistan, eski Sovyetler Birliği’nin 
krom rezervlerinin %90’ına, kurşun, tungsten, bakır ve çinko rezervlerinin yarısına ve 
bölge kömürünün %20’sine sahiptir72. Kazakistan’da metal üretimi büyük ölçüde bir-
kaç büyük ve yabancı sermayeli firmanın tekelinde bulunmaktadır. Son yıllarda bu sek-
töre giren yabancı yatırımın artması ve uluslararası metal piyasalarında fiyatların yük-
selmesi nedeniyle sektör önemli derecede büyüme kaydetmiştir. 1993 yılı ile 1994 yılı-
nın ilk çeyreği arasında sektöre giren toplam doğrudan yabancı sermayenin miktarı 4,4 
milyar dolardır. Kazakistan’ın metalürji sektörünün başlıca ihraç ürünü bakır madeni-

                                                 
71  H. Yıldız, A.g.e., s. 547. 
72  O. Benli, A.g.e., s. 3. 
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dir. Kanıtlanmış bakır rezervleri bakımından dünyada üçüncü sırada yer alan Kazakis-
tan’da, bakır üretiminin tamamına yakını Kore’den Samsung firmasının ortak olduğu 
Kazakhmys firması tarafından gerçekleştirilmektedir. 2004 yılında ülkede bir önceki 
yıla oranla %2,9 artışla toplam 445,200 ton bakır üretilmiştir73.  

Kazakistan Sovyetler Birliği döneminde tek bir ekonomik sektörde uzmanlaşma 
esasına dayanan bu uygulamaların sonucunda, topraklarında zengin petrol yataklarını 
kullanamamış ve büyük bir petrol ürünleri ihracatçısı olamamıştır. Kazakistan’ın pet-
rol sahalarına bakıldığında, sahip olduğu rezerv miktarı bakımından dünyada 13. , 
petrol üretimi bakımındansa 28. sırada olduğu görülmektedir. SSCB döneminde Batı 
Sibirya ve Azerbaycan’daki kolay çıkarılabilen rezervler üzerinde yoğunlaşılmasının 
sonucu olarak, bu ülkedeki petrol ve doğalgaz rezervleri pek kullanılmamıştır. Gü-
nümüzde petrol üretim ve ihracatı Kazakistan ekonomisi için çok önemli bir hâle 
gelmiştir. Kazakistan, yeni keşfedilen yataklarında üretime geçmesiyle sadece öngö-
rülen üretim rakamları yakalanmış olmayacak, dünyada da petrol üretiminde ilk beş 
sırada yer alacaktır. Kazakistan’ın Hazar kıyılarında 60 milyar varil petrol olduğu 
tahmini yapılmıştır. Hazar petrollerinin önemli bir kısmına sahip olduğu açıkça orta-
ya çıkan Kazakistan da, şimdiye kadar birçok hidrokarbon yatağı tespit edilmiş ve 
yine önemli bir kısmının da keşfedilmeyi beklediği tahmin edilmiştir74.  

Bu bağlamda Kazakistan büyük miktarda fosil yakıt ve metal rezervine sahip oldu-
ğundan ülkenin en büyük doğal kaynak ihracatçılarından birine dönüşeceği beklen-
mektedir. Enerji Bakanı Bolat Akchulakov’a göre Kazakistan 2015 yılında petrol üreti-
mini yılda 150 milyon tona çıkarılması ve bunun 130 milyon tonluk bölümünün ihraç 
edilerek kalanının yerel tüketime ayrılması planlamaktadır. 2011 yılında ise yılda 100-
110 milyon ton üretim hedeflenmektedir75. Beklenen bu artış hükümetin Hazar geliş-
tirme programının ikinci bölümüne bağlıdır. Doğal gaz üretimi, gaz ulaştırma sistemi-
nin modernizasyonu ile 39 milyar metreküpe çıkacaktır76. Yeterli ihraç yollarının ya-
pılması ve sektöre yapılan yatırımlarında aynı oranda devam etmesi durumunda, bu-
nun ulaşılması güç bir hedef olmayacağı açıktır. Konumu itibariyle Kazakistan da, 
Azerbaycan gibi bir kara devletidir. Hiç bir uluslararası deniz yolu bağlantısı olmadığın-
dan, enerji kaynaklarını dünya pazarlarına çıkarmada başka devletlerin yardımlarına 
ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden mevcut boru hatlarının kesintisiz işlemesi ve yeni boru 
hatlarının devreye sokulması konuları Kazakistan açısından ayrı bir öneme sahiptir77. 

                                                 
73  DEİK, A.g.e. 
74  Y. Özdemir, A.g.e., s.17-18. 
75  B. Brauer, A.g.e., s. 192. 
76  L. Kozeibayeya, A.g.e., s. 7. 
77  Y. Özdemir, A.g.e., s. 19. 
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3. Veriler ve Metodolojik Analiz 

Çalışmada, 1992 – 2010 yıllarına ait veriler Ekonomik büyüme (EB), Enflasyon 
oranı (ENF), İşsizlik oranı (İŞ), cari işlemler dengesi (CİD), Bütçe dengesi (BD), 
İhracat geliri (İHR), İthalat geliri (İTH), Petrol geliri (PET), Dış Borç (DB),  ve 
yatırım harcamalarının (YAT) GSYİH içindeki oranları ele alınmıştır.   

Çalışmada, ülkelerin ekonomik performansını ölçmek için kullanılan perfor-
mans denklemi (P) veriler için kullanılan belirli bir ağırlık ölçütü (w) ile elde edilen 
bir fonksiyondur. Bu fonksiyon  (i) belli bir yılı ifade etmek üzere; 

P(i) = w1EB + w2ENF + w3İŞ + w4CİD + w5BD + w6İHR + w7İTH + w8PET + 
w9DB + w10YAT   ( i= 1,2,3,4 ………………. 18,19)   şeklinde tanımlanmaktadır.  

Ülkelerin ekonomik performans kriterini ölçmek için çok kriterli karar verme 
yöntemlerinden TOPSİS metodu kullanılmıştır. Bu yöntemle, çok değişkene daya-
lı tek bir performans puanının hesaplanması yapılmıştır.  Bu hesaplamaya göre per-
formans büyüklüklerinin sıralanmıştır.  

A. Topsis Yöntemi 

Topsis Yöntemi, Hwang ve Yoon tarafından çok kriterli karar verme tekniği 
olarak geliştirilmiştir78. Yöntemin temeli, pozitif ideal çözüme en yakın mesafe ve 
negatif ideal çözüme en uzak mesafedeki alternatifi seçmeye dayanmaktadır. Top-
sis yönteminin yapılış aşamaları aşağıdaki şekildedir79.  

i. Karar matrisinin oluşturulması (A).  

[ ]
mxnijaA=  şeklinde verilen karar matrisinde m karar noktası sayısını, n ise 

değerlendirme faktörü sayısını ifade etmek üzere, oluşturulan A matrisi i alternati-
finin j kriterine göre gerçek değerini ifade etmektedir.  

ii. Standart karar matrisinin oluşturulması (R ).  

Standart karar matrisi, A matrisinden yola çıkarak ve aşağıdaki formül kullanıla-
rak hesaplanır80. 

                                                 
78  K. Shyjith, M. Ilangkumanan and S. Kumanan, “Multi-Criteria Decision-Making Approach to 

Evaluate Optimum Maintenance Strategy in Textile Industry”, Journal of Quality in Mainte-
nance Engineering, Cilt 14, Sayı 4, 2008, s. 376.  

79  www. deu.edu.tr/userweb/k.yaralioglu/dosyalar/TOPSİS_yontemi.doc.  
80  T. Ustasüleyman, “Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Ahs-Topsis 

Yöntemi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 69, 2009,  s. 33-43. 
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iii. Ağırlıklı standart karar matrisin oluşturulması (V). 

Değerlendirme faktörüne ilişkin ağırlık dereceleri (w) belirlenir. Bu değerler ile  

V matrisi  

V = wi.Rij  matrisi oluşturulur. 

iv. Ağırlıklı standart karar verme matrisinden yola çıkarak, ideal A+ ve negatif 
ideal A- çözümleri oluşturulur. Pozitif ideal çözüm, ağırlıklı standart karar matrisi-
nin en iyi performans değerinden oluşurken negatif ideal çözüm ise en kötü değer-
lerden oluşur. Bu en iyi ve en kötü değerler kullanılarak J+ maksimizasyon ve J- mi-
nimizasyon değeri elde edilmektedir.  

}{ JjvA ij ∈(max=+  

}{ JjvA ij ∈(min=  

v. J alternatif ideal çözümden uzaklığı ideal ayırım  S+ , negatif ideal çözümden uzaklığı 
negatif ideal ayırımı S- sırası ile aşağıdaki formüllerden faydalanarak yapılır.  

∑
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j
jij vvS
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vi. Pozitif ve negatif ideal ayırımlardan yola çıkarak,  
SS

SC
+

= +  formülü 

yardımı ile ideal çözüme göreli yakınlık hesaplanır. C değeri 0 ve 1 dâhil olmak üzere bu 
aralıklarda yer almaktadır. C değeri bire yakınlaşması pozitif ideal çözüme, sıfıra yakın-
laşması negatif ideal çözüme yakınlaştığını göstermektedir. Bu sayede bire yakın olan 
değer ülkenin ekonomik anlamda en iyi performansını ifade etmektedir. 

B. Bulgular 

Kazakistan ekonomisine ait 1992 – 2010 yıllarına ait ekonomik performansı, 
aşağıdaki denklem yardımı ile ifade edilmektedir.  
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P(i) = w1EB + w2ENF + w3İŞ + w4CİD + w5BD + w6İHR + w7İTH + w8PET + 
w9DB + w10YAT   ( i= 1,2,3,4 ………………. 18,19)  

Buna göre, denklemi oluşturan performans değişkenleri Ekonomik büyüme 
(EB), Enflasyon oranı (ENF), İşsizlik oranı (İŞ), cari işlemler dengesi (CİD), Büt-
çe dengesi (BD), İhracat geliri (İHR), İthalat geliri (İTH), Petrol geliri (PET), Dış 
Borç (DB),  ve yatırım harcamalarının (YAT) GSYİH içindeki oranları ile tanım-
lanmaktadır. Bu verilere ait karar matrisi verilerin değerleri ile oluşturulur.             

Bu karar matrisinden yola çıkarak, standart karar matrisi oluşturulur. Bu matris-
te ağırlık derecesini ifade eden w değeri 1 olarak alınmıştır. W ağırlıklı değer yardı-
mı ile ağırlıklı standart karar matrisi oluşturulur. Faktör değerlerden (sütunlardan) 
yola çıkarak performansı en iyi olan yani en yüksek değer ve en kötü olan yani en 
düşük değerler seçilir. Bu seçim yapılırken ekonomik performansta yüksek ve dü-
şük değerlerin iyi ya da kötü olmasına bakılır. Maksimum ve minimum değerler ile 
pozitif ve negatif ideal çözümden uzaklığını ifade eden S matrisi oluşturulur. İdeal 
çözümden uzaklığı gösteren matris tespit edilirken tablo3, tablo 4 ve tablo 5’de yer 
alan seçilmiş bazı makro ekonomik gösterge verilerinden faydalanılmıştır. Böylece 
ideal çözümden uzaklığı gösteren matris tablo 8’de düzenlenmiştir. 
Tablo 8: İdeal çözümden Uzaklığı Gösteren Matris 

Yıllar S+ Pozitif Uzaklık S- Negatif Uzaklık Sonuç 
1992 1,353948 0,781573 36,59869 
1993 1,20512 1,045341 46,45009 
1994 1,372036 1,06157 43,62127 
1995 0,999574 1,252566 55,61669 
1996 0,924438 1,125508 54,90427 
1997 0,973076 1,145274 54,06444 
1998 1,070448 1,094796 50,56226 
1999 0,904368 1,124045 55,41498 
2000 0,649654 1,216044 65,17905 
2001 0,595332 1,107159 65,03173 
2002 0,590422 1,133552 65,75228 
2003 0,518046 1,231758 70,39406 
2004 0,493358 1,276696 72,12754 
2005 0,428089 1,315404 75,44648 
2006 0,477317 1,323558 73,49527 
2007 0,669414 1,102696 62,22503 
2008 0,732157 1,109525 60,24519 
2009 0,79413 1,156105 59,28029 
2010 0,662522 1,278061 65,85964 
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Grafik 12: Kazakistan Ekonomisinin 1992 – 2010 Yılları arası Ekonomik Performansı 

Tablo 9: En İyiden En Kötüye Ekonomik Performansı Gösteren Yılların Sıralaması  
Performans 
Sıralaması 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Yıl 2005 2006 2004 2003 2010 2002 2000 2001 2007 

Tablo 10: En İyiden En Kötüye Ekonomik Performansı Gösteren Yılların Sıralaması  
Performans 
Sıralaması 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Yıl 2008 2009 1995 1999 1996 1997 1998 1993 1994 1992 

C. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi 

Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından 2010 yılına 
kadar geçen yirmi yıllık dönemde seçilmiş bazı makro ekonomik göstergeler ışığında 
performansı değerlendirilmiştir. Bu ekonomik performans değerlendirmesi sonu-
cunda yirmi yıllık süreç belirgin bir şekilde iki döneme ayrılmaktadır. 1991-1999 dö-
nem içerisinde kalan her yıl, ekonomik performansın düşük olduğu yıllardır. İkinci 
dönem olan 2000-2010 yılları ise, küresel krizin zirve yaptığı 2008 ve 2009 yılları ha-
riç ekonomik performansın iyi olduğu dönemlerdir. Yukarıda ideal çözümden uzak-
lığı gösteren matrisinden oluşturulan ekonomik performans grafiği ve tablolara (gra-
fik 12, tablo 9 ve tablo 10)  bakıldığında, Kazakistan ekonomisinin en yüksek eko-
nomik performans gösterdiği yıl 2005 yılı olarak belirlenmiştir. Bağımsızlık bu yana 
ekonomik performansın en yüksek olduğu ikinci yıl 2006 ve üçüncü sıradaki en iyi yıl 
ise, 2004 yılı olarak ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan yirmi yıllık bağımsızlık döneminin 
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en kötü ekonomik performans gösterildiği yıl ise, 1992 yılı olarak tespit edilmiştir. 
Aslında 1991 yılı makro ekonomik göstergelerin verilerine ulaşılabilme imkânı olsay-
dı, ekonomik performans bakımından en kötü yılın bu yıl olma olasılığı daha yüksek 
görünmekteydi. 1994 ve 1995 yılları da makro ekonomik performans açısından en 
kötü ikinci ve üçüncü sıradaki yıllar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Genel itibariyle ülkenin makro ekonomik performansının 1990’lı yıllar boyunca 
iyi olması zaten beklenemezdi. Çünkü bağımsızlıkla beraber merkezî planlı eko-
nomik anlayıştan serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinin başlaması, ekonomik 
unsurların tamamının bu yeni koşullara hemen uyum sağlaması beklenemezdi. 
Ayrıca geçiş sürecinin getirdiği uyum sorunun yanında, bağımsızlıkla beraber nite-
likli nüfusun azalması, Sovyet sistemi içinde kurulan ihraç piyasasının çöküşü ve 
mali yardımlarının kaybedilmesi, vergi gelirlerindeki gerileme, finansal yetersizlik-
ler ve kaynakların verimli kullanılamaması, siyasi ve sosyal istikrarsızlıklar, vb. ne-
denlerden dolayı Kazakistan ekonomisi makro ekonomik göstergeler açısından iyi 
bir performans göstermesi mümkün görülmemekteydi. Her ne kadar bağımsızlığını 
ilan etmiş olsa da ekonomik anlamda Rusya’ya bağımlılığının en üst düzeyde olma-
sı, doğru ekonomik politik matrisi uygulayamaması ekonomik performansın düşük 
gerçekleşmesine neden olan başka bir unsurdur.  

Kazakistan Cumhuriyeti’nin 2000 yılı ve sonrası dönemdeki ekonomik perfor-
mansı, 1990 yıllara göre hızlı bir değişim ve gelişim göstermiştir. Bu yıldan sonra 
özellikle uygulamaya konulan ekonomik politikalar ve reformlar ile uluslararası pi-
yasalara entegre sürecinin hızlanmıştır. Ayrıca Nursultan Nazarbayev’in izlediği dış 
politika stratejisi, Kazakistan ekonomisinin değişim ve dönüşüm sürecine muazzam 
katkılar yapmıştır. Böylece değişim ve dönüşüm süreci; IMF’nin etkin bir istikrar 
programları, Avrupa Birliği ve ABD’nin piyasa ekonomisi statüsünü onaylaması, 
Moody’s tarafından yatırım yapılabilir ülke statüsünün verilmesi gibi uluslararası 
piyasalardan da destek görmüştür. Bununla birlikte ülke geleceğinin petrole bağım-
lılığını ortadan kaldırmak için 2003-2013 dönemini kapsayacak olan “Endüstriyel 
Yenilenme ve Kalkınma Programı”nın uygulamaya başlanılması, ekonomik perfor-
mansın yükselmesine neden olan başka bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
uluslararası destek alan ekonomik dönüşüm, ülkeye gelen yabancı sermaye yatırım-
larının hızlı bir şekilde artmasına neden olmuştur. Bu durum, ülkenin ekonomik 
performansının yükselmesindeki önemli nedenlerden bir tanesidir. Bu yatırımlarla 
ekonominin dinamizm kazanması, özellikle 2005 ile 2006 yıllarında dünya petrol ve 
emtia fiyatlarında yaşanan yükselişler, Kazakistan’ın makro ekonomik performansı-
nın en üst düzeye çıkmasına neden olmuştur.  2007 yılında ülke içi ekonomik dina-
mizmin yavaşlaması, 2008 yılında küresel krizin ortaya çıkması, petrol fiyatındaki 



 Doç. Dr. Mehmet ALAGÖZ 

 Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 514

gerilemeler ve 2009 yılında özellikle bankacılık sektöründe yaşanan finansal sıkıntı-
lar, ekonomik performansın azalması sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

4. Genel Değerlendirme 

1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kazakistan Cumhuriyeti SSCB dağıldık-
tan sonra geçiş ekonomisi sürecine girmiş olan ülkelerden gerek sosyal ve yönetsel 
gerekse de ekonomik alanlarda en iyi performans gösteren ülkelerin başında gel-
mektedir. Çünkü 1990’lı yıllar boyunca piyasa ekonomisine geçişin ortaya çıkardığı 
olumsuzlara, 1997 Asya krizinin ve özellikle 1998 Rusya krizinin yıkıcı ekonomik 
etkisine maruz kalsa da,  uygulamaya koyduğu istikrar programları ile yeniden yapı-
lanmayı ve dünyayla entegre olmayı başarmıştır. Diğer taraftan dinamik bir nüfusa 
sahip olan Kazakistan Cumhuriyeti, 1990’lı yıllar boyunca her alanda yapılanması 
pek çok geçiş ekonomisine nazaran daha iyi ve hızlı olmasına rağmen makroeko-
nomik göstergeleri istikrarsız bir seyir izlemiştir. 2000 yılı ile birlikte IMF’in deste-
ğiyle uygulamaya konulan ekonomik önlemler paketi ülkenin uluslararası piyasala-
ra entegre oluşunu hızlandırırken, bir taraftan hammadde (özellikle petrol) fiyatla-
rının artması diğer taraftan ulusal paranın devalüasyonu ile dış ticarette elde edilen 
rekabet gücü ve iklim koşulların tarım sektöründe üretimi artıracak şekilde gerçek-
leşmesi ekonomik değişim ve dönüşüme önemli katkılar yapmıştır. Bunlara ilave-
ten 2001 yılında AB ile 2002 yılında ABD’nin piyasa ekonomisi statüsünü onayla-
ması ile Moody’s tarafından yatırım yapılabilir ülke statüsüne yükseltilmesi, Kaza-
kistan ekonomisi için bir dönüm noktası olmuştur. Özellikle 2003 yılında Kazakis-
tan, emtia ve özellikle petrol fiyatlarına olan aşırı bağımlılığını kırmak için 2003-
2013 dönemini kapsayacak olan Endüstriyel Yenilenme ve Kalkınma Programını 
uygulamaya başlaması, bu dönüşüm sürecine beklenen seviyede olmasa da pozitif 
katkılar yapmıştır. Son olarak  2000 yılı Nisan’ın oluşturulan Avrasya Ekonomik 
Topluluğu’nun (Eurosec) Ocak 2010`dan itibaren Kazakistan, Rusya ve Beyaz 
Rusya arasında gümrük birliği uygulaması ile hayata geçirilmesi, hem Kazakistan’ı 
hem de Orta Asya ekonomisini güçlendirmesi beklenmektedir. 2000 yılından son-
ra alınan ekonomik tedbirler ile enflasyon oranının göreli olarak düştüğü, reel bü-
yüme performansının yüksek ve istikrarlı olduğu, işsizlik oranı düşerken reel ücret-
lerin arttığı, cari açık ve bütçe açığının bazı yıllar hariç önemli sorun oluşturmadığı 
görülmektedir. 

Aslında 2000 yılından sonra elde edilen bu ekonomik başarının ardında, özellik-
le Nursultan Nazarbayev’in uluslararası piyasalara entegre olmaya önem vermesi ve 
uyguladığı yapısal reformlar ve yolsuzlukla mücadelede kaydettiği aşamaların 
önemi çok büyüktür. Ayrıca yönetsel ve siyasal istikrar ile bu kadroların ekonomiye 
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ve dönüşüm sürecine bilinçli ve ısrarlı yaklaşımlarının da önemli katkıları bulun-
maktadır.  

Ancak serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde Kazakistan, ekonomik yapı-
sının sürdürülebilir olması için şuan ekonomik büyümenin ana kaynakları olan 
petrol ve doğal gaza olan bağımlılığını azaltması gerekmektedir. Çünkü bu durum 
Kazakistan ekonomisinin tek yönlü (petrol, doğal gaz ve diğer emtia çıkarımı vb.) 
bir yapıya dolayısıyla dış piyasalardaki konjonktüre karşı çok duyarlı bir hâle getir-
mektedir. Ekonomideki tek yönlü ürün bağımlılığının yanında pazar bağımlılığının 
da bulunması kırılganlığı en üst noktaya taşımaktadır. Kazakistan’ın her ne kadar 
son dönemde ihracat yaptığı pazarlarda bir çeşitlilik oluşturmaya çalışsa da, dış 
ticarette Rusya’ya bağımlılığı devam etmektedir. Bu durum iki ülke arasındaki sa-
dece ekonomik değil aynı zamanda siyasi, askerî ve sosyal ilişkilerin de çok hassas 
dengelerde yürütülmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan farklı ola-
rak sahip olduğu bazı dezavantajlarda(coğrafî olarak büyük piyasalara uzak olma-
sından dolayı taşıma maliyetlerinin yüksekliği ve rekabet gücünün zayıflığı, nüfu-
sunun yaklaşık 17 milyon olması, beşeri sermaye eksikliği, teknoloji eksikliği ve 
internet kullanımın azlığı, vb) doğal kaynak dışı sektörlerin ekonomideki payları-
nın artmasını engellemiştir. Bundan dolayı özellikle petrol ve doğal gaz üretimi 
dışında yeni üretim alanlarının ve imalat sanayinin teşvik edilmesi ile tarımdaki 
verimliliğin ve ürün çeşitliliğinin endüstriyel üretimi artıracak bir yapıya kavuştu-
rulması gerekmektedir. Bu sayede ülkenin doğal kaynaklar odaklı yatırım görünü-
mü değişecek ve ekonomideki istikrar piyasa içerisinde kendiliğinden sağlanacak-
tır. Aksi takdirde yakın zamanda “Hollanda Hastalığı”na yakalanması kaçınılmaz 
bir sonuç olacaktır.  

Ülkenin rekabetçiliğinde hayati etmenlerden biri beşeri sermayenin niteliğidir. 
Nitelikli beşeri sermaye yatırımları yalnızca ülkenin verimliliğini artırmayacak ayrı-
ca petrol gelirlerinden kaynaklanan gelir adaletsizliğinin de azaltılmasına yardım 
edecektir. Bütçede eğitim ve sağlık için tahsis yapılmadan önce, hükümetin eğitim 
ve sağlık alanında yeni reformlara ve yeniden inşasında kapsamlı bir plana ihtiyacı 
bulunmaktadır. Ülke işgücü eğitimine daha çok harcama yaparak, doğal kaynak 
sektörünü bilgi yoğun hâle getirmelidir. Ayrıca ülkedeki ARGE faaliyetleri destek-
lenmeli ve harcamaları artırılması gerekmektedir. 

Doğal kaynak zengini ülkelerin birçoğunun elde ettikleri gelirleri etkin ve ve-
rimli kullanamadıklarına ilişkin örnekler bulunmaktadır. Bunun için hükümet, fon 
varlıklarının etkin kullanılması için orta ve uzun vadeli planlar yapmalı ve bu fonlar 
ile kamu yatırımlarının finansmanına öncelik vermelidir.  



 Doç. Dr. Mehmet ALAGÖZ 

 Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 516

Mali piyasada, bankacılık sektörünün dış borçlarındaki azalmalar; rezerv yeterli-
liği, karlılık ve sermaye riski gibi sorunların önemli ölçüde giderilmesine neden 
olmuştur. Özellikle uzun dönem dış borçlarında azalma eğilimi görülse de, kısa 
dönemli borçlar artmaya devam etmekte ve spekülatif sermaye riskini ortaya çı-
karmaktadır. Bir diğer risk ise,  bankaların riskli hâle gelmiş borçlarındaki büyük 
artışlardır. Bundan dolayı mali sektörde kırılganlık bulunmaktadır. Kazakistan mali 
piyasası yeniden gözden geçirilmeli ve kırılganlığı ortadan kaldıracak düzenlemele-
ri gerçekleştirmelidir. Özellikle dış kaynak kullanımı ile elde edilen finansmanların 
üretken olmayan yatırımlardan ziyade üretkenliği yüksek olan sektörlere yöneltil-
mesi sağlanmalıdır. 

Sonuç olarak, 2010 yılında büyüme oranlarında görülen iyileşme, küresel mal 
piyasaları ile enerji piyasalarındaki olumlu gelişmelere bağlı olarak doğal kaynak 
sektörlerinden kaynaklanmaktadır. İmalat sanayi üretimindeki iyileşme ise, hü-
kümetin anti-kriz politikalarının bir sonucudur. Ancak uygulanan anti-kriz politi-
kalarının sonucunda kamu borcunun yükselmesi, ülkeyi 2011 yılında daha yüksek 
bir bütçe açığı sorunu ile karşı karşıya kalmasına neden olacaktır.  Bundan dolayı 
hükümet bütçe gelirlerinin verimliliğini artırmalı ve sürdürülebilir büyüme için 
ekonomik unsurları yeni kaynaklar aramaya teşvik etmelidir.  
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Giriş 

Gümrük birliği, taraf ülkelerin aralarındaki ticaretin her çeşit tarife ve eş değer 
vergiden muaf bir biçimde gerçekleşebildiği ve tarafların, birlik dışında kalan ülke-
lere yönelik olarak da ortak bir gümrük tarifesini benimsedikleri bir ekonomik bü-
tünleşme modelidir.1 Başka bir ifadeyle gümrük birliği, malların tek bir gümrük 
alanı içinde, herhangi bir engelle karşılaşmaksızın bütünsel ya da kısmî (belirli ko-
talar dâhilinde) olarak serbestçe dolaşabilmeleri ve anlaşmaya konu olan tarafların 
üçüncü ülkelerden yaptıkları ithalata aynı dış tarife ve aynı ticaret politikasını uygu-
lamaları demektir. En genel ifadeyle gümrük birliği, taraflar arasındaki ticarette 
mevcut gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarıyla, her türlü eş 
etkili tedbirin kaldırıldığı ve ayrıca, birlik dışında kalan üçüncü ülkelere yönelik 
olarak da, ortak gümrük tarifesinin uygulandığı bir ekonomik entegrasyon çeşidi 
olarak tanımlanmaktadır.2 

Gümrük birliğinin sınırları içinde, malların hiç bir engellemeyle karşılaşmadan 
serbest dolaşımı esastır. Bu nedenle, gümrük birliği tarafları arasında herhangi bir 
ayırımcılığın ortaya çıkmamasının sağlanması ve ortak rekabet kuralları ile ortak 
ticaret politikalarının geliştirilmesi de gerekmektedir. Ancak bu çerçevede birlik 
üyeleri, serbest rekabet ortamında, eşit koşullarda üretim ve ticaret yapabileceklerdir. 

Bu çalışmada, gümrük birliği kavramı, gümrük birliğinin etkileri, Kazakistan 
Rusya Belarus Gümrük Birliği anlaşması ve bu anlaşmanın Kazakistan’daki Türk 
yatırımcılar ve Türkiye’nin İhracatı üzerine etkisi incelenmektedir. 

1. Gümrük Birliği’nin Etkileri 

Gümrük birliklerinde üye ülkeler arasında gümrük tarife duvarlarının kaldırıl-
ması ve serbest ticaret alanlarının genişlemesi sonucunda refah artırıcı gelişmeler 
olduğu gibi, üçüncü ülkelere karşı uygulanan gümrük duvarları nedeniyle refah 
azaltıcı etkenler de oluşabilir. Tam rekabet piyasasının geçerli olduğu bir dünya 
piyasasında optimum refaha ulaşmak için en iyi yol Pareto optimumudur. Fakat 
gümrük birliklerinde (dışa karşı uygulanan gümrük tarifeleri sebebiyle) optimum 

                                                 
1  Gümrük Müsteşarlığı, http://www.gumruk.gov.tr/tr-

TR/abdisiliskiler/Sayfalar/GumrukBirligi.aspx, 04.07.20011) 
2  Naci Doğan,  “On Yıllık Dönemde Gümrük Birliği’nin Etkileri ve Sonuçları Üzerine Bir Değer-

lendirme” Mevzuat Dergisi, Temmuz 2004, Cilt 7, Sayı 79. 
(http://www.mevzuatdergisi.com/2004/07a/02.htm, (28.06.2011) 
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refaha ulaşmak söz konusu olamaz. Burada refahın arttırılması söz konusudur. Bu 
da “ikinci en iyi durum” teorisinin içinde değerlendirilebilir.3  

 Gümrük birliğinin ekonomik etkileri temelde kaynak dağılımı üzerinde görülür. 
Kaynak dağılımı etkisi statik etkiler ve dinamik etkiler olmak üzere ikiye ayrılır. Statik 
etkiler gümrük birliğinin milli gelir üzerindeki bir defalık etkisidir. Dinamik etkiler ise 
milli gelirin büyüme hızı üzerinde kendini gösteren etkileridir.4 

A) Gümrük Birliği’nin Statik Etkileri 

 Statik etkiler, gümrük birliği kurulması sonucu, birlik içinde kaynakların yeni-
den dağılımı seklinde ortaya çıkan etkileri içerir. Statik etkileri ticaret yaratma ve 
ticaret saptırma etkileri şeklinde inceleyebiliriz. Ticaret yaratma etkisi pahalı yerli 
üretimin diğer üyeden gelen ucuz ithalatla ikame edilmesi şeklinde tanımlanabilir. 
Ticaret saptırma etkisi başlangıçta Gümrük birliği dışından gelen ucuz ithalatın 
yerini birlik içindeki pahalı ithalatın alması olarak tanımlanır. Ticaret yaratma etki-
si, pahalı yerli üretimde kullanılan kaynakların daha verimli alanlara aktarılmasını 
sağlar. Ticaret saptırma ise pahalı üretim yapan sektörlere kaynak aktarımına ne-
den olur. Ticaret saptırma etkisi refahı azaltırken ticaret yaratma refahı artırır.5 

 Gümrük birliğinin statik etkileri, üretim etkisi, ticaret etkisi, tüketim etkisi ve 
gelir dağılımı etkisi olarak sınıflandırılabilir;  

- Üretim Etkisi: Gümrük birliği kurulunca, birlik içindeki bazı sanayiler, güm-
rük tarifelerinin kaldırılması dolayısıyla, bazı girdileri daha ucuza alabilir. Böylece 
üretim artabilir. Diğer taraftan, gümrük tarifelerinin birlik üyeleri arasında kalkması 
sırasında, daha önce üçüncü ülkelerden düşük maliyetle alınan bazı mallar, daha 
yüksek maliyetle birlik üyelerinde alınacağından maliyetler yükselir; bu da üretim 
azalışına neden olur.6  

- Ticaret Etkisi: Anlaşma gereği kısa dönemde birlik içi ülkeler arasında ticare-
ti kısıtlayan engeller ortadan kaldırıldığı ve birlik dışı ülkelere karşı gümrük duvar-
ları devam ettiği ya da oluşturulduğu için birlik içi ülkelere ticaret artarken birlik 
dışı ülkelere ticaret azalabilir. Bu da ticaretin birlik dışından birlik içine kaymasına 
ve dolaysı ile ticaretin saptırılmasına neden olur. Buna uygulamada ticaret saptırıcı 

                                                 
3  A.g.m. 
4  Ertuğrul Yıldırım ve Cihan Dura, “Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri 

Konusundaki Literatüre Bir Bakış”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi-
si, Ocak-Haziran 2007, Sayı 28, s. 142. 

5  A.g.m., s 142-143. 
6  Erol İyibozkurt, Türkiye-AB Gümrük Birliği, Ezgi Yayınları,  s. 6. 
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etki denir. Uzun dönemde ise, birlik ülkeleri ile birlik dışı ülkeler arasındaki ticaret 
artabilir. Örneğin birlik üyeleri, birlik kurulduktan sonra daha fazla büyüme göste-
rip, gelirleri daha hızlı artmışsa, ithalat talepleri artacak ve ticaret hacmi, eskiye göre 
büyüyecektir. Birlik içinde bu ve benzeri şekilde ticaretin artmasına ticaret yaratıcı 
etki denir.7  

- Tüketim Etkisi: Gümrük birliklerinin  kurulması sonucu oluşan entegrasyon 
içindeki üyelerin ekonomik yapılarında bir uygunluk varsa, birleşmenin tüm üyele-
rin lehine olacağı ve üye ülke vatandaşlarının gelirlerinin artacağı, gelir artışının 
talebi kamçılayacağı ve daha çok tüketime fon aktarılacağı düşüncesine dayanır. Bu 
duruma, birlik içinde malların ucuzlaması etki yaptığı gibi üye ülke vatandaşlarının 
üretim etkisi nedeniyle gelirlerinin artması da etki yapmaktadır.  

- Gelir Dağılımı Etkisi: Ticari birliklerin kurulması sonucu ticaret yaratma et-
kisi nedeniyle birlik içine kayan ekonomik faaliyetler birlik içindeki üyelerin üreti-
minin dolayısıyla gelirlerin artmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan ticaret 
sapması etkisi nedeniyle üçüncü ülkelerin mallarına olan talep düştüğünden üretim 
azalacak ve bunun sonucu olarak bu ülkelerin gelirleri düşecektir. Birlik üyelerinin 
gelirlerinin artmasına karşın üçüncü ülkelerin gelirlerinin azalması ülkeler arasında 
gelir dağılımının bozulmasına neden olur.8  

B) Gümrük Birliği’nin Dinamik Etkileri 

Gümrük birliğinin kurulması, küçük piyasadan büyük piyasaya geçiş anlamı ta-
şıdığından, ekonomilerin büyük piyasanın avantajlarını da elde etmelerine neden 
olur. Büyük piyasanın meydana getirdiği bu avantajlara dinamik etkiler adı verilir.9 
Başka bir ifadeyle dinamik etkiler uzun dönemde gümrük birliğinin GSYİH’nın 
büyüme hızı üzerinde ortaya çıkardığı etkilerdir. Gümrük birliğinin dinamik etkile-
ri; ölçek ekonomileri etkisi, yatırımları teşvik etkisi, kutuplaşma etkisi, rekabet etki-
si, teknolojik ilerleme etkisi ve dışsal ekonomiler etkisi şeklinde sınıflandırılabilir. 

- Ölçek Ekonomileri Etkisi: Gümrük birliği yurtiçi üreticilerin daha büyük bir 
pazar için üretim yapmalarını sağlayacaktır. Başka bir ifadeyle gümrük birliğinin 
yurtiçinde üretilen malların birlik piyasalarına girişini kolaylaştırması, yerli firmala-
rın atıl kapasitelerini kullanmalarına ya da kapasite artırımına gitmelerine yol aça-
caktır. Bu da ölçek ekonomilerinin iki faydasını ortaya çıkaracaktır. Birincisi firma 
ve endüstri ölçeğinin büyüyerek maliyetlerde ortaya çıkardığı düşüşlerdir. İkinci 
faydası ise ürün çeşitliliğinin artmasına neden olacaktır. Gümrük birliği öncesi yur-

                                                 
7  Doğan, A.g.m. 
8  Ahmet Çimen, Gümrük Birliği ve Avrupa Topluluğu Türkiye İlişkileri, Ankara, Seçkin Yayınları,  s. 24. 
9  İyibozkurt, A.g.e., s. 8. 
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tiçi piyasa dar olduğundan ürün çeşitliliği de az olacaktır. Gümrük birliği piyasa 
hacmini genişlettikçe, firmalar ölçeklerini ve ürün çeşitlerini artıracaktır. Böylece 
üretimde verimlilik artışları ortaya çıkacaktır.10  

- Yatırımları Teşvik Etkisi: Gümrük birliğine giden ekonomilerde yatırımların 
artması iki kanalla ortaya çıkar. Bunlardan birincisi, gümrük birliğine bağlı olarak 
milli gelirde ortaya çıkan artışın tasarrufları ve yatırımları artırmasıdır. İkincisi, 
Gümrük birliğinin doğrudan yabancı yatırımların yeri ve büyüklüğü üzerinde deği-
şikliklere neden olmasıdır. Ayrıca gümrük birliği birliğe giren ülkeler arasında ticari 
sınırların kalkmasına neden olduğundan birlik içinde faaliyet gösteren firmalar açı-
sından pazarlarının genişlemesine neden olarak yatırımları teşvik etkisi doğurur.11  

- Kutuplaşma Etkisi: Kutuplaşma etkisi yoğunlaşma etkisi olarak da ele alın-
maktadır. Kutuplaşma etkisi ya da yoğunlaşma etkisi, birlik üyesi ülkelerden birin-
de veya ülke içinde özel bir bölgede, göreli ya da mutlak olarak, ticaret yoğunluğu 
yaratılması ya da üretim faktörlerinin o bölgede toplanma eğiliminde olması anla-
mına gelir.12 Bu kapsamda coğrafi olarak merkezde olan ya da birliğin merkezi ko-
numunda olan ülkeler kutuplaşma etkisinden daha fazla fayda sağlayacaklardır. Bu 
da entegrasyonun kutuplaşma etkisinin bir sonucudur.13  

- Rekabet Etkisi: Gümrük birliğinin rekabet etkisi iki şekilde ortaya çıkar. Bi-
rincisi, Gümrük birliğinin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını artırması sonu-
cu rekabetin artmasıdır. Piyasalarda serbest giriş koşuluna yaklaşıldıkça rekabetten 
beklenen yararlar artmaktadır. Diğer bir deyişle endüstrideki firma sayısı arttıkça, 
ortaya çıkan rekabet nedeniyle daha etkin üretim yöntemleri kullanıldığından ma-
liyetlerde düşüşlerle birlikte ürün kalitelerinde iyileşme sağlanacaktır. İkincisi ise 
Gümrük birliğinin üye ülke ile birlik arasındaki dış ticareti artırmasıyla rekabetin 
artmasıdır (Yıldırım ve Dura, 2007:146).   

- Teknolojik İlerleme Etkisi: Gümrük birliği teknolojik ilerlemeyi üç kanalla 
artırabilir. Birincisi, daha büyük bir pazarla karşılaşan yurtiçi firmaların üretim öl-
çeklerinin büyümesi ve ar-ge yatırımlarına daha fazla pay ayırmalarıdır. İkincisi, 
artan rekabetin yurtiçi firmaları daha etkin çalışma yöntemlerini bulmaya zorlaması 
ve böylece yurtiçi firmaların ar-ge yatırımlarını artırarak teknolojik ilerlemeye ne-

                                                 
10  Ertuğrul Yıldırım ve Cihan Dura, A.g.m., s. 147. 
11  A.g.m., s. 146-147. 
12  Ali M. El-Agraa, Regional Integration Experience, Theory and Measurement. Second Edition, 

Macmillan Press, s. 45. 
13  Ferda Halıcıoglu, Ekonomik Entegrasyonların Etkileri ve Ölçme Yöntemleri: Türkiye-AB Güm-

rük Birliği ve Alternatifleri İçin Uygulamalar, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 45.  
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den olmasıdır. Üçüncüsü ise gümrük birliğinden dolayı artan doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarının getirdiği teknolojiler, üye ülkedeki teknoloji düzeyinden 
daha yüksek düzeyli olduğunda ortaya çıkar. Gümrük birliğinin teknolojik ilerleme 
etkisi, rekabet artışına, ölçek büyümesine, yabancı sermaye yatırımlarının artışına 
ve teknoloji içeriğine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 

- Dışsal Ekonomiler Etkisi: Arz ve talep koşullarındaki değişmelere bağlı ola-
rak iki grupta toplanabilen dışsal ekonomiler, işletmelerin ve endüstrilerin hem 
özel maliyetlerini hem de genel maliyetlerini aşağıya çekebilir. Arz koşullarına bağlı 
dışsal ekonomiler durumunda, bir işletmenin üretim tekniğindeki ilerleme nede-
niyle maliyetlerini düşürmesi ve bu işletmenin ürettiği ürünü, satın alan diğer iş-
letmelere daha düşük fiyattan sunması söz konusudur. Talep koşullarına bağlı dış-
sal ekonomiler durumunda ise, dışsal ölçek ekonomileri üretim genişlemesi olan 
bir endüstrideki üretim faktörlerinin gelirlerinin artması ile başlar ve türev talepler-
deki artışla devam eder. İlk endüstrideki üretim artısı, gelir-talep sarmalının oluş-
masına neden olur. Bu etki bazı sektörlerin dâhil edildiği gümrük birliği örneğinde, 
gümrük birliğine dâhil edilmeyen sektörlerin de bu birleşmeden etkilenebileceğini 
ima eder. Endüstrinin optimum ölçek altında çalışması durumunda dışsal ekono-
miler, optimum ölçeğe ulaşmada olumlu etkide bulunurlar. Dışsal ekonomiler, 
ekonomik bütünleşmeye giden üye ülke endüstrilerinde oluşması durumunda, ma-
liyet düşürücü etkilerinden dolayı, yerli ve yabancı yatırımcılar için bir teşvik vazi-
fesi görürler.14 

2. Kazakistan-Rusya-Belarus Gümrük Birliği Anlaşması 

8 Aralık 1991 tarihinde Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya Bağımsız 
Devletler Topluluğu'nun oluşturulması anlaşmasını imzalayarak Sovyetler Birli-
ği'ne son vermişlerdir. 21 Aralık 1991 tarihinde Baltık Devletleri ve Gürcistan ha-
riç, tüm eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri, son olarak da 1993 yılında Gürcistan 
Bağımsız Devletler Topluluğu’nu oluşturan anlaşmayı imzalamıştır. Üye ülkeler 
sırasıyla; Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna 
devletleridir. Gürcistan Bağımsız Devletler Topluluğu üyeliğinden 17.08.2009 ta-
rihinde ayrılmıştır. 

BDT pazarı bugün yaklaşık 270 milyonluk nüfusu ile dünyanın en büyük pazar-
ları arasında yer almaktadır. 2008 yılında BDT ülkelerinin toplam ihracatı 700 mil-
yar doların üzerine çıkarken, toplam ithalatı da 500 milyar dolara yaklaşmıştır. 

                                                 
14  Ertuğrul Yıldırım ve Cihan Dura, A.g.m., s. 147-148. 
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BDT’nin dünya ihracatındaki payı %4,4 dünya ithalatındaki payı ise % 3’tür. Dünya 
doğalgaz rezervlerinin %30,7’si BDT ülkelerinde bulunurken, söz konusu ülkeler 
aynı zamanda dünya doğalgaz üretiminin dörtte birini gerçekleştirilmektedirler. 
BDT ülkelerinin dünya petrol üretimindeki payı da %16’dır. 2010 yılı itibariyle 
BDT ülkelerindeki doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2000 yılından bu yana 
%543 artarak 355 milyar dolara yükselmiştir. Ancak BDT ülkelerinden sadece Er-
menistan, Gürcistan, Kırgızistan, Moldova ve Ukrayna Dünya Ticaret Örgütü üye-
si olmuşlardır. Diğer ülkeler DTÖ üyeliği için görüşmelerini sürdürmektedirler. 

Bağımsız Devletler Topluluğu, üye ülkelerin, çok yönlü işbirliğine yaklaşım farklı-
ları ve sorunlara bölgesel çözüm arayışları gibi nedenlerden dolayı ülkeler arasında 
etkin bir işbirliği sağlayamamıştır. Bu nedenle bazı üyeler daha etkin işbirliği oluştu-
rabilmek için farklı devletlerarası oluşumlara gitmişlerdir. Bu oluşumlardan birisi olan 
Avrasya Ekonomik Topluluğu 2000 yılında Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, 
Rusya Federasyonu ve Tacikistan tarafından kurulmuştur. 2006 yılında Özbekistan 
da topluluğa katılmış, ancak 2008 yılında üyeliğini askıya almıştır. Ukrayna, Moldova 
ve Ermenistan söz konusu toplulukta gözlemci statüsündedirler. Avrasya Ekonomik 
Topluluğu’nun kuruluş amaçları arasında Gümrük Birliği oluşturmak, imzacı ülkele-
rin birbirleri ile uyumlu ekonomik politikalar yürütmesi, ortak enerji alanı oluştur-
mak, tarım alanında işbirliğini geliştirmek, tek pazar oluşturarak parasal entegrasyona 
ulaşmak, sosyal ve insani alanlarda ve göç politikalarında işbirliği içinde yer almakta-
dır. 2000 yılında 30 milyar dolar olan imzacı ülkeler arasındaki ticaret hacmi, 2008 
yılında 123 milyar dolara yükselmiştir. Bugüne kadar serbest ticaret rejimi formatın-
da olan Avrasya Ekonomik Topluluğu, Kazakistan, Rusya ve Belarus arasında imza-
lanan anlaşma ile Gümrük Birliği’ne dönüşmüş böylece üçüncü ülkeler ile yapılan 
ticareti de kapsamaya başlamıştır. Topluluğun diğer üyeleri Kırgızistan ve Tacikis-
tan’ın da ilerleyen dönemde Gümrük Birliği’ne katılmaları beklenmektedir. Toplulu-
ğun nihai amacı Avrupa Birliği benzeri malların, hizmetlerin, sermayenin ve işçilerin 
serbest dolaşımına dayanan ortak ekonomik alan oluşturmaktır. 

Gümrük Birliği’nin uygulamaya girdiği 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren üçüncü 
ülkelerden yapılan ithalatta Ortak Gümrük Tarifeleri (OGT) uygulanmaya baş-
lanmıştır. OGT’lerin genellikle % 5, % 10 ve %15-20 aralığında olduğu görülmek-
tedir. Ayrıca OGT’lerin belirlenmesinde genellikle Rusya Federasyonu’nun güm-
rük tarifeleri esas alınmıştır.15  

                                                 
15  UİB Ar-Ge, “Rusya-Belarus-Kazakistan Gümrük Birliği Anlaşması”2010, 

http://uibrussia.org/tr/pdf/BDT%20GUMRUK%20BIRLIGI.pdf, (Erişim Tarihi 28.06.2011). 
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Bağımsız Devletler Topluluğunun en ciddi hamlesi olarak nitelendirilebilecek 
olan gümrük birliği anlaşmasının en temel amacı birlik üyesi ülkeler arasında diğer 
Avrasya Ekonomik Topluluğu ülkelerinin katılımına da açık ekonomik entegras-
yon oluşturmaktır.  Konuya ilişkin olarak Kırgızistan ve Tacikistan resmî makamla-
rından gelen açıklamalar ekonomik bütünleşmeye olumlu bakıldığını göstermekte-
dir. Bütün bunlara ilaveten gümrük birliğine ilişkin Ukrayna’nın alacağı tavır önem-
lidir. Ukrayna BDT’nin ikinci büyük ekonomisi olması hasebiyle Gümrük birliğine 
ilişkin alacağı pozisyon gümrük birliğinin genişlemesi ve derinleşmesinde etkileyici 
rol oynayacaktır. Bu kapsamda birliğe üyeliği engelleyen en önemli etken Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğidir. Gümrük birliği üyesi ülkelerin DTÖ üyeliğine 
bakışı Ukrayna’nın katılım sürecini etkileyecektir.  

Gümrük birliğinin uygulamaya girdiği 1 Ocak 2010’dan itibaren, üçüncü ülkeler-
den yapılan ithalatta ortak gümrük tarifeleri (OGT) uygulanmaya başlanmıştır. 
Gümrük birliği tüm ürünleri kapsamakla birlikte, Kazakistan’a OGT’ye uyum için 
ürün bazında değişen sürelerde, toplam 409 kalem üründe, 2015 yılına kadar geçiş 
dönemi imkânı sağlanmıştır. Alışık olunanın aksine, geçiş dönemi bu ürünlerde tari-
felerin kademeli olarak artırılmasına ilişkindir. Bu ürünler, 2008 yılı rakamlarıyla 
Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatının %14,4’üne tekabül etmektedir. 

Gümrük kontrolleri, anlaşma gereği Rusya-Belarus arasında 1 Temmuz 
2010’da, Rusya-Kazakistan arasında ise 1 Temmuz 2011’de tamamıyla kaldırılmak 
üzere anlaşmaya varılmıştır. Gümrük kontrollerinin kaldırılmasıyla, 2015 yılına 
kadar Kazakistan’a düşük tarifeyle girecek geçiş dönemi öngörülen mallarda, özel-
likle Çin menşeli olanlarının Rus pazarına düşük tarifeden sokulabileceği yönünde 
endişeleri de beraberinde getirmektedir.  

Gümrük birliği anlaşmasıyla 1 Temmuz 2010’a kadar da Ortak Gümrük Kodu-
nun yürürlüğe girmesi ve standartların uyumlaştırılması hedeflenmiştir. Anlaşma 
kapsamında Ortak gümrük tarifelerinin belirlenmesinde genelde Rusya Federas-
yonunun gümrük tarifeleri ve tarife cetveli esas alınmıştır. 

Gümrük birliği üyesi ülkeler arasında gümrük tarifeleri ise şu şekilde oluşmuş-
tur; Rusya Federasyonu için mevcut tarifelerinin %82’si sabit kalmış, %14’ü düş-
müş, %4’lük bir bölümünde artış yaşanmıştır. Belarus için mevcut tarifelerinin 
%75’i aynı kalmış, %7’sinde indirim olmuş, %18’inde artış kaydedilmiştir. Kazakis-
tan içinse mevcut tarifelerinin %45’i sabit kalmış, %45’i artmış, %10’unda düşüş 
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yaşanmıştır. Söz konusu veriler de açıkça göstermektedir ki bölgede baskın ülke 
konumunda olan Rusya’nın koruma oranları diğer üye ülkelerce kabul edilmiştir.16  

Başta Rusya olmak üzere bölge ülkelerince advalorem vergi (değer üzerinden 
alınan yüzde vergi) yanında birçok üründe spesifik vergi uygulamaları mevcuttur. 
Gümrük birliği sürecinde yeni teşkil olunan OGT’lere bakıldığında, 11.171 tarife 
pozisyonundan 1.962’sinin adv./spesifik ya da yalnız spesifik olarak uygulandığı 
görülmektedir. Örneğin, “%20 ya da her hâlükârda 2 euro/kg’dan az değil” şeklin-
deki bir uygulama, gerçekte uygulanan vergi oranının %20’den daha yüksek düzey-
de olmasına yol açmakta bu da dolaylı olarak örtülü bir korumacılığı ortaya çıkar-
maktadır.17  

3. Kazakistan-Rusya-Belarus Gümrük Birliği Anlaşması’nın 
Kazakistan’daki Türk Girişimciler ve Türkiye’nin İhracatı 
Üzerine Etkisi 

A) Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın temel amacı, Kazakistan, Rusya Belarus arasındaki gümrük birliği 
anlaşmasının Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatı ve Kazakistan’da ikamet eden 
Türk yatırımcıların yatırımları üzerine etkisini araştırmaktır. Bu kapsamda Kazakis-
tan Rusya Belarus Gümrük Birliği Anlaşması’nın Türkiye’nin ihracatı üzerine etkisi 
olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca Kazakistan’da ikamet eden 
Türk yatırımcıların, faaliyet konusu itibariyle üretim ve ticaret işletmesi sınıflan-
dırması kapsamında, doğrudan yatırımlarını olumlu ya da olumsuz anlamda, ne 
yönde etkilediği belirlenmeye çalışılacaktır. 

Bu çalışma, gümrük birliği anlaşmasının uygulama sürecine girdiği şu günlerde, 
Türkiye’nin ihracatı ve Türk yatırımcılar üzerine etkisini ortaya koyması açısından 
önem arz etmektedir. Elde edilen sonuçlar Türkiye’nin Kazakistan ekonomik ilişki-
leri konusunda hem fikir vermesi hem de olası durumlara karşı da önceden önlem 
alınmasına ve yeni projelerin geliştirilebilmesine de ışık tutacaktır.  

                                                 
16  Dış Ticaret Müsteşarlığı,“BDT ve Rusya-Kazakistan-Belarus Gümrük Birliğine İlişkin Çalışma 

Raporu” Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Şubat 2010, s. 1-2. 
http://katiad.net/bilgi.php?id=rusya-kazakistan-belarus (Erişim Tarihi 28.06.2011). 

17  Dış Ticaret Müsteşarlığı, A.g.m.,s. 2-3. 



  Yrd. Doç. Dr. Osman BARAK 

 Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 530

B) Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk işletmeleri oluş-
turmaktadır. Bu kapsamda Kazakistan’da faaliyet gösteren Kazak Türk İş Adamları 
Derneği’ne (KATİAD) üye işletmeler ve dernek üyesi olmayan (faaliyetlerini her-
hangi bir dernek üyeliği çatısı altında sürdürmeyen) işletmeler arasından çalışma-
nın örneklemi belirlenmiştir. Örneklem, belirlemede işletmelerin nitelikleri faaliyet 
konuları göz önünde bulundurulmuş, farklı sektörlerden işletme yöneticilerinin 
fikirlerini almak adına basit tesadüfî örneklemeden kaçınılmıştır. Çalışmanın nite-
liği de göz önünde tutularak olasılığa dayalı olmayan “yargısal örnekleme” ve “kar-
topu örneklemesi” tekniklerinden faydalanılmıştır. Bu kapsamda öncelikle KA-
TİAD üyesi 152 işletmeye internet yolu ile anket gönderilmiş yeterli sayıda anketin 
geri dönmeyeceği anlaşılınca, yargısal örnekleme yöntemi kullanılarak faaliyet ko-
nuları ve çalışma alanları göz önüne alınarak 100 işletme belirlenmiş ve bu işletme-
ler adreslerinde ziyaret edilerek işletme yöneticilerine anket uygulanmıştır. Uygu-
lama kapsamında anket uygulamasını kabul eden söz konusu işletmelerden 81 adet 
işletme yöneticisi ile görüşülmüş ve anket uygulanmıştır. Ayrıca bu görüşmeler 
esnasında, ilgili işletme yöneticilerinden anket uygulamasına yardımcı olabilecek 
başka işletme yöneticileri ile iletişim konusunda yardım sorulmuş ve onların tavsi-
ye ve önerilerinden faydalanılarak KATİAD üyesi olmayan işletme yöneticileri ile 
temas kurulmuş ve bu kapsamda da 35 adet görüşme yapılmıştır. Hatalı ve eksik 
anketler ayıklandıktan sonra 116 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Elde edi-
len toplam 116 anket formundan, bazıları eksik ve hatalı doldurmalar nedeniyle 
değerlendirmeye alınmamış olup, toplam 108 anket formu değerlendirme ve araş-
tırma kapsamına alınmıştır. 

C) Verilerin Toplanması 

Çalışmaya ait verilerin toplanmasında, yatırımcılara yönelik 3 aşamalı bir anket 
formu oluşturulmuştur. Anketin birinci aşamasında işletmeye ilişkin genel bilgiler 
sorulmuştur. Anketin ikinci kısmında, gümrük birliği anlaşmasının Türkiye’nin 
Kazakistan’a olan ihracatına etkisine ilişkin sorulara cevap alınmıştır. Anketin 
üçüncü kısmında ise, Türk yatırımcıların gümrük birliği anlaşmasını nasıl algıladık-
ları, gümrük birliği anlaşmasının Türk yatırımcıların yatırım algısı ve davranışı üze-
rine etkisi olup olmadığına ve Türk yatırımcıların doğrudan yatırımlarını etkileyip 
etkilemeyeceğine ilişkin veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada 5 dereceli 
likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte yer alan ifadeler; şiddet derecelerine göre 
1:Kesinlikle katılmıyorum, 2:Pek katılmıyorum, 3:Fikrim yok, 4:Biraz katılıyorum, 
5:Kesinlikle katılıyorum seçeneklerinden biri seçilerek yanıtlandırılmıştır.  
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D) Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırma konusu gümrük birliği anlaşmasının, birliğe taraf olan ülkelere ve bu 
ülkelerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı yatırımcılara etkisi olacaktır. Gümrük 
birliği anlaşmasının Kazakistan’da ikamet eden Türk yatırımcılar ve Türkiye’nin 
Kazakistan’a olan ihracatı üzerine etkisini öngörmek üzere aşağıdaki hipotez ve alt 
hipotezler oluşturulmuştur. 

H1: Kazakistan Rusya Belarus arasındaki gümrük birliği anlaşması Türkiye’nin 
Kazakistan’a olan ihracatını olumsuz yönde etkiler. 

H1a: Gümrük birliği anlaşması Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatını azaltıcı 
yönde etki yapacaktır. 

H1b:Gümrük birliği anlaşması Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatında ihracat 
kalemlerinin değişmesine neden olacaktır. 

H2: Gümrük birliği anlaşması Türk yatırımcıların Kazakistan yatırımlarına ve 
yatırım davranışlarına yön vererek yatırım davranışlarını değiştirecektir. 

H2a: Gümrük birliği anlaşması Türk işletmelerinin üretim amaçlı doğrudan yatı-
rımlarının artmasına neden olacaktır.  

H2b: Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da yerleşik yerli üretim yapan Türk iş-
letmelerinin yatırım algısı ve davranışlarına olumlu etki yapacak, üretimlerinin ve 
buna bağlı satışlarının artmasına neden olacaktır.  

H2c: Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da yerleşik olarak Türk mallarının ti-
caretini yapan işletmelerin yatırımlarının azalmasına ve satışlarının düşmesine ne-
den olacaktır.  

H3: Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’daki yabancı yatırımcıların yatırımla-
rının Rusya’ya kaymasına neden olacaktır. 

E) Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Anket uygulaması gerçekleştirildikten sonra, değerlendirilmeye alınan veriler an-
kete katılan işletmelerin genel yapısını tespit etmek üzere yüzde ve frekans yöntemi 
kullanılarak analiz edilmiştir. Daha sonra Kazakistan Rusya Belarus arasında imzala-
nan ve 2010 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren gümrük birliği anlaşmasının Kaza-
kistan’da yerleşik Türk yatırımcılar ve Türkiye’nin ihracatı üzerine etkisi SPSS 15 
paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 5’li ve 3’lü Likert ölçeğinden yararlanı-
lan analizde, yüzde, frekans yöntemi ve Ki-kare testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgu-
lar araştırma hipotezleri kapsamında yorumlanmıştır. 
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F) Araştırma İle İlgili Bulgular ve Değerlendirmeler 

Kazakistan’da Türk Yatırımlarına İlişkin Genel Bilgiler 

Araştırma kapsamında Kazakistan’da faaliyet gösteren firmalar yapmış oldukları 
işin niteliğine göre tasnif edilerek sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada işletmeler 
faaliyet alanlarına göre, imalat işletmesi, ticari işletme ve imalat ve ticaret işletmesi 
olmak üzere 3 grupta tasnif edilmiştir. Bu tasnifte üretim yapan işletmeler, fabrika 
ve benzerleri (imalat işletmesi), doğrudan üretim faaliyeti dışında kalan tüm işlet-
meler (ticari işletme) ve kurmuş olduğu işletme çatısı altında hem doğrudan üre-
tim faaliyeti yürüten hem de başka alanlarda ticari faaliyet gösteren işletmeler de 
(İmalat ve Ticaret İşletmesi ya da her ikisi) şeklinde sınıflandırılmıştır.  

Tablo 1’de araştırma kapsamında gümrük birliğine ilişkin görüşlerine başvuru-
lan Türk yatırımcıların yatırım, faaliyet alanları itibariyle dağılımı verilmiştir. Anke-
te katılan firmaların %17,6’sı faaliyetlerini üretim ağırlıklı (imalat işletmesi) olarak, 
%63’ü ticari işletme olarak ve %19,4’ü de her iki alanda yürütmektedirler.  

Tablo: 1 Türk Yatırımlarının Faaliyet Alanları İtibariyle Dağılımı 
 Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 
İmalat İşletmesi 19 17,6 17,6 
Ticari İşletme 68 63,0 80,6 
İmalat ve Ticaret İşletmesi 21 19,4 100,0 
Toplam 108 100,0  

Kazakistan’da Türk yatırımcılarının yatırım faaliyetleri Kazakistan’ın bağımsız-
lık süreci ile birlikte başlamıştır. Bu bağlamda Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk 
işletmelerinin yaklaşık %25’inin Kazakistan’ın bağımsızlığının ilk yıllarında kurul-
duğunu söyleyebiliriz. Tablo 2’den de görüleceği üzere Kazakistan’da on yıldan 
daha fazla sürede faaliyette bulunan yatırımcı işletmelerin oranı %31,48’dir. Ankete 
katılan işletmelerin %41,67’si 6 ila 10 yıl arasında Kazakistan’da yatırım faaliyetin-
de bulunan işletmelerdir. 3 ila 5 yıl arasında sürede faaliyet gösteren yatırımcı fir-
maların oranı ise %21,30 iken sadece %5,56 oranında yatırımcı son bir yıl içinde 
Kazakistan’da yatırım faaliyetinde bulunan işletmelerdir. 2 yıl süre ile faaliyet gös-
teren herhangi bir Türk yatırımcısının olmaması da, dönemin kriz yıllarına karşılık 
gelmesi anlamında dikkat çekmektedir.  
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Tablo: 2 Kazakistan’daki Türk İşletmelerinin Faaliyet Süreleri 
 Frekans Yüzde 

1 Yıl 6 5,56 
2 yıl 0 0,00 
3-5 yıl 23 21,30 
6-10 yıl 45 41,67 
11 yıl ve üzeri 34 31,48 
Toplam 108 100,00 

Tablo 3’de Kazakistan’daki Türk yatırımların sermaye büyüklüğü anlamında 
dağılımı görülmektedir. Araştırmaya katılan firmaların %43,52’si bir milyon dalar 
ve altında sermaye ile işletmecilik faaliyetlerini yürütmektedirler. İşletmelerin 
%32,41’i 1 ila 5 milyon dolar arasında yatırımı olan işletmelerdir. 5 ila 10 milyon 
dolar arasında sermaye yatırımı bulunan firmaların oranı %8,33’dür. 10 milyon ile 
50 milyon dolar arasında sermaye yatırımı bulunan işletme sayısı 11 ve bunların 
toplam içindeki payı da %10,19’dur. Ankete cevap veren işletmelerin sadece 
%5,56’sı 50 milyon dolar ve üzeri sermaye ile Kazakistan’da yerleşik olarak işletme-
cilik faaliyeti sürdüren Türk yatırımcılardır.  

Tablo: 3 Kazakistan’daki Türk Yatırımcıların Sermaye Yatırımlarının Dağılımı 
 Frekans Yüzde (%) 
  1 milyon $ ve altı 47 43,52 
  1 milyon $ üzeri ile 5 milyon $ arası 35 32,41 
  5 milyon $ üzeri ile 10 milyon $ arası 9 8,33 
10 milyon $ üzeri ile 20 milyon $ arası 5 4,63 
20 milyon $ üzeri ile 50 milyon $ arası 6 5,56 
50 milyon $ ve üzeri 6 5,56 
Toplam 108 100,00 

Kazakistan’daki Türk yatırımlarının sektörlere göre dağılımı Tablo 4’de yer al-
maktadır.  Buna göre Türk işletmelerinin sektörel anlamda, ticaret, imalat ve mon-
taj sanayi, müteahhitlik hizmetleri (inşaat) ve turizm alanlarında yoğunlaştığını 
görüyoruz. Bu kapsamda sektörler itibariyle birinci sırada %24,83 ile Ticaret yer 
almaktadır. Bunu % 23,49 ile imalat ve montaj sanayi izlemektedir. Müteahhitlik 
hizmetleri %16,11, turizm sektörü %12,75, ulaştırma-dağıtım, tekstil ve proje da-
nışmanlık hizmetleri %4,03 ile aynı sırayı paylaşmaktadırlar. Sağlık sektörü toplam 
Türk yatırımcılar içerisinde oran olarak %3,36’lık bir paya sahip olsa da, işletme 
büyüklükleri ve faaliyet alanları itibariyle dikkat çekmekte ve diğer işletmelere ör-
nek teşkil edecek niteliktedirler. 
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Tablo: 4 Kazakistan’daki Türk Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı 

Frekans Yüzde 
Müteahhitlik hizmetleri (İnşaat)   24 16,11 
Turizm    19 12,75 
İmalat ve Montaj Sanayii 35 23,49 
Bankacılık ve Finans  3 2,01 
Enerji ve Madencilik 2 1,34 
Ticaret              37 24,83 
Ulaştırma-Dağıtım 6 4,03 
Telekom 2 1,34 
Bilişim 4 2,68 
Tekstil 6 4,03 
Sağlık 5 3,36 
Proje Danışmanlık Hizmetleri 6 4,03 
Toplam 149 100 

Kazakistan Rusya Belarus Gümrük Birliği Anlaşması’nın Kazakistan’daki 
Türk Girişimciler ve Yatırımları Üzerine Etkisi 

Tablo 5’de, anket uygulanan, Kazakistan’da ikamet eden Türk yatırımcıların, 
gümrük birliği anlaşmasının Kazakistan’daki Türk yatırımcılar üzerine etkilerine 
ilişkin, 5’li Likert ölçeğine göre vermiş oldukları cevapların yüzde ve frekans dağı-
lımları verilmiştir.  
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Tablo: 5 Kazakistan’daki Türk Yatırımcıların Kazakistan Rusya Belarus Arasındaki Gümrük 
Birliği Anlaşması’nın Türk Yatırımcılar ve Türkiye’nin İhracatı Üzerine Etkilerine İlişkin Ver-
dikleri Cevapların Yüzde ve Frekans Dağılımları 
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F % F % F % F % F % F % 

1 
2010 yılında yürürlüğe giren Gümrük birliği 
anlaşması Türkiye’nin Kazakistan’a olan 
ihracatını azaltıcı yönde etki yapacaktır. 

1 0,9 1 0,9 1 0,9 28 25,9 77 71,3 108 100 

2 
Gümrük birliği anlaşması Türkiye’nin Kaza-
kistan’a olan ihracatında ihracat kalemlerinin 
değişmesine neden olacaktır. 

0 0 0 0 3 2,8 33 30,6 72 66,7 108 100 

3 
Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da 
faaliyet gösteren Türk firmalarının yatırım 
tercihlerine olumlu etki yapmıştır. 

10 9,3 35 32,4 7 6,5 43 39,8 13 12,0 108 100 

4 
Gümrük birliği anlaşması Türk yatırımcıların 
Kazakistan’a olan yatırımlarının artmasına 
neden olacaktır. 

8 7,4 28 25,9 23 21,3 42 38,9 7 6,5 108 100 

5 
Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da faaliyet 
gösteren Türk firmalarının doğrudan yatırımla-
rının artırmasına neden olacaktır.  

4 3,7 8 7,4 15 13,9 73 67,6 8 7,4 108 100 

6 
Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da 
faaliyet gösteren yerli üretim yapan firmaların 
satışlarının artmasına neden olacaktır.  

0 0 0 0 8 7,4 75 69,4 25 23,1 108 100 

7 

Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da 
faaliyet gösteren ithalat yaparak ticaret yapan 
firmaların satışlarının artmasına neden olacak-
tır 

45 41,7 56 51,9 7 6,5 0 0 0 0 108 100 

8 

Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da 
faaliyet gösteren yerli üretim yapan Türk 
firmalarının yatırım tercihlerine olumsuz etki 
yapmıştır. 

52 48,1 42 38,9 14 13,0 0 0 0 0 108 100 

9 

Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da 
faaliyet gösteren ithalat yaparak ticaret yapan 
Türk firmalarının yatırım tercihlerine olumsuz 
etki yapmıştır. 

0 0 0 0 14 13,0 60 55,6 34 31,5 108 100 

10 
Gümrük birliği anlaşması yeni Türk yatırımcı-
ların Kazakistan’a olan üretim amaçlı yatırım-
larını hızlandıracaktır.  

0 0 0 0 41 38,0 50 46,3 17 15,7 108 100 

11 
Gümrük birliği anlaşması yeni Türk yatırımcı-
ların Kazakistan’a olan ithalata bağlı ticari 
yatırımlarını hızlandıracaktır.  

24 22,2 44 40,7 40 37,0 0 0 0 0 108 100 

12 
Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’daki 
yabancı yatırımcıların yatırımlarının Rusya’ya 
kaymasına neden olacaktır.  

6 5,6 24 22,2 60 55,6 16 14,8 2 1,9 108 100 
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Tablo: 6 Kazakistan’daki Türk Yatırımcıların Gümrük Birliği Anlaşması’nın Türk Yatırımcı-
lar ve Türkiye’nin İhracatı Üzerine Etkilerine ilişkin Verdikleri Cevapların Yüzde Frekans Dağı-
lımları ve Ki Kare Testi Değerleri 

 

İFADELER 

İşletme 

Tipleri 

Katılmıyo-

rum 
Fikrim Yok Katılıyorum Toplam 

K
i K
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e 

T
es

ti 

F % F % F % F %  

1 

Gümrük Birliği Anlaşması 
Türkiye’nin Kazakistan’a olan 
ihracatını azaltıcı yönde etki 
yapacaktır. 

Üretim  0 0 0 0 19 17,6 19 17,6 

0,
74

0 Ticari 1 0,9 1 0,9 66 61,1 68 63,0 

Her ikisi 1 0,9 0 0 20 18,5 21 19,4 

Toplam 2 1,9 1 0,9 105 97,2 108 100 

2 

Gümrük Birliği Anlaşması 
Türkiye’nin Kazakistan’a olan 
ihracatında ihracat kalemleri-
nin değişmesine neden olacak-
tır. 

Üretim  0 0 0 0 19 17,6 19 17,6 

0,
65

2 Ticari 0 0 2 1,9 66 61,1 68 63,0 

Her ikisi 0 0 1 0,9 20 18,5 21 19,4 

Toplam 0 0 3 2,8 105 97,2 108 100 

3 

 

2010 yılında yürürlüğe giren 
Gümrük Birliği Anlaşması 
Kazakistan’da faaliyet 
gösteren Türk firmalarının 
yatırım tercihlerine olumlu 
etki yapmıştır. 

Üretim  2 1,9 3 2,8 14 13,0 19 17,6 

0,
00

1 Ticari 38 35,2 3 2,8 27 25,0 68 63,0 

Her ikisi 5 4,6 1 0,9 15 13,9 21 19,4 

Toplam 45 41,7 7 6,5 56 51,9 108 100 

4 

Gümrük Birliği Anlaşması 
Türk yatırımcıların Kazakis-
tan’a olan yatırımlarının artma-
sına neden olacaktır. 

Üretim  4 3,7 1 0,9 14 13,0 19 17,6 

0,
00

2 Ticari 29 26,9 18 16,7 21 19,4 68 63,0 

Her ikisi 3 2,8 4 3,7 14 13,0 21 19,4 

Toplam 36 33,3 23 21,3 49 45,4 108 100 

5 

 

Gümrük Birliği Anlaşması 
Kazakistan’da faaliyet gösteren 
Türk firmalarının doğrudan 
yatırımlarının artırmasına 
neden olacaktır.  

Üretim  2 1,9 3 2,8 14 13,0 19 17,6 
0,

93
7 Ticari 8 7,4 8 7,4 52 48,1 68 63,0 

Her ikisi 2 1,9 4 3,7 15 13,9 21 19,4 

Toplam 12 11,1 15 13,9 81 75,0 108 100 

6 

 

Gümrük Birliği Anlaşması 
Kazakistan’da faaliyet gösteren 
yerli üretim yapan firmaların 
satışlarının artmasına neden 
olacaktır. 

Üretim  0 0 0 0 19 17,6 19 17,6 

0,
22

7 Ticari 0 0 5 4,6 63 58,3 68 63,0 

Her ikisi 0 0 3 2,8 18 16,7 21 19,4 

Toplam 0 0 8 7,4 100 92,6 108 100 

7 

Gümrük Birliği Anlaşması 
Kazakistan’da faaliyet gösteren 
ithalat yaparak ticaret yapan 
firmaların satışlarının artmasına 
neden olacaktır 

Üretim  19 17,6 0 0 0 0 19 17,6 

0,
17

7 Ticari 64 59,3 4 3,7 0 0 68 63,0 

Her ikisi 18 16,7 3 2,8 0 0 21 19,4 

Toplam 101 93,5 7 6,5 0 0 108 100 

8 

Gümrük Birliği Anlaşması 
Kazakistan’da faaliyet 
gösteren yerli üretim yapan 
Türk firmalarının yatırım 
tercihlerine olumsuz etki 
yapmıştır. 

Üretim  17 15,7 2 1,9 0 0 19 17,6 

0,
77

8 Ticari 58 53,7 10 9,3 0 0 68 63,0 

Her ikisi 19 17,6 2 1,9 0 0 21 19,4 

Toplam 94 87,0 14 13,0 0 0 108 100 
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9 

Gümrük Birliği Anlaşması 
Kazakistan’da faaliyet 
gösteren ithalat yaparak 
ticaret yapan Türk firmala-
rının yatırım tercihlerine 
olumsuz etki yapmıştır. 

Üretim  0 0 2 1,9 17 15,7 19 17,6 

0,
77

8 Ticari 0 0 10 9,3 58 53,7 68 63,0 

Her ikisi 0 0 2 1,9 19 17,6 21 19,4 

Toplam 0 0 14 13,0 94 87,0 108 100 

10 

Gümrük Birliği Anlaşması 
yeni Türk yatırımcıların 
Kazakistan’a olan üretim 
amaçlı yatırımlarını hızlan-
dıracaktır.  

Üretim  0 0 4 3,7 15 13,9 19 17,6 

0,
24

4 Ticari 0 0 28 25,9 40 37,0 68 63,0 

Her ikisi 0 0 9 8,3 12 11,1 21 19,4 

Toplam 0 0 41 38,0 67 62,0 108 100 

11 

Gümrük Birliği Anlaşması 
yeni Türk yatırımcıların 
Kazakistan’a olan ithalata 
bağlı ticari yatırımlarını 
hızlandıracaktır.  

Üretim  15 13,9 4 3,7 0 0 19 17,6 

0,
27

3 Ticari 41 38,0 27 25,0 0 0 68 63,0 

Her ikisi 12 11,1 9 8,3 0 0 21 19,4 

Toplam 68 63,0 40 37,0 0 0 108 100 

12 

Gümrük Birliği Anlaşması 
Kazakistan’daki yabancı 
yatırımcıların yatırımlarının 
Rusya’ya kaymasına neden 
olacaktır.  

Üretim  8 7,4 10 9,3 1 0,9 19 17,6 

0,
47

0 Ticari 17 15,7 38 35,2 13 12,0 68 63,0 

Her ikisi 5 4,6 12 11,1 4 3,7 21 19,4 

Toplam 30 27,8 60 55,6 18 16,7 108 100 

Tablo 6’da, araştırma kapsamında elde edilen verilerin 3 Likert ölçeğinde analiz 
sonuçları frekans, yüzde dağılımları ve Ki-Kare test değerleri verilmiştir.  Ayrıca 
yatırımcıların gümrük birliğine ilişkin önermelere firma türleri itibariyle katılım 
düzeyleri ve dağılımları da Tablo 6’da yer almaktadır.  

Tablo 5’de verilen değerler araştırma hipotezleri kapsamında değerlendirildi-
ğinde gümrük birliği anlaşmasının Kazakistan’da ikamet eden ve yerli üretim yapan 
Türk işletmelerine olumlu anlamda etki yaptığı görülmüştür. Tablo 5 ve Tablo 6 
birlikte değerlendirildiğinde tablolarda yer alan ifade 3, 5, 6, 8 ve 10’a verilen ce-
vaplar ve cevapların yüzde ağırlığı, gümrük birliği anlaşmasının yerli üretip yapan 
firmalara olumlu etki yaptığını desteklemektedir. Bu bulgu “Gümrük birliği anlaş-
ması Türk işletmelerinin üretim amaçlı doğrudan yatırımlarının artmasına neden olacaktır.” 
şeklinde ifade edilen H2a hipotezini desteklemektedir. Benzer şekilde elde edilen bulgular 
“Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da yerleşik yerli üretim yapan Türk işletmelerinin yatı-
rım algısı ve davranışlarına olumlu etki yapacak, üretimlerinin ve buna bağlı satışlarının art-
masına neden olacaktır.” H2b hipotezini de destekler niteliktedir.  

Tablo 5 ve Tablo 6’da yer alan ifade 7, 9 ve 11’e verilen cevaplar ve bu cevapların 
yüzde ağırlıkları, gümrük birliği anlaşmasının, Kazakistan’da yerleşik ve kurmuş ol-
duğu işletmeler vasıtasıyla ithalat yapan ve bu şekilde Türkiye’nin ihracatına katkı 
sağlayan Türk işletmelerinin yatırımlarına, olumsuz etki yaptığını ortaya koymakta-
dır. Söz konusu bulgular gümrük birliği anlaşmasının, satış pazarlama ağırlıklı iş ya-
pan işletmeleri olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Yani gümrük birliği an-
laşmasıyla birlikte gelen gümrük tarifeleri ve koruma duvarları Rusya ve Belarus için 
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olumlu etki yaparken (sıfırlanırken) diğer ülkelere artı bir maliyet olarak yansımakta, 
bu da gümrük birliği dışından yapılan ithal ürünlerde maliyetlerin daha da yükselme-
sine ve satışların azalmasına neden olmaktadır. Söz konusu maliyetler birlik içi ve dışı 
mallarda makasın açılmasını sağlamakta buna bağlı olarak Türkiye’den ithalat yapa-
rak faaliyetlerini yürüten Türk işletmelerinin yatırımlarını olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Bu bulgular ışığında “Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da yerleşik olarak 
Türk mallarının ticaretini yapan işletmelerin yatırımlarının azalmasına ve satışlarının 
düşmesine neden olacaktır” şeklindeki H2c hipotezi kabul edilmektedir.   

Tablo 5 ve 6’da yer alan ifade 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 birlikte değerlendirildiğinde güm-
rük birliği anlaşmasının Türk yatırımcılarının yatırımlarına yön verdiği/vereceği ve yatırım 
davranışlarını değiştireceği sonucuna ulaşılmaktadır. Araştırma bulguları “Gümrük birliği 
anlaşması Türk yatırımcıların Kazakistan yatırımlarına ve yatırım davranışlarına yön vererek 
yatırım davranışlarını değiştirecektir.” şeklindeki H2 hipotezini desteklemektedir.  

Tablo 5 ve 6’da yer alan ifade 12’de verilen önermeye yatırımcıların vermiş ol-
duğu cevaplar, “Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’daki yabancı yatırımcıların 
yatırımlarının Rusya’ya kaymasına neden olacaktır.” şeklindeki H3 hipotezini destek-
lememektedir. Bu durumda, gümrük birliği sürecinde, Kazakistan’daki yabancı 
yatırımcıların yatırımlarını Rusya’ya kaydıracağı şeklindeki önermemiz reddedil-
mektedir. Yani gümrük birliği sürecinde yabancıların yatırımlarını Rusya’ya kaydı-
racağı şeklindeki önerme yeterli düzeyde destek bulmamıştır.  

Tablo 6’da yer alan ifade 3 ve 4’deki Ki Kare değerleri, Gümrük birliğinin Türk 
yatırımcılar üzerindeki etkisinin işletme tipleri itibariyle farklı olduğunu ortaya 
koymaktadır. Yani yatırımcıların, faaliyet alanları itibariyle gümrük birliği anlaşma-
sını algılamaları ve buna bağlı yatırım davranışları %95 güven aralığında, anlamlı 
düzeyde farklılık arz etmektedir. Başka bir ifadeyle üretim ağırlıklı yatırımları bulu-
nan işletmeler ile Ticaret işletmesi olarak faaliyet gösteren işletmelerin gümrük 
birliği anlaşmasının sonuçlarını algılaması aynı değildir. Üretim işletmeleri gümrük 
birliğinden kendileri lehine olumlu beklentiler içine girerken, Ticaret işletmeleri 
tam aksine gümrük birliğinden olumsuz etkilendiklerini söylemektedirler. Araştır-
ma bulguları (Ki-Kare testi sonuçları) da bu fikri desteklemektedir.  

Sonuç olarak araştırma bulguları birlikte değerlendirildiğinde, gümrük birliği an-
laşmasının üretim ağırlıklı işletmelerin üretimlerinde ve buna bağlı satışlarında olum-
lu etki yapacağı buna karşın ithalat yolu ile ticaret yapan işletmelerin satışlarında ise 
düşüşe neden olarak olumsuz etki yapacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Bütün bu sap-
tamalar da göstermektedir ki gümrük birliği anlaşması Kazakistan’daki Türk yatırım-
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cıların yatırım algısı ve yatırım davranışlarına etki etmekte ve yatırım algı ve davranış-
larını değiştirmektedir.  

4. Kazakistan Rusya Belarus Gümrük Birliği Anlaşması’nın 
Türkiye’nin İhracatı Üzerine Etkisi 

Kazakistan Cumhuriyeti 2001-2005 yılları sosyal-ekonomik gelişim Konsepti 
uyarınca ekonomik ilişkileri geliştirme planında öncelikli ülkelerin başında Türkiye 
Cumhuriyeti’ne yer vermiştir. T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı verileriyle Kazakis-
tan’a yapılan Türk ihracatının 2003 yılındaki tutarı 232,6 milyon dolar, aynı dönem 
için ithal edilen Kazak mallarının toplamı 266 milyon dolarıdır. 2004 senesi Ocak-
Temmuz döneminde ise Türkiye’nin Kazakistan’dan ithalatı 184 milyon $, ihraca-
tıysa 164 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılı toplam ikili ticaret hacmi 1.660 
milyon dolara ulaşmıştır (www.kazakhstan-turkey.com).  

Türkiye’nin 2007-2010 yıllarına ilişkin aylar itibariyle ihracat ve ithalat rakam-
ları Tablo 7’de verilmiştir. Tablo 7 verileri Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatı-
nın 2008 yılında en üst noktasına geldiğini ve 971,33 milyon dolar olarak gerçek-
leştiğini göstermektedir.  Türkiye’nin Kazakistan ihracatının 2009 yılında, önceki 
yıllardaki yükseliş eğiliminin aksine, azaldığı görülmektedir. 
Tablo: 7 Kazakistan’ın Türkiye İle Aylık Bazda Dış Ticareti (K.C. Verilerine Göre) (Bin ABD doları) 

AYLAR 
İHRACAT İTHALAT 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

OCAK 74.079 138.532 27.227  121.308 60.948 55.163 35.670 31.510 

ŞUBAT 64.773 172.918 42.509  115.197 50.562 66.384 29.988 29.863 
MART 62.645 137.658 25.540  170.984 63.857 69.151 39.428 40.759 
NİSAN 60.133 165.610 25.624  68.346 76.252 85.922 33.907  59.033 

MAYIS 114.631 103.689 27.227    83.118 72.574 78.885 35.670  53.557 
HAZİRAN 52.446 259.681 66.188  135.666 83.885 95.197 60.279  79.897 
TEMMUZ 51.886 232.750 123.205  96.720 98.292 54.651   

AĞUSTOS 64.860 100.175 110.884  100.344 71.714 48.443   
EYLÜL 71.819 210.811 37.548  103.434 81.302 49.222   
EKİM 143.469 117.497 113.160  85.902 69.907 43.241   

KASIM 94.550 156.565 114.408  84.561 56.076 89.206   
ARALIK 79.076 107.878 78.315  80.796 143.338 51.170   
TOPLAM 934.365 1.903.764 791.833 694.619 959.834 971.330 570.875 294.619 

Kaynak: http://www.kazakhstan-turkey.com/turkiyeileticaret.htm içinde; Kazakistan Gümrük 
İdaresi. WEB:http//e.customs.kz 
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Tablo 8’de Kalemler İtibariyle Türkiye'nin Kazakistan’a İhracatı yer almaktadır. 
Türkiye’den ihraç edilen ürünler ağırlıklı olarak makine ve cihazları, plastik ve plastik 
eşyaları, prefabrik yapıları, mobilya ve aydınlatma cihazları olarak göze çarpmaktadır. 

Türk yatırımcılara ilişkin olarak yapılan araştırma kapsamında, gümrük birliği an-
laşmasının Türkiye’nin ihracatını olumsuz yönde etkileyeceği ve ihracat kalemleri itiba-
riyle de değişimler olacağı yönünde bulgular elde edilmiştir. Tablo 5 ve 6’da ifade 1 ve 
2’ye verilen cevaplar “Gümrük birliği anlaşması Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatını 
azaltıcı yönde etki yapacaktır.” şeklinde ifade edilen H1a hipotezini ve “Gümrük birliği 
anlaşması Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatında ihracat kalemlerinin değişmesine 
neden olacaktır.” H1b hipotezini doğrular niteliktedir. Tablo 6’da görüldüğü üzere Tür-
kiye’nin ihracatını “azaltıcı yönde etki yapacaktır” şeklindeki 1 numaralı ifadeye “katılıyo-
rum” cevabını verenlerin oranı ile “ihracat kalemlerinin değişmesine neden olacaktır” şek-
lindeki 2 numaralı ifadeye “katılıyorum” diyenlerin oranı %97,2’dir. 
Tablo: 8 Kalemler İtibariyle Türkiye'nin Kazakistan’a İhracatı  (2009 Ocak-Aralık) 

Ssıra 
No 

GTIP MADDE ADI 
Tutarı 

Bin ABD 
doları 

  TOPLAM İHRACAT 570.874,7 
1 8802 Diğer Hava Taşıtları, Uzay Araçları 40.870,0 
2 7308 Demir/Çelikten İnşaat Ve Aksamı 24.982,2 
3 8544 İzole Edilmiş Tel, Kablo; Diğer İzole Edilmiş Elektrik İletkenleri; Fiber Optik Kablo    24.616,6 
4 8437 Tohumları Temizleme, Ayırma, Öğütme, İşleme Makine Ve Cihazları 22.215,4 
5 4411 Lif Lehva, Orta Yoğunlukta 14.408,5 
6 9406 Prefabrik Yapılar 13.325,1 
7 3917 Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor Vb 13.277,4 
8 8418 Buzdolapları, Dondurucular, Soğutucular, Isı Pompaları 11.950,8 
9 8537 Elektrik Kontrol, Dağıtım Tabloları, Mücehhez Tablolar 11.496,9 

10 3916 Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti > 1mm. 10.384,0 
11 7307 Demir/Çelikten Boru Bağlantı Parçaları (Rakor, Dirsek, Manşon) 10.343,8 
12 6802 Yontulmaya, İnşaata Elverişli Islanmış Taşlar (Kayağan Hariç) 10.291,6 
13 3004 (3002, 3005 Ve 3006 Kodundaki Ürünler Hariç) Sıhhi Amaçlı Hazırlanan İlaç Çeşitleri  9.796,6 
14 9403 Diğer Mobilyalar Vb. Aksam, Parçaları 9.267,6 

15 8523 
Ses Ve Diğer Fenomenleri Kaydetmek İçin Disk, Bant, Katı Hal Kalıcı Depolama 
Aygıtı, Akıllı Kart Ve Diğer Mesnet 

8.941,6 

16 7326 Demir/Çelik’ten Diğer Eşya 7.619,9 
17 3401 Sabun; Diğer Sabun Yerine Kullanılan Temizlik Malzemeleri 7.325,7 
18 9405 Diğer Aydınlatma Cihazları, Lambalar, Işıklı Tabela, Plaka Vb. 7.142,7 
19 7610 Alüminyum İnşaat Ve Aksamı 6.662,5 
20 5702 Dokunmuş Halılar, Yer Kaplamaları (Kılım, Sumak, Karaman Vb) 6.478,5 

İHRACATTA İLK 20 MADDE TOPLAMI 271.397,4 

İLK 20 MADDENİN DIŞINDA KALANLAR 299.477,3 

Kaynak:  http://www.kazakhstan-turkey.com/turkiyeileticaret.htm (Erişim tarihi: 28.06.2011). 
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Gümrük birliğinin etkilerine ilişkin elde edilen araştırma bulguları, Türkiye’nin 
Kazakistan’a olan ihracatını olumsuz yönde etkileyeceğini açıkça ortaya koymakta-
dır. Araştırmaya katılanların yaklaşık olarak tamamı, gümrük birliği anlaşması, Tür-
kiye’nin Kazakistan’a olan ihracatını olumsuz etkileyecektir şeklinde beyanda bu-
lunmuşlardır. Tablo 5 ve 6’daki araştırma bulguları birlikte değerlendirildiğinde ve 
elde edilen sonuçlar bir bütün hâlinde yorumlandığında gümrük birliği anlaşması-
nın Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatını olumsuz yönde etkileyeceği sonucuna 
ulaşılmaktadır. Söz konusu bulgular ışığında “Kazakistan Rusya Belarus arasındaki 
gümrük birliği anlaşması Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatını olumsuz yönde 
etkiler.” ifadeli H1 hipotezi kabul edilmektedir. Sonuç olarak gümrük birliğinin etki-
lerine ilişkin gerekli önlemler alınmazsa Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatı aza-
lacak hem de ihracat kalemlerinin değişerek, ihracatın olumsuz anlamda yön değiş-
tirmesine neden olacaktır.  

Sonuç 

Ekonomik bütünleşmeler, birleşme içinde olan ülke ekonomilerine serbestlik 
sağlayıp, ticarete engel oluşturan kısıtlamaları ortadan kaldırarak, daha geniş bir 
pazara üretim yapmak ve büyük ölçeklerde üretim imkânı sağlayabilmek amacı ile 
oluşmaktadır. Birlik içinde yer alan ülkeler işbölümü ve ortak tarifeler ile diğer ül-
kelere karşı, ortaklaşa hareket ederler. Kendi aralarındaki ticareti serbestleştirip, 
birlik dışı ülkelere karşı ticaret engelleri koyarlar ve bu uygulamaların olumlu veya 
olumsuz sonuçlarına katlanırlar.  

Bu çalışmada Kazakistan Rusya Belarus Gümrük Birliği Anlaşması’nın Kazakis-
tan’da yerleşik Türk işletmeleri (yatırımcıları) üzerine etkileri incelenmiştir. Güm-
rük birliği anlaşmasının Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk yatırımcıların yatırım 
algı ve davranışlarına etki ettiği ve yatırım tercihlerini etkilediği sonucuna ulaşılmış-
tır. Ayrıca Gümrük birliğinin Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatına olumsuz etki 
yaptığı konusunda araştırmaya katılan yatırımcılar arasında görüş birliği olduğu 
görülmüştür.  

Gümrük birliği anlaşması, Türk yatırımcıların üretim yönlü yatırımlarına olum-
lu etki yapmış, firmaların üretimlerini artırmalarına (kapasite planlarında değişikli-
ğe) neden olmuştur. Bu bulgu Kazakistan hükümetinin de Kazakistan’daki yerli 
üretimi artırma çabasını desteklemektedir. Gümrük birliği anlaşmasının Kazakis-
tan’daki üretim amaçlı doğrudan yatırımları artmasına neden olacağı söylenebilir. 
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Gümrük birliği anlaşması, Türk yatırımcıların Kazakistan’daki ithalat amaçlı ya-
tırımlarını olumsuz yönde etkileyecek ve zaman içinde Türk ve diğer yabancı yatı-
rımları azalacaktır. Araştırma bulguları da bu savı desteklemektedir.  

Araştırma kapsamında Kazakistan’daki Türk yatırımları değerlendirildiğinde, 
sektörel bazda Ticaret, imalat sanayi, müteahhitlik hizmetleri, turizm alanlarında 
yoğunlaşmakta, Proje ve Danışmanlık hizmetleri, ulaştırma-dağıtım, tekstil, sağlık 
bankacılık alanlarında yatırımları olduğu görülmektedir.  

Sektörler itibariyle Türk yatırımcılarının dağlımı incelendiğinde, iki husus dik-
kati çekmektedir. Birincisi Türkiye’nin ve Türk yatırımcıların temel yetkinliği olan 
Tekstil sektöründe Kazakistan’da istenilen noktaya ulaşılamamış olmasıdır. Kaza-
kistan’da Türk mallarına olan güven de göz önünde bulundurulduğunda Türk yatı-
rımcıların bu sektördeki yatırımlarının azlığı dikkate değerdir. İkinci husus ise, Ka-
zakistan Enerji ve maden kaynakları açısından Dünyanın önde gelen sayılı ülkeleri 
arasında olmasına karşın, Türk yatırımcıların bu alandaki yatırımlarının çok cüzi 
miktarda olması dikkat çekmektedir. 
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Giriş 

Türkiye`de yaşayan halkın Orta Asya’da Türk soyundan gelen halklarla ilişkileri 
binlerce yıllık köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Anadolu Türkleri aynı soydan 
gelen bu akraba halklarla aynı coğrafyada uzun yıllar birlikte yaşamış ve ileri mede-
niyetlerin kurulmasını birlikte gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 1000 yıl öncesinden baş-
layarak Anadolu`ya yoğun bir Türk göçü başlamış fakat Anayurtla sosyo-ekonomik 
ve kültürel ilişkiler devam ettirilmiştir. 
Harita 1. Türki Dillerin Konuşulduğu Coğrafi Bölgeler 

Kaynak: Student Atlas of World Geography, McGraw Hilll, 2001 

Çalışmamızın başlığı Orta Asya Türk Cumhuriyetleri olarak ifade edilmesine 
rağmen bu ülkeler arasına coğrafi olarak Kafkasya`da yer alan kardeş Azerbaycan 
Cumhuriyeti de doğal olarak inceleme kapsamına dâhil edilmiştir. Bugün için Türk 
Dünyası olarak adlandırılan coğrafya, yukarıdaki haritada1 Altaic Languages olarak 
gösterilen bölge olup siyasi açıdan bir istisna teşkil etmesine karşın Moğolistan’da 
aynı dil ailesi içinde değerlendirilmektedir. 

Tarihsel perspektiften bakıldığında, Türk Cumhuriyetlerinin yer aldığı bölge 
1700’lü yılların sonlarına doğru, yani Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma süre-
cinde, Çin ve Çarlık Rusya`sının istilasına uğramıştır. O zamanlar Osmanlı Devleti 

                                                 
1  L. John Allen, Student Atlas of World Geography, McGraw Hilll, 2001. 
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dışında kalan bu Türk coğrafyası Büyük Türkistan bölgesidir. 1763 yılında Çin’de 
Mançu hanedanının iktidarda olduğu devirde Uygur Devleti’nin Çin egemenliğine 
geçmesiyle, Büyük Türkistan temel olarak Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmüştür. 
Ayrıca, Güney Türkistan olarak Afganistan’ın kuzey bölgelerini ve İran Türkistanı 
olarak İran’nın Hazar Denizi doğusundaki toprakları içine alan bölgeler de doğal 
olarak Türkistan coğrafyasında değerlendirilmektedir. Bu coğrafyanın toplam yü-
zölçümü 6 milyon km2’dir.2 18. Yüzyıldan itibaren Batı Türkistan’da ise Rus ege-
menliği, karşılaştığı büyük dirence rağmen adım adım gerçekleştirilmiştir. Bugün 
için Doğu Türkistan bölgesi, Türkiye’nin iki katı büyüklüğünde Çin egemenliğin-
deki Sincan Uygur Özerk bölgesidir. Batı Türkistan`da ise, 1991 yılında SSCB`nin 
dezentegrasyona tabi tutulması sonucu bölgede egemenliklerini ilan eden Kazakis-
tan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan bağımsız cumhuriyetler 
olarak dünya siyaset sahnesindeki yerlerini almışlardır.  

Akdiş’in de belirttiği gibi, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte Türkiye’nin 
önüne kendi kanından, dininden ve kültüründen olan büyük bir coğrafya açılmıştır. 
Bu ülkelerle Türkiye arasında yıllarca farklı bloklarda yaşamanın verdiği hasret ve 
duygusallıkla bağımsızlıklarının ilk yıllarında karşılıklı ilişkiler kardeşlik ve dostluk 
temelinde gerçekleştirilmiştir.3 Nitekim bu duygusallık ortamında, Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri’nin egemenliklerini yıldırım hızıyla tanıyan ilk devlet de doğal ola-
rak Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. İlk anda detaylı stratejik analizler yapılmadan 
bu ülkelerin Türkiye’den beklentilerini yükseltecek vaatlerde bulunulup daha sonra 
siyasi, ekonomik ve iç sorunlar nedeniyle yerine getirilememiştir. 1990`lı yılların 
sonuna doğru bu ülkeler arasından en samimi ilişkilerin dostluk ve kardeşlik teme-
linde geliştiği Özbekistan’ın iç işlerine karışılıyormuş gibi bir intiba yaratılarak, ikili 
siyasi ve ekonomik ilişkilerin bugüne kadar düzeltilemeyecek kadar derin yaralar 
almasına neden olunmuştur.  

Gerçekten ülkemiz bu güne kadar, bu devletlerle ilişkilerinde zaman içinde kalı-
cı ve akılcı politikalar belirleyip bu doğrultuda yapıcı ilişkilerin sürdürülmesine 
özenle çaba göstermiştir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ülkelerle ilişkilerin-
de gerçekleştirmeye çalıştığı resmî amaçların neler olduğuna bakacak olursak:4 

a) Bu ülkelerin devlet yapılanmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunulması, 
b) Bölgenin siyasi ve ekonomik istikrarının korunması ve bölgesel işbirliğinin 

teşviki, 
                                                 
2  http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/turkistan.htm.  15 Nisan 2011. 
3  M. Akdiş, “Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Ekonomik, Sosyal, Kültürel İlişkiler-Bölgeye Ya-

bancı İlgisi ve Beklentileri’’, http://makdis,pamukkale.edu.tr/mak5htm. 12 Nisan 2011. 
4  http://www.mfa/gov/tr/turkiye-orta-asya-ulkeleri-iliskileri./tr.mfa, 10 Nisan 2011. 
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c) Merkezî  planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçme kararı alan 
bu ülkelerin ekonomik ve siyasi reformlarının desteklenmesi, 

d) Bölge ülkelerinin dünya ile bütünleşmelerine yardımcı olunması, 
e) Bu ülkelerle ikili ilişkilerin, her alanda karşılıklı çıkar ve egemen eşitlik teme-

linde geliştirilmesi, 
f) Bölge ülkelerini ihtiyaç fazlası enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara 

serbestçe ve farklı güzergâhlardan nakledilmesinin desteklenmesi öncelikli 
amaçlardandır.  

Bu amaçların son derece isabetli seçildiği görülmekle beraber bunların uygulamaya 
da yansıması gereklidir. Takip eden bölümlerde, bölge ülkelerinin sahip oldukları eko-
nomik potansiyel ve bunun Türkiye ile olan ekonomik ilişkilere nasıl yansıdığı ile böl-
geye yabancı ülkelerin ilgisi incelenmeye çalışılacaktır. Karşılıklı ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesinin önündeki engeller analiz edilerek kazan-kazan stratejisine göre her 
ülkenin bu ilişkilerden optimal kazanç elde edebilmesi için ne gibi tedbirler alınması 
gerektiği üzerinde durulacaktır.  

1.  Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Olan Ekonomik İlişkiler 

A. Bölge Ülkelerinin Ekonomik Potansiyelleri 

Alfabetik sıraya göre ülkelerin temel ekonomik zenginlikleri kısaca özetlenecektir. 

Azerbaycan düzenli olarak büyüyen, ekonomik açıdan oldukça istikrarlı bir ülke 
olduğu söylenebilir. Ülkenin 4,5 milyar ton ham petrol rezervi, 118,65 milyar m3 
doğalgaz rezervi, yıllık yaklaşık 788 bin tonluk pamuk üretim kapasitesi ve dünya 
havyar üretiminin %80’ini karşılayan ekonomik potansiyeliyle ekonomik açıdan 
stratejik öneme sahiptir. Sovyetler Birliği’nin uzun süre süper güç olarak kalması-
nın arkasında Azerbaycan’ın sahip olduğu stratejik kaynaklar önemli bir rol oyna-
mıştır. 1913 yılında Rusya’da yıllık 8 milyon ton petrol üretiminin 7 milyon tonu 
Azerbaycan topraklarından elde edilmekteydi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında, 
1941’de ise, Sovyetler Birliği tarafından üretilen 30 milyon ton petrolün 22 milyon 
tonu Azerbaycan’dan temin edilmekteydi.5 

Hazar havzası yaklaşık 200 milyar varil düzeyinde petrol rezerviyle, bilinen 
dünya petrol rezervinin %10’una sahiptir. Bu yönüyle de bölge ülkeleri içinde daha 

                                                 
5  İlhan Uludağ, Salih Mehmedov, Sovyetler Birliği Sonrası Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve Türk 

Gruplarının Sosyo Ekonomik Analizi Türkiye ile İlişkiler, Ankara, TOBB Yayınları No: 249, 
1992, s. 268-269. 
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büyük rezerve sahip olan Azerbaycan ve Kazakistan’ın stratejik önemi artmaktadır.6 
2011 yılı fiyatlarıyla değerlendirdiğimizde havza ülkeleri ortalama 20 trilyon dolar-
lık bir petrol varlığına sahiptir.  

Kazakistan bölgede en istikrarlı ekonomik yapıya sahiptir. Şöyle ki, kişi başına 
düşen 12.800 dolarlık milli geliri Türkiye’nin de üzerindedir. Bu duruma göre Ka-
zakistan, bağımsız Türk Cumhuriyetleri arasında kişi başına milli geliri en yüksek 
olan devlettir. Oldukça zengin doğal kaynaklara sahip olan Kazakistan, eski Sovyet-
ler Birliği’nin krom rezervlerinin %90’ı, çinko rezervlerinin %50’sine sahip idi. 
Dünya krom ve manganez rezervlerinin üçte birine sahip olup madencilikte dünya 
lideridir.7 Eski Sovyetler Birliğinin üçüncü büyük kömür havzasına (50 milyar ton 
rezerv) ve tarıma elverişli arazinin 1/5’ine sahiptir. Ülkede 7 bini aşkın akarsu var-
dır. Ülkenin doğusundaki 28 milyon hektarlık bir orman varlığı kağıt ve selüloz 
sanayiine hammadde girdisi sağlar. Bunun dışında petrolden uranyuma kadar çok 
çeşitli yeraltı zenginliklerine sahiptir.8 Ülkenin petrol rezervinin 16 milyar varilden 
daha fazla olduğu tespit edilmiştir.9 

Kırgızistan’da GSMH içinde tarım sektörünün payı %22 olup bu sektörde hay-
vancılık ön plana çıkmaktadır. Ülkenin ancak % 7`si tarıma uygundur. Dağlık alan-
larda binlerce değişik bitki çeşidine sahiptir. Çok sayıda hidroelektrik santrali ile 
elektrik üretiminde BDT içinde Rusya ve Tacikistan’ın ardından üçüncü sıradadır. 
Talep yetersizliği nedeniyle potansiyelin ancak  % 6’sı kullanılabilmektedir. Kırgı-
zistan’da altın madenciliği dışında diğer maden çıkarma faaliyetleri yetersiz-
dir.2009 yılında 17 ton altın üretilmiştir. Ülkede altın dışında az miktarda uran-
yum, petrol, doğalgaz ve kömür madenleri vardır.10  

Özbekistan ekonomik olarak tarımda önemli imkânlara sahiptir. Özbekistan 
pamuk üretimi Sovyetler Birliği’nin %50’lik ihtiyacını karşılamaktaydı. Et, süt, yu-
murta yönünden de büyük potansiyele sahiptir. İpek üretimi, sebze ve meyve üre-
timinde de ileridir. Ülkenin en büyük bölümünü kaplayan Kızıl Kum Çölü’nün 
zengin doğalgaz, altın ve uranyum yataklarına sahip olduğu bilinmektedir. Özbe-
kistan’ın sahip olduğu yıllık 100 ton kapasiteli altın madeni, dünyanın ileri gelen 
ülkelerin yatırımcılarını cezbedecek özelliktedir. Çünkü bu miktar şu anda dünya-
daki en büyük altın ocaklarının üretiminden çok fazladır. Ayrıca Özbekistan’da 

                                                 
6  U.S. Deptartment of State, Caspian Region Energy Development Report, 15 April 1997. 
7  Gregory Gleason, Markets and Politics in Central Asia; Structural Reform and Political Change, 

Routledge, New York, 2003, s. 48. 
8  İ. Uludağ, ve S. Mehmedov, A.g.e., s. 284-287. 
9  Kazakhstan, IMF Economic Reviews-18, Washington, April-1995, s. 33 
10  T.C. Bişkek B.Elçiliği Ticaret Müşavirliği, Kırgızistan Broşürü, 2010, s. 4-10. 
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stratejik bir madde olduğu için miktarı tam belirtilmeyen ve işletilmekte olan uran-
yum yatakları da bulunmaktadır.11     

Türkmenistan ekonomisi petrol ve doğalgaz çıkarımı dışında tarım ve hayvancı-
lığa dayanır. Üretimde pamukçuluk, bağcılık önemli bir yer tutar. Üretilen pamu-
ğun ancak %1’i Türkmenistan’da işlenebilmektedir. Besicilik ve tarımsal ürünler 
yönünden zengindir. Yarım milyon hektar arazisi sulanabilmektedir. Kükürt, sod-
yum sülfat, sülfür, iyot, krom gibi maden yataklarına sahiptir.12 2008 yılı rakamları-
na göre yıllık 72 milyar m3 doğalgaz üretimi vardır. Petrol üretimi de yıllık 10,5 
milyon ton gibi azımsanmayacak miktardadır.13 (Tablo1, 2). 

Hâlâ geçiş sürecinin sancılarını yaşayan bölge ülkelerinin ekonomik açıdan en 
büyük zayıflığı tek veya birkaç ürüne endekslenmiş ihracat yapılarıdır. Temelde 
komşu ülkelerin ve global güçlerin bölge ile yakından ilgilenmelerinin temel nedeni 
enerji kaynakları ve stratejik sanayi hammadde kaynaklarının bölgeden temin edi-
lebilmesidir. Özellikle petrol ve doğalgaz rezervlerinin önemli üretici ülkelerin sa-
hip olduğu rezervlerle karşılaştırılması, bölgenin global ölçekte daha iyi değerlendi-
rilmesine olanak vereceği düşüncesiyle rezerv değerleri Tablo-1 ve Tablo-2 de de-
taylı olarak sunulmuştur. 

      Aşağıdaki Tablo-1’de rahatça görülebileceği gibi Türk Cumhuriyetlerinin 
dünya petrol rezervleri içinde payı % 4, dünya üretimindeki payları ise % 2.5 düze-
yindedir. Dünya üretimindeki payları ise % 2 düzeyindedir. Bunun anlamı kapasi-
tenin altında üretim gerçekleştirildiğinden petrol arama ve çıkarma faaliyetleri üze-
rinde daha yoğun çalışılması gerektiği anlaşılmalıdır. Türkiye`nin yıllık petrol itha-
latının 25 milyon ton olduğu göz önüne alındığında gerçekleştirilen üretimin bile 
ne kadar fazla olduğu görülmektedir. Diğer taraftan Tablo-2`deki doğal gaz verileri 
incelendiğinde, doğalgaz rezerv ve gerçekleşen üretimin dengeli olduğu görülmek-
tedir. Dünya doğalgaz rezerv ve üretiminin yaklaşık % 5`i kardeş cumhuriyetlerde 
gerçekleştirilmektedir. Üretim Türkiye`nin yıllık ihtiyacının kat kat üzerindedir. 

                                                 
11  Saadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Konya, Kömen Yayınları, 1996, s. 140-145. 
12  İ. Uludağ, ve S. Mehmedov, A.g.e., s. 318. 
13  http://www.musavirlikler.gov.tr/altdetay.cfm?AltAlanID=72&dil=TR&ulke=TUR, 05 Mayıs 2011. 
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Tablo 1: Türk Cumhuriyetleri Petrol Rezervleri 

Ülke 
İspat.Rezrv 
(milyar ton) 

Dünya 
Rezervlerinde 

Pay 

Üretim 
(mil. ton) 

Dünya 
Üretiminde Pay 

Kazakistan 5,4 3,3 60,5 1,6 
Azerbaycan 1 0,6 15,7 0,4 
Özbekistan 0,1 0,05 6,6 0,2 
Türkmenistan 0,1 0,05 10,1 0,3 
TOPLAM 6,6 4 92,9 2,5 
Rusya Federasyonu 9,9 6,1 458,7 11,9 
Ortadoğu 100 61,7 1.186,60 30,7 
ABD 3,6 2,5 329,8 8,5 
Afrika 14,9 9,4 441,1 11,4 
Asya-Pasifik 5,5 3,5 379,5 9,8 

Kaynak: Statistical Review of World Energy, BP, 2006. 

Tablo 2: Türk Cumhuriyetleri Doğalgaz Rezervleri 

Ülke 
İspat.Rezrv. 
(trilyon m3) 

Dünya 
Rezervlerinde 

Pay 

Üretim 
(milyar m3) 

Dünya 
Üretiminde Pay 

Kazakistan 3 1,7 18,5 0,7 
Türkmenistan 2,9 1,6 54,6 2 
Özbekistan 1,86 1 55,8 2,1 
Azerbaycan 1,37 0,8 4,6 0,2 
TOPLAM 9,13 5,1 133,5 5 
Rusya Federasyonu 48 26,7 589,1 21,9 
Ukrayna 1,11 0,6 18,3 0,7 
Ortadoğu 72,83 40,6 279,9 7,7 
ABD 5,29 2,9 542,9 20,2 
Afrika 14,06 7,8 145,1 2,6 
Asya-Pasifik 14,21 7,9 282.1 5 

Kaynak: Statistical Review of World Energy, BP, 2006. 

B. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Olan Ekonomik İlişkiler 

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin, Sovyetler Birliği’nin dezentegrasyona tabi 
tutulduğu 1991 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti ile sosyo-ekonomik ve kültürel 
herhangi bir ilişkileri olmamıştır. Buralar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
içindeki özerk cumhuriyetler olarak kalmış, merkezî idare Moskova`nın izniyle 
karşılıklı kültürel ve ekonomik ilişkiler çerçevesi dışında bu cumhuriyetlerle her-
hangi bir ilişki kurulamamış, kurulmasına da asla imkân olmamıştır. Sovyetler Bir-
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liği’nin dağılmasını müteakip Türkiye, buralarda kurulan bağımsız Türk Cumhuri-
yetlerini ilk tanıyan ülke olmuş ve ihtiyaç duyacakları her konuda kendilerine yar-
dım ve destek sözü vermiştir. Rusya Federasyonu bu devletleri arka bahçesi olarak 
değerlendirdiğinden, gücendirilmeden onunla da dostluk ilişkileri geliştirilmiştir. 
Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyayla yakın ilişkilerini sürdürmüş, 
eğitim alanında, ekonomik alanda, uluslararası ilişkiler alanında elinden gelen yar-
dımı yapmıştır.14 Biz çalışmamızda temel olarak ekonomik ilişkilere ve bu ilişkileri 
derinden etkileyen siyasî ilişkilere kısaca değinerek incelememizi sürdüreceğiz.   

(1) Ekonomik İlişkiler Neden Geliştirilmelidir? 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye’nin coğrafi, tarihi, dinî ve kültürel 
yakınlıklar nedeniyle ekonomik ilişkilerini geliştirmesi, bütün Türk Dünyası’nın 
menfaatlerine uygun olacaktır. Bu şekilde tüm katılımcı ülkelerin ekonomik refah 
ve kalkınması artacaktır. 

Bir ülkenin işgücü, teknoloji, finansal kaynaklar ve doğal kaynaklarını en uygun 
şekilde kullanarak üretim seviyesini sürekli artırması ve böylece ekonomik açıdan 
kalkınması, iç ve dış piyasaların büyümesine bağlıdır. Piyasaların genişleyip derinlik 
kazanması ekonominin prodüktivitesini ve dolayısı ile büyüme hızını arttıracaktır.15 
Ekonomide ölçek ekonomisi olarak adlandırılan bu konsept üretimin belli bir üre-
tim hacminden büyük olması durumunda maliyetlerin ve fiyatların düşmesi sonucu 
rekabette avantaj ve tüketici refahının artmasına neden olabilir.16 Örneğin otomo-
bil endüstrisinde ekonomik büyüklük için en az yüz bin adet üretimin olması gere-
kir. Onun için de iç pazarda talep yeterli olmadığında dış pazarlar ve ihracat olanak-
ları araştırılır. Ekonomik büyüklüğün sırrı sabit maliyetlerdedir. Örneğin bir adet 
otomobil de üretilse yüz bin adet te üretilse bir üretim tesisi ve içine her türlü do-
nanım ve ekipmanı koyulmak zorundadır. Bu fabrikanın kuruluş gideri yüz milyon 
dolar olduğunda bir adet otomobil üretildiğinde birim başına sabit maliyet yüz 
milyon doların üzerindedir. Yüz bin adet üretildiğinde ise birim başına maliyet bin 
dolara düşecektir. Dünyadaki çok uluslu firmaların (Fortune Global 500 içindeki 
ilk 100 firmadan)  31’ne sahip olan ABD’de çok uluslu şirketlerin dünya devleri 
hâline gelmeleri hep bu büyük pazar avantajları sayesinde olmuştur.17  Aynı şekilde 

                                                 
14  M. Akdiş, A.g.m., http://makdis,pamukkale.edu.tr/mak5htm. 22 Nisan 2011. 
15  S.Güçlü, C. Ceylan, “Değişen Uluslararası Dengeler Karşısında Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Ara-

sındaki İşbirliğini Geliştirmenin Önemi”, Çerçeve Dergisi, Cilt 4, Sayı 13, Ocak-Nisan 1995, s. 44. 
16  Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, Teori Politika ve Uygulama, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 

2009, s. 12 
17  A.g.e., s. 619. 
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Avrupa’daki devletler de ayrı ayrı kendi ülke iç taleplerinin ekonomik büyüme için 
yeterli olmadığını görüp AB bütünleşmesi için gümrük birliği, ortak pazar ve iktisa-
di birlik aşamaları sürecinde ilk yüz firma içinde 51 firmayla küresel büyük pazar 
avantajlarından yararlanmak amacıyla ekonomik entegrasyona gidip bu oluşumun 
nimetlerinden en çok yararlanan bir birlik hâline gelmişlerdir. Aynı şekilde Orta 
Asya bölgesindeki ülkelerin de ekonomik büyüklük avantajından yararlanabilmele-
ri için sanayileşmeyi hızlandırmaları ve bu arada aralarındaki sorunları gidererek 
ekonomik entegrasyona gitmeleri kaçınılmazdır. Bu şekilde kalkınmaları daha istik-
rarlı ve hızlı olacaktır.18 Türk cumhuriyetlerinin bugünkü üretim imkânları dik-
kate alındığında, büyük üretim ve ihracat olanaklarına sahip oldukları ham petrol, 
doğalgaz, pamuk, yün ve deri gibi endüstriyel hammaddeler yanında sınırlı sayıda 
sanayi ürünleri ihraç edebilecek durumdadırlar. İthal etmek ihtiyacında oldukları 
ürünler ise başta temel besin maddeleri olmak üzere genel olarak makine,  üretim 
ekipmanları ve tüketim mallarıdır.  

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri’nin ekonomileri, üretim yapıları, ihracat ve ge-
lişme potansiyelleri değerlendirildiğinde bu ülkelerin birbirlerini büyük ölçüde 
tamamladıkları görülmektedir. Sadece bağımsız Türk Cumhuriyetleri yaklaşık 4 
milyon km2 toprak ve 64 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Ayrıca Türkiye, dünyadaki 
ispatlanmış doğalgaz rezervlerinin yaklaşık %40’ına, petrol rezervlerinin ise 
%67’sine sahip olan Orta Doğu ve Orta Asya ile bu ürünlerin en büyük talep edicisi 
batı ülkeleri arasında doğal bir köprü konumundadır.19 

Ticari ilişkilerin yanında teknolojik işbirliği konusunda da Türkiye ile Türk 
Cumhuriyetleri arasında büyük bir işbirliği potansiyeli bulunmaktadır. Türkiye ulaş-
tığı sanayileşme seviyesi yanında, sahip olduğu nitelikli insan gücü, teknolojik bilgi 
birikimi, serbest piyasa ekonomisi ve uluslararası girişimcilik deneyimiyle, Türk 
Cumhuriyetleri’ne pek çok alanda teknik yardım ve teknoloji transferinde bulunabi-
lecek potansiyeldedir. Türkiye’nin 185 dünya devleti içerisinde nüfus açısından 
17’nci, toprak büyüklüğü bakımından 32’nci, gayri safi millî hâsıla açısından 16’ncı 
büyük ekonomi oluşu, ihracatının %90’ını sanayi ürünlerinden oluşması, dünyanın 
en hızlı gelişen ilk 10 dinamik ekonomi arasındaki yeri ile bu ülkelere merkezî planlı 
ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde model olarak öncülük ede-
bilecek bir konumdadır.20  

                                                 
18  Jim Nichol, “Central Asia: Regional Development and Implications for U.S. Interests”, Congres-

sional Research Service, July 20, 2005, s. 6. 
19  Cenk Pala ve Emre Engür, “Kafkasya Petrolleri, 21. Yüzyılın Eşiğinde Hazar Havzası ve Türkiye”, 

İşletme ve Finans Dergisi, Sayı 152, s. 35. 
20  R. Uludağ, “Türkiye’yi Büyüten Cumhuriyet”, Dünya Gazetesi, 06 Kasım 1998, s. 13. 
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Günümüzde Türk özel sektörünün bu kardeş ülkelerde önemli yatırımları bu-
lunmakta, genellikle 3-5 kişinin istihdam edildiği küçük çaptaki dönerci, restoran, 
fast food büfesi gibi mikro ticari işletmeler yerlerini üretime ve kitlesel pazarlamaya 
dönük büyük sermayeli yatırım kuruluşlarına bırakmaktadır. 2010 yılı başında Rus-
ya, Kazakistan ve Beyaz Rusya arasında gümrük birliği sürecinin başlaması bölgede 
üretime yönelik doğrudan yatırımcı olmayan ihracatçılarımızı birkaç yıl sonra re-
kabetçi avantaj kazanma anlamında zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz.  

Türk Cumhuriyetleri ile olan ekonomik ilişkilerimiz 2010 yılı sonu itibariyle 
Tablo:3’de gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde görülecektir ki bağımsız Türk 
Cumhuriyetleri ile ticari ilişkilerimiz, komşu devletler ve AB ülkeleriyle karşılaştı-
rıldığında çok gerilerde kalmaktadır. Yaklaşık olarak payları % 2’ler mertebesinde-
dir. Bu ülkeler arasında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke Azerbaycan, en 
fazla ithalat yapılan ülke ise Kazakistan’dır.21 Siyasi otoriteler kararlı olduğunda, 
mevcut haâiyle karşılıklı ticaretin 4-5 yılı kapsayan kısa dönemde yüzde elli, on yıla 
kadar da en az iki kat artırılması olanaklar içindedir. 

Türkiye, tekstil, müteahhitlik hizmetleri ve turizm alanında dünyanın en önde 
gelen ülkelerinden birisidir. Dönüşüm ekonomileri olarak adlandırılan, merkezî 
planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecindeki Orta Asya Türk 
Devletlerinin mali, teknik ve danışmanlık hizmetlerinin ağır bastığı üst yapı kurum-
ları yanında fiziki alt yapı tesis ve yatırımlarına da acil ihtiyaçları vardır. Bu süreçte 
Türkiye, müteahhitlik ve teknik hizmetler yoluyla bu ülkelerin kalkınmasına daha 
fazla katkı sağlayabilirdi fakat istenen gerçekleşemedi. Türkiye bölgenin ihraç ürün-
lerinden tekstil hammaddesi olan pamuk, hayvan yünü ve derileri ile doğalgaz ve 
petrole olan ihtiyacının sürekliliği, bu ülkelerle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 
için zaruri bir nedendir. Türkiye’nin petrolde Hazar havzası, Orta Asya ve Orta 
Doğu’yla Avrupa arasında transit ülkesi olması nedeniyle bu ülkelerin gaz ve petro-
lüne her zaman muhtaçtır. 

                                                 
21  Seyidoğlu, A.g.e., s. 305. 



 Türkiye İle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkilerinin Gelişimi 

Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 555 

Tablo:3 Türkiye’nin Ülke Grupları İtibariyle Dış Ticareti (2010) 

İhracat (Milyon $) İthalat (Milyon $) 
Ülke İhracat Miktarı Ülke İthalat Miktarı 

Almanya 11.453 Rusya Fed. 21.592 
İngiltere 7.224 Almanya 17.530 
İtalya 6.508 Çin 17.180 
Irak 6.043 ABD 12.318 
Rusya Fed. 4.632 İtalya 10.207 
B.A.Emirlk. 3.340 Fransa 8.176 
ABD 3.769 İran 7.645 
İspanya 3.564 G.Kore 4.764 
İran 3.042 İngiltere 4.677 
Türki Cumh.22 2.670 Türki Cumh.22 2.871 
TOPLAM 113.930 TOPLAM 185.493 

Kaynak: TUİK, 2009 Aralık-2010 Ocak arası Temel Ekonomík Göstergeler, 
http://cnnturk.com/2011/ekonomi.  

Uluslararası ekonomik ve ticari ilişkiler incelendiğinde görülecektir ki gerçek ha-
yattaki ekonomik ilişkiler A. Smith’in mutlak üstünlükler teorisi veya D. Ricardo’nun 
göreceli üstünlükler teorisinin uygulanma özelliği aralarında tarihi, kültürel ve ideolo-
jik bağların gücüyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Örneğin İspanya üyesi olduğu 
AB dışındaki kayda değer yatırımlarını ve ticaretini aynı dil ailesine sahip ve kültürel 
bağlarının güçlü olduğu Latin Amerika ülkeleriyle gerçekleştirmektedir. İngiltere ve 
Fransa da ekonomik ilişkilerini kültürel yakınlık içinde bulunduğu eski sömürgeleriy-
le belli oranlarda devam ettirme yönünde siyasî kararlılık göstermektedirler.23 Bazen 
ekonomik kararların siyasi yönü ağır basabilmektedir.  

Soğuk savaş döneminde SSCB ekonomik yatırım ve askerî yardımlarını komü-
nist ideolojiye sahip ülkelerle gerçekleştirirken ABD de Batı Dünyası içinde siyasî, 
askerî ve ideolojik olarak uluslar arası sorunlarda birlikte hareket ettiği ülkelerle, 
askerî ilişkiler yanında ticarî ve ekonomik ilişkilerini de gerçekleştirdiğini görmek-
teyiz. Aynı şekilde Çin de ekonomik ilişkilerini kültürel ve etnik olarak kendisine 
yakın bulduğu G.Doğu Asya ülkeleriyle gerçekleştirmektedir. Tayvan’la aralarında 
siyasi sorunlar olmasına rağmen, aynı ırk ve kültürden gelmelerinin etkisiyle karşı-
lıklı ilişkilerin günden güne geliştiği görülmektedir.24  

                                                 
22  DPT, Temel Ekonomík Göstergeler, Haziran-Temmuz 2008. 
23  E. Tümertekin ve N. Özgüç, Ekonomik Coğrafya, Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, 

İstanbul, 1999, s. 46-52. 
24  http://usakgundem/com/yazar/2000/tayvan-izlenimleri.html, 08 Mayıs 2010. 
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Türkiye ile Türk devletleri halkları arasındaki dil, din, ırk ve kültürel bağların olması 
bu ülkelerle her türlü ilişki yanında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için günümüz dün-
yasında uygun bir ortamın geliştirilmesi için yeterlidir.25 Gerçekte ise bu ülke ekonomile-
rinin, A. Smith ve D. Ricardo’nun ticari teorilerine göre,  birbirlerinin ihtiyaçlarını en kısa 
zamanda ve en ucuz şekilde başkalarından daha uygun koşullarda karşılama özelliğini 
oluşturan, birbirlerini tamamlama imkânına sahip ekonomiler olmasındandır.  

Ekonomi yasalarına göre aramızda hiçbir yakınlık ve ortak özellik olmasa dahi 
her katılımcı ülke halkının ekonomik kalkınma ve refahının artırılması için ekono-
mik ilişkilerin bugünkünden daha fazla olması gerekirdi. Özetle denebilir ki eko-
nomik ve sosyo-kültürel şartlar Türkiye ile kardeş Türk Devletleri arasındaki eko-
nomik ilişkilerin geliştirilmesini halkların ortak menfaatlerinin tahakkuku için zo-
runlu kılmaktadır.26 Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yoluyla yaratılacak sinerji 
tüm bölge ve dünya halklarının da ekonomik refah ve kalkınmasına olumlu bir etki 
sağlayabileceği değerlendirilmektedir. 

(2) Türkiye`nin Orta Asya`ya Yönelik Ekonomik Yardımları 

Türkiye Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazandıkları ilk gün-
lerden başlayarak onlarla çeşitli ekonomik, sosyal, teknik ve kültürel işbirliği projele-
rini devreye sokarak, yardıma ilk koşan ülkedir. Bu ülkelerle işbirliği amacıyla 1992 
yılında Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) kurulmuştur. Yapılan yardımların 
zamanın Başbakanı S. Demirel’in vaat ettiği düzeyde olmadığı tartışılsa da, Türkiye 
ekonomisinin hâlâ kronik dış ödemeler dengesi sorunlarıyla boğuştuğunu da kabul 
etmek gerekmektedir. Bölge ülkelerinin ekonomik ve sosyal problemlerini kısa vade-
de çözmek mümkün değildir. Bölge ülkelerinde rüşvet yoluyla haksız kazanç sağlama 
ve ülke gelirlerinin vatandaşlar arasında paylaşımı çok adaletsiz olduğundan bölgede 
işsizlik, fakirlik ve sosyal problemler acil çözüm beklemektedir. Aksi takdirde halkla-
rın,  hükümetleri aleyhinde protesto yürüyüşleri bu ülkelerde de başlayabilir. Türkiye 
bölge ülkelerinde rüşvetin önlenmesi için yasal düzenlemeler, adil gelir dağılımına 
yönelik adil vergilendirme uygulamalarında yasal ve teknik yardım sağlayarak, işsizli-
ğe karşı istihdamı artırıcı kısa süreli meslek edindirme kursları ve halkın günlük ihti-
yaçlarına yönelik ürünleri makul fiyatlarda ihraç ederek toplumsal tansiyonun azal-
masına katkıda bulunabilir.  

Türkiye 1992-1997 döneminde yaklaşık 1,8 milyar dolarlık dış yardım ve kredi 
desteği sağlamış olup bu yardımların yaklaşık %88’i yani 1.6 milyar doları Türk 

                                                 
25  Seyidoğlu, A.g.e., s. 304-306. 
26   http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/IHR/Turkiye_ihr_gelisimi.doc 08 Mayıs 2011. 
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Cumhuriyetlerine tahsis edilmiştir. Geriye kalan %12’si de KEİ ülkeleri ile Afrika 
ülkelerine ayrılmıştır.27 Türkiye bu yıllardan sonra ciddi bir ekonomik krizle karşılaş-
tığından zaman içinde bu yardımları daha fazla artırmak mümkün olamamıştır. 

(3) Orta Asya’daki Türk Müteahhitlik Hizmetleri 

1980-1990 döneminde daha çok Irak, Libya ve Arabistan gibi Arap ülkelerinde iş 
yapan Türk müteahhitleri 1990’lı yıllardan sonra daha çok eski Sovyetler Birliği ülkele-
rine yönelmişlerdir. Nitekim 1990-1997 döneminde Türk müteahhitlerinin yurt dışın-
dan aldıkları iş miktarı 13,6 milyar dolar olup, bu miktarın 9,4 milyar doları eski SSCB 
ülkelerinden olmuştur. Türk müteahhitlerinin aldıkları işlerin dağılımı ise aşağıda Tab-
lo:4’de gösterilmektedir. 2008 yılı itibarıyla Türkiye dünyanın en büyük 225 müteah-
hitlik firması içerisinde 23 firmayla Çin ve ABD’den sonra üçüncü sırada yer almaktay-
ken bu rakam 2010 yılı içinde firma sayısı 33’e yükselmiştir.28 Türk müteahhitlerinin 
bölge ülkelerindeki iş hacmi sürekli bir artış eğiliminde olmuş 2003 yılında 3,6 milyar 
dolardan, 2005 yılında 15.9 milyar dolara, 2008 yılında ise 23.6 milyar dolara yüksel-
miştir. 5 yılın toplam değeri 80 milyar dolara yakındır.29 Çok az bir iş hacmine sahip 
olduklarından Kırgızistan ve Özbekistan bu tabloda yer alamamıştır.  
Tablo:4 Türk Müteahhitlerinin Rusya Federasyonu ile Türk Cumhuriyetlerinden Aldıkları 
İşlerin Tutarı  

ÜLKELER 
5 Yıllık İş Tutarı 

(Milyon $) 
ÜLKELER 

5 Yıllık İş Tutarı 
(Milyon $) 

Rusya Fed. 15.900 Libya 9.100 
-Azerbaycan 2.400 Katar 5.700 
-Kazakistan 4.900 BAE 5.400 
-Türkmenistan 8.200 Irak 4.900 
Tacikistan 255 S.Arabistan 3.100 
Gürcistan 727 Romanya 3.000 

Kaynak: Türk Müteahhitler Birliği ve Uluslararası Müteahhitler Birliği Verileri, Haziran 2008. 

Tablo:4’den de görüldüğü gibi,  Rusya Federasyonu Türk müteahhitlerinin 15.9 
milyar dolarla en çok iş yaptıkları ülke olmuştur. Bütün eski SSCB ülkelerinin çok 
ehemmiyet verdikleri Moskova’daki Başkanlık Sarayı restorasyonunun bir Türk fir-
masına verilmesi Orta Asya Türk topluluklarında Türk firmalarına olan güven duy-

                                                 
27  E. Çarıkçı, “Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye’nin Rolü”, Bilig, Sayı 7, 

Güz 1998, s. 4. 
28   http://www.patronlardunyasi.com/haber/33-Turk-muteahhitlik-firmasi-dunya-

listesinde/89928, 11 Mayıs 2011.  
29  Türk Müteahhitler Birliği ve Uluslararası Müteahhitler Birliği Verileri, Haziran 2008. 
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gusunu geliştirmiştir. Bu ülkeler arasında Türkmenistan, Kazakistan ve Azerbay-
can’ın sunduğu iş potansiyeli azımsanmayacak ölçülerdedir. Kazakistan’n başkenti 
Astana’daki resmî binaların pek çoğu Türk firmalarınca gerçekleştirilmekte, 2010 
yılında bu kentte hizmete açılan prestij inşaatlarından konaklama ve eğlence merkez-
lerinin yer aldığı Han Çadırı da bir Türk firmasınca gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde 
dünyanın en büyük petrol rafinerilerinden biri olacağı söylenen müteahhitlik hizmeti 
de Aktau kenti yakınlarında bir Türk firmasınca gerçekleştirilmektedir. Kırgızistan ve 
Özbekistan’da, diğer cumhuriyetlerde gerçekleştirilen ölçekte büyük ölçekli projeler 
gerçekleştirilememiştir. Bunun dışındaki hemen, hemen tüm küçük-büyük taahhüt 
ve imar işlerinde Türk firmaları, bu topraklarda önemli projelere imza atmaktadırlar. 
Özetle belirtmek gerekirse 80 milyar dolayındaki müteahhitlik hizmetlerinin ancak % 
20 kadarı dost ve kardeş ülkelerde gerçekleştirilmiştir. Bu ülkelerdeki inşaatların ço-
ğunluğu hastane, okul, konut ve karayolu gibi projelerden oluşmaktadır. Her ne ka-
dar global toplam iş potansiyelimiz göz önüne alındığında tutar az gibi görünse de, 
Orta Asya’daki ticaret ve doğrudan yatırım alanlarındaki performansımızla karşılaştı-
rıldığında en başarılı olduğumuz iş alanı olduğu açıktır. 

Türkiye bölge ülkelerinin ihtiyaç duydukları malları Türkiye’den alabilmeleri 
için ihracat kredileri, Türk firmalarının o ülkelerdeki yatırımlarını finanse etmek 
için de proje kredileri vermektedir. Türk devleti 1999 yılından sonra karşı karşıya 
kaldığı ekonomik krizler nedeniyle bölge ülkelerine daha fazla proje kredisi aça-
mamıştır. 1999 yılına kadar bölge ülkelerine verilen kredileri Tablo:5’te görmek 
mümkündür. 
Tablo 5: Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Türk-Eximbank Kredileri  (Ocak-1999 
Tarihi İtibariyle)  

Ülkeler Tahsis Edilen Toplam Kredi Limitleri (Milyon $)
Azerbaycan 250 
Kazakistan 240 
Özbekistan 375 
Kırgızistan 75 
Türkmenistan 163 
Rusya Federasyonu 1.150 

Kaynak: Türk Eximbank, Dış Ticaretin Finansmanında 10 Yıl, Ankara, Türk Eximbank Ya-
yınları, 1998, s. 44. 

Tablo:5’ten de görüldüğü gibi Türkiye sadece bağımsız Türk Cumhuriyetlerin-
deki Türk dış yatırımlarını ve ihracatını değil, Rusya Federasyonuna yönelik Türk 
yatırımlarını ve ihracatını da kredilendirmektedir. Bu kredilendirmeler her ne ka-
dar istenilen düzeyde olmasa da, bu ülkelerdeki Türkiye’li yatırımcılara ilave 
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imkânlar sunmaktadır. Günümüze kadar bu kredilerin büyük çoğunluğu kullandı-
rılmış olup ilave yeni proje kredileri açılmasında mali zorluklarla karşılaşılmaktadır.  

2005 yılında hizmete açılan 1760 km. uzunluğundaki Bakü-Tiflis-Ceyhan boru 
hattı projesi ile Azeri petrolü Türkiye üzerinden tüm dünyaya açılabilmesi ekono-
mik ilişkilerde önemli bir km taşı olmuştur.30 Diğer taraftan Hazar Havzası, Orta 
Asya ve Orta Doğu doğal gazını Avrupa’ya ulaştıracak NABUCCO Projesi hazır-
lanmış olup 2013 yılında inşaatına başlanması planlanmıştır.31 Güçlü bir rakip ola-
rak bu projenin alternatifi olan Güney Akım Projesiyle Rusya kendi ve bölge doğal 
gazını Karadeniz-Bulgaristan ve İtalya üzerinden Avrupa’ya sevketmek için çalış-
maları hızlandırmıştır.32 Böyle soğuk savaş taktiklerinin tekrarının önlenmesi için 
küresel güçlerle, bölgeyle ilgili uluslar arası projelerde, gerekli işbirliği ve koordi-
nasyon sağlanmasında büyük faydalar olduğu değerlendirilmektedir. 

(4) Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Üye Olduğu İktisadî 
    Entegrasyonlar  

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında 
ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla 1992 yılında resmen kurulmuştur. 
Ancak bu teşkilatın kapsamı teşkilatın fikir babası olan Türkiye’nin girişimleriyle 
daha geniş tutularak Karadeniz’de kıyısı bulunmayan Arnavutluk ve Azerbaycan 
gibi dost ülkelerin de katılmasına olanak verilmiştir.  KEİ Zirve deklarasyonu, 25 
Haziran 1992 günü İstanbul’da yapılan Zirve Toplantısı ile Arnavutluk, Ermenis-
tan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya 
Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna’nın devlet veya hükümet başkanlarınca imzala-
narak resmen yürürlüğe girmiştir.33 

Kurumsal yapıda yapılan düzenlemeler sonucu Karadeniz Ticaret ve Kalkınma 
Bankası ile Parlamenterler Asamblesinin kurulmuş olması bu teşkilatı güçlendirme 
çalışmaları kapsamında değerlendirilebilir. Bankanın merkezi Selanik kentindedir. 
KEİ kapsamında ülkelerarası ortak projelerin öncelikli olarak; haberleşme ve ulaş-
tırma, bilişim, ekonomik ve ticari bilgi alışverişi mal standardizasyonu, enerji, ma-
dencilik, turizm, tarım, veterinerlik hizmetleri, sağlık, bilim ve teknoloji alanlarında 
gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. KEİ ülkelerinin dünyanın ihracatındaki payı-

                                                 
30  Seyidoğlu, A.g.e., s. 306. 
31  http://www.enerjiport.com/2011/05/07/nabucco-dogalgaz-boru-hatti-1-yil-ileri-alindi/08 

Mayıs 2010. 
32  http://www.politikadergisi.com/makale/avrasya-dogalgaz-savaslari-ve-turkiye-2 09 Mayıs 2010. 
33  Küreselleşme, Bölgesel Entegrasyonlar ve Türkiye (Değerlendirme Raporu), T.C. Başbakanlık 

DPT Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 1995, s. 130. 
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nın %1,6, ithalatındaki payının %2.2 olması, dünyanın yaklaşık 24 trilyonluk ticare-
tinde (UNCTAD, 2008,s.12) düşük bir potansiyel olarak görülse bile, bu ülkelerin 
sahip oldukları gelişen iç pazar potansiyeli, birlik içindeki her ülke ve özellikle Tür-
kiye için büyük önem taşımaktadır. 20 milyon km2 lik KEİ havzasında yaklaşık 350 
milyon insan yaşamaktadır.34 Bu büyüklük hem Türkiye’nin hem de diğer üye ülke-
lerin önüne yeni ufuklar açmaktadır. 

İslâm Konferansı Teşkilatı, 1969 yılında kurulmuş olup İslam ülkeleri arasında 
sosyo-ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlarda işbirliğini sağlamak amacıyla faali-
yette bulunur. Türkiye`nin önerisiyle Türk Cumhuriyetlerinin katılımıyla üye sayı-
sı 57’ye yükselmiştir. Bu kuruma bağlı olarak faaliyet gösteren İslam Kalkınma 
Bankası, ülkeler arasında ticaretin geliştirilmesi uygun yatırımların finansmanı için 
üye ülkelere kredi vermektedir.35  

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EKİT), Türkiye, İran ve Pakistan arasında 22 
Temmuz 1964’te Bölgesel İşbirliği Örgütü (RCD) olarak kuruldu.36 1992 yılında 
Türkiye’nin önerisiyle Türk Cumhuriyetleri de üye olmuşlardır. EKİT, Avrasya 
Bölgesindeki İşbirliği ve küreselleşme boşluğunu doldurma amacına yönelik olarak 
çalışmaktadır. EKİT kapsamında üyeler, eğitim, kültür ve ekonomik faaliyetler ile 
alt yapı ve çevre korunması gibi alanlarda işbirliği gerçekleştirmektedirler.37 

Orta Asya Ekonomik Topluluğu, 1994 yılında Özbekistan, Kırgızistan ve Kaza-
kistan arasında bir ekonomik işbirliği örgütü kurulmuştur. 26 Mart 1998 tarihinde 
Tacikistan’ın da katılımıyla Taşkent Antlaşması imzalanmış ve üye sayısı dörde 
yükselmiştir.38 Bu anlaşmayla sadece ekonomik faaliyetlerde gelişme sağlamayacak 
sosyal, kültürel, yasal, organize suçlar ve eğitim alanında da işbirliğine gidilecekti. 
Bu güne kadar bu örgütün gözle görülen önemli bir faaliyeti olmamışsa da bölge 
ülkelerinin kendi aralarında oluşturdukları ilk organizasyon olması açısından 
önemlidir. Bölgedeki benzeri örgütlenme girişimleri için bölge ülkelerine deneyim 
kazandıracağından dönüşüm ekonomileri için önemli bir aşama olarak değerlendi-
rilmektedir. Bu topluluğa Türkmenistan`ın da katılımı sağlanmalı ve Türkiye`nin 
de gözlemci statüyle birlik üyeliği gerçekleştirilerek bölge ülkeleriyle ekonomik 
işbirliği olanakları artırılmalıdır. 

                                                 
34  http://www.kayserito.org.tr /media/bolgesel.pdf, 09 Mayıs 2010. 
35  Seyidoğlu, A.g.e., s. 302. 
36  http://www.atin.org/detail.asp?cmd=articledetail&articleid=65 10 Mayıs 2011. 
37  Seyidoğlu, A.g.e., s. 302. 
38  R.Karluk, Uluslar arası Ekonomik Mali ve Siyasal Kuruluşlar, Ankara, 5. Baskı, 2002, s. 556. 
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2. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Yabancı Ülkelerin 
Ekonomik Faaliyetleri ve Yatırımları 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, bölge ülkelerinin ekonomik, siyasi ve 
kültürel hayatları değişik ülkelerce etkilenmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin bölge 
ile tarihsel, dinî ve etnik yakınlıktan gelen ilgisinin yanı sıra, Rusya, Çin, İran, İsrail, 
Avrupa ve Amerika da bölgede nüfuz kurmak çabasında bulunmaktadır.39  

1990’lı yıllarda ABD`nin bölgeye ilgisi öncelikle Kazakistan`ın nükleer ve biyo-
lojik silah, malzeme ve tesislerinden arındırılmasına yönelik olmuştur. 2001 yılına 
kadar bölgeyle aktif olarak ilgilenmemiş ancak demokrasi ve serbest piyasa sistemi-
ne geçiş için bölge ülkelerine 10 yıl içinde 3 milyar dolar kadar bir yardım yapmış-
tır. Özellikle BİO ve NATO faaliyetleriyle bölgeyle ilişkilerini yavaş yavaş geliştir-
miştir. ABD 90`lı yıllarda bölge ülkeleri için siyasi, ekonomik ve dini açıdan uygun 
bir model olarak değerlendirdiği Türkiye`yi bölgede İran etkisine karşı siyasi ve 
ekonomik açıdan desteklemiştir. ABD 11 Eylül 2001`den sonra ise, Afganistan`da 
Taliban`la giriştiği küresel terörle mücadele savaşını kazanmak için, bölgede birinci 
aktör olarak bölge ülkeleriyle siyasi, askerî ve ekonomik ilişkilerini artırmıştır.40 

Rusya Federasyonu’na gelince, 90`lı yıllarda serbest piyasa ekonomisine geçiş 
süreci çok sancılı olmuş IMF`den kredi ve ABD`den gıda ve finansal yardım almak 
zorunda kalmış ve Orta Asya ülkeleriyle ciddi manada ilgilenememiştir. Rusya`nın 
menfaatine olarak petrol fiyatı, 1998`de 10 $ iken 1999’dan itibaren ABD`nin Irak 
ve Afganistan politikasının başarısızlığı nedeniyle artarak 2005`te 60$`a 2008`de 
de 150$`a yükselmiş, günümüzde ise 100$ civarındadır. Rusya 1998 finansal ve 
politik krizden sonra, 2006 yılına kadar üst üste 7 yıl ekonomik büyümesini yüksek 
petrol ihraç gelirleri sayesinde sürdürmüş ve 200 milyar dolar üzerinde bir rezerv 
kaynağa sahip olmuştur. Rusya`nın büyümesi Orta Asya’dan gıda ithalatını artır-
mıştır. Gelişen sanayi için gerekli yabancı işçiyi de bölge ülkelerinden temin etmiş-
tir. Bu işçilerin ülkelerine gönderdiği paralarla bu ülkelerin ekonomik kalkınma ve 
politik istikrarına dolaylı yoldan olumlu katkılarda bulunmuş ve sonuçta tekrar 
bölge ülkeleri üzerindeki siyasi ve ekonomik gücünü artırmıştır.41 Bugün için Rus-
ya, ihracatta, ithalatta ve dış yatırımlarda bölgede birinci güçtür. 

                                                 
39  Graham Fuller, Turkey Faces East, 1992, s. 36’dan naklen, Yılmaz Bingöl, “Sovyet Sonrası Orta 

Asya Karşısında Türkiye’nin Politikası Fırsatlar ve Çözülmesi Gereken Meseleler”, Avrasya Etüd-
leri, Sayı 14, Yaz-Sonbahar 1998, s. 3.  

40  Eugene Rumer, Dmitri Trenin and Huasheng Zhao, M. E. Sharpe, Central  Asia, Views from 
Washington, Moscow, and Beijing, New York, 2007, s. 13. 

41  A.g.e., s. 54. 
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Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile tarihsel ilişki içinde olan ikinci önemli güç 
Çin’dir. Eski Sovyetler döneminde bölge ile ilişkisi Moskova’ya bağlı olan Çin, bu 
ülke ile olan siyasi ve ideolojik rekabeti sebebiyle bölgeye pek fazla girme imkânına 
sahip değildi. Ancak, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte Çin, bölgeyle olan 
temel ilgi alanlarını güvenlik, ekonomik ilişkiler ve enerji merkezli oluşturmuştur. 
Çin yılda 100 milyon tonluk yıllık petrol ithalatının 10 milyon tonunu bölgeden 
temin etmektedir. Hedef 20 milyon tondur. Bölgeyle ticaretini 1992’de 4,6 milyar 
dolardan 2006 yılında 95 milyar dolara çıkarmıştır. Bunun 37,5 milyar doları böl-
geden ithalatı, 58 milyar doları ise bölgeye ihracatıdır.42 

Bölgenin en büyük ekonomisi olan Kazakistan’daki Çin yatırımları Rusya Fede-
rasyonundan sonra ikinci büyüklüktedir.43 Merkezî planlı ekonomiden serbest pa-
zar ekonomisine geçen bu ülkeler için Çin bir model gibi de sunulmaktadır.44 
Çin’in eski Sovyet Cumhuriyetleri ile ticareti 1985 yılında 1,2 milyar dolar iken, 
1991’de 6 milyar doları aşmıştır. Çin ile uzun bir sınıra sahip olan Kazakistan, tüke-
tim malları ithalatının yarısını Çin’den sağlamaktadır. Ayrıca 1991 yılında başlanan 
ve Kazakistan ile Çin’i birbirine bağlayacak olan bir demiryolu projesi de hayata 
geçmiş bulunmaktadır.45 

Kırgızistan için de benzer gelişmeler söz konusudur. Çin, Kırgızistan’ın Naryn 
şehrinde bir serbest ticaret bölgesi kurmuştur. Çinliler özellikle başkent Bişkek’te 
önemli miktarda emlak satın almaktadırlar. Kırgızistan’da da her yer Çin tüketim 
malları ile doldurulmuştur.46  

AB’nce Orta Asya Bölgesi; 1990’lı yılların ortalarına kadar bu ülkelerde gerçek-
leşen düşük devletleşme düzeyi, tek ürüne endekslenmiş zayıf ekonomiler, hâlen 
çözüm bekleyen etnik ve siyasi çatışmalar, baskıcı rejimler, terörist faaliyetler, uyuş-
turucu kaçakçılığı ve ABD, Rusya ve Çin gibi aktörlerin jeopolitik rekabetinin sür-
düğü sorunlu bir bölge olarak değerlendirilmiştir. Zamanla bölgeye AB ilgisi biraz 
daha artmış ve RF güneyinde bir Avrasya koridoru oluşturan TRACECA 21`nci 
yüzyıl İpek Yolu Projesi, teknik yardım programları, INOGATE petrol ve doğal gaz 
boru hattı projesi, gıda güvenliği programı ve Avrupa Enerji Sözleşmesi öncelikli 

                                                 
42  A.g.e., s.137-148. 
43http://www.tumgazeteler.com/?q=%C7ININ%20%20KAZAKISTANDAKI%20YATIRIMLARI&gun

= 7000&sira=Rank, 10 Mayıs 2011. 
44  Yasmin Melet, “China’s Political and Economic Relations with Kazakhstan and Kyrgyzstan”, 

Central Asian Survey, Cilt 17, Sayı 2, June 1998, s. 229. 
45  A.g.e., s. 235. 
46  A.g.e., s. 235. 
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işbirliği alanları olarak seçilmiş; uygulamaya yönelik çalışmalar istikrarlı bir şekilde 
sürdürülmektedir.47  

Batı dünyası, eski SSCB ülkeleri ile bu sisteme politik olarak bağlı olan Balkan ül-
kelerine gidecek ülke yatırımlarını desteklemek için çeşitli kaynaklar kullanmaktadır-
lar. Bu ülkelerdeki KOBİ yatırımlarında “risk sermayesi yatırım şirketleri” yolu ile 
sermayeye iştirak ederek destek vermektedir. Ayrıca Avrupa Kalkınma Bankası 
(EBRD) ve Dünya Bankasının bir finans kuruluşu olan IFC, prensip itibariyle bu 
ülkelere 5 milyon ECU üstünde kredi vermektedir. Risk sermayesi şirketleri ise, 5 
milyon ABD dolarına kadar finansman ihtiyacı olan firmalara finans desteği sağla-
maktadır.48 Sadece Avrupa Yatırım Bankasının 1997 yılı itibariyle Doğu Avrupa ülke-
lerine açtığı kredi miktarı 5 milyar 676 milyon ECU’yu bulmuştur.49 Bu ülkelere 
1989-1997 yılları arasında yapılan toplam yabancı sermaye yatırımı 41 milyar dolar 
olurken, aynı dönemde Orta Asya ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerine yapı-
lan yatırım miktarı yaklaşık 20 milyar doları bulmaktadır.50 

Türk dünyasının önündeki en büyük problem, bölgenin Rus sömürüsünden 
kurtulup batı sömürgesine düşmesidir. Bugün Kırgızistan’daki altın yataklarının 
işletmesi Amerikalılara verilmiştir. Azeri petrolü ile ilgili en büyük pay, Amerika ve 
diğer batılı şirketlere aittir. Kazakistan’ın zengin petrol kaynakları yine bir Ameri-
kan firmasına bırakılmıştır. Japonya, Kore, Çin, vb. bütün ülkeler buralarda büyük 
yatırımlarda bulunmaktadırlar.51 

Ülkeler bazında yabancı yatırımlarına bir göz atacak olursak;  

Azerbaycan’daki yabancı sermaye yatırımları 1995 yılında 375 milyon $’dan 1996 
yılında 620 milyon dolara, 1997 yılında ise 1 milyar 307 milyon dolara çıkmıştır. 
1997 yılı rakamlarına göre yabancı yatırımlar içindeki %9.9’u Türkiye’ye ait iken, 
%7.4 oranı ile ABD ikinci sırayı almaktadır. Bunun dışında İran’dan Singapur’a bütün 
diğer devletlerin de yatırımları bulunmaktadır.52  Bu ülkeye yapılan yabancı yatırımlar 
genelde petrolle ilişkili yatırımlardır ve yaklaşık Azerbaycan milli gelirinin %25’ine 
karşılık gelmektedir.53  

                                                 
47  http://www.tusam.net/makaleler.asp?id=69&sayfa=47, e.t. 21.10.2007 
48  S. Boydaş, “Balkan ülkelerinde yatırım yapmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelerin finans-

manı konusunda öneriler”, Dünya Gazetesi, 28.1.1999, s. 13. 
49  European Investment Bank, 40 Years’ Activity,1998, s. 28. 
50  UN, World Economic and Social Survey, 1998, United Nations, New York, 1998, s. 31. 
51  S. Zaim, Türk ve İslam Dünyasının Yeniden Yapılanması, İstanbul, Yeni Asya Yayınları, 1993, s. 33-34. 
52  TİKA, Avrasya Dosyası, Azerbaycan Özel Sayısı, Temmuz 1998, s. 6. 
53  UN,World Economic and Social Survey,1998, s. 30. 
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Kazakistan’a yapılan yabancı yatırımlar 1992-1996 yıllarında 3,5 milyar dolar 
civarındadır. Yalnızca 1996 yılında yapılan yabancı yatırım miktarı 1,2 milyar do-
lardır. 1997 yılı girişleri ise 1 milyar dolar civarındadır. Ülkede kurulan 1800 ya-
bancı şirketin 336’sı Çin, 124’ü ABD, 125’i Alman, 38’i Güney Kore, 36’sı İtalyan, 
26’sı Avusturya şirketidir. 200 civarında da Türk şirketi bulunmaktadır.54 Bir Fran-
sız firması petrol rezervlerinden istifade edilmesi, bir ABD firması ise 60 yıllığına 
bu petrol sahasının geliştirilmesi konusunda anlaşma yapmıştır. Diğer bir uluslara-
rası konsorsiyum da gelecek 10 yıllık gaz sahasında yatırım yapma anlaşması imza-
lamıştır.55 Yabancı yatırımlar genelde petrol ve doğal gaz sektörlerinde yoğunlaş-
mışlardır. Çok az miktarda metalurji alanında da dış yatırım vardır.56 

Özbekistan’da 1997 itibariyle 1.1 milyar $ değerinde yabancı yatırım gerçek-
leşmiştir. Bu yatırımlarda daha ziyade Japon, Alman, ABD Eximbank kredileriyle 
kurulan Özbek-Amerikan projeleri ön sırada yer almaktadır.57 1994 yılı itibariyle 
yaklaşık 1000 yabancı sermayeli şirket kurulmuştur. Bu şirketler içinde de, %19 ile 
ilk pay ABD’ye aittir. İkinci sırada %15 ile Afganistan gelmektedir. Türkiye yabancı 
yatırım sıralamasında %7’lik bir paya sahip bulunmaktadır.58 Bu ülkedeki yabancı 
firmalar müteahhitlik hizmetlerinden otomobil sanayine ve mobilyadan elektro-
nik’e kadar yaygın bir sahada faaliyet göstermektedirler.59 

1996 yılı başından itibaren Kırgızistan’a 487,7 milyon $’lık yabancı yatırım ya-
pılmıştır. Bu yatırımlar Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Japon Hükümeti 
ve diğer uluslararası finans kuruluşlarınca finanse edilmişlerdir. Kırgızistan’a yapı-
lan yatırımlarda en büyük pay %45 ile Kanada’ya aittir. ABD’nin %12, Çin’in ise 
%10’luk payı bulunmaktadır. Türkiye ise %20’lik pay ile ikinci sıradadır.60 Kırgızis-
tan’a yapılan yabancı yatırımların %80’den fazlası Kumtor’daki altın yatakları ile 
ilgili bulunmaktadır.61 

 Türkmenistan’da da 1997 yılı itibariyle 60 ülkeden 637 firma bulunmaktadır. 
Bu firmaların 178’i Türkiye, 82’si İran, 64’ü Rusya, 35’i ABD, 21’i Almanya köken-
lidir.62 Ancak yabancı firmaların büyük projeler yürütmedikleri bilinmektedir. 

                                                 
54  TİKA, Avrasya Dosyası, Kazakistan Özel Sayısı, Sayı 90, Ocak 1998/1, s. 2-3. 
55  Kazakhstan, IMF Economic Reviews 18, Washington, April 1995, s. 33. 
56  UN,  World Economic and Social Survey, 1998, s. 30. 
57  TİKA, Avrasya Dosyası, Özbekistan Özel Sayısı, Sayı 109, Ekim 98/2, s. 4. 
58  Zehra Mumcu, Özbekistan İhracat Pazar Araştırması, İstanbul, İ.T.O. Yayınları, No: 1995-35, s. 23-24. 
59  UN, World Economic and Social Survey, 1998, s. 31. 
60  TİKA, Avrasya Dosyası, Kırgızistan Özel Sayısı, Temmuz 1997, s. 3-5. 
61  UN,  World Economic and Social Survey, 1998, s. 30. 
62  TİKA, Avrasya Dosyası, Türkmenistan Özel Sayısı, Sayı 87, Kasım 1997/2,s.:5. 
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Çünkü 1993 yılındaki toplam yabancı yatırımın %70’i (72 milyon $), sadece bir 
Arjantin gaz şirketince gerçekleştirilmiştir.63 

Sonuç ve Öneriler 

Eskiden olduğu gibi günümüzde de ulusların, uluslararası alandaki siyasi güçle-
rinin, sahip oldukları askerî, ekonomik ve teknolojik güç yanında stratejik ham-
maddelere sahip ülkelerle oluşturdukları stratejik ortaklıklar ve önemli pazarlara 
derinlemesine nüfuz etme yeteneğiyle doğru orantılı olduğu görülmektedir. Bu 
bağlamda, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türkiye’nin önüne çok büyük 
ve önemli tarihi fırsatlar çıkmıştır.  Türkiye’ye karşı büyük bir sevgi besleyen bu 
dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin çoğunluğu Türkiye 
tarafından rahatlıkla karşılanabilecek durumdadır. Diğer taraftan Türkiye’nin ihti-
yaç duyduğu pek çok ham madde ise bu ülkelerde bolca bulunmaktadır. Karşılıklı 
dostluk ve güven ortamının yaratılmasında etkili olan benzer kültürel yapıları, eko-
nomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında, birbirine muhtaç olan bu 
Cumhuriyetlerle Türkiye`yi teşvik edici özelliktedir. Doğrudan yatırım ve ticari 
ilişkiler mevcut performans düzeyinin en az iki katına çıkarılabilme potansiyeline 
sahiptir. Bu dost ülkelerle gerçekleştirilecek ekonomik ilişkiler her iki taraf halkla-
rının da yüksek menfaatinedir. 

Yüksek ekonomik potansiyel varken bugüne kadar neden kullanılamadı soru-
suna bölgede 4 yıldır çalışan bir Türk vatandaşı olarak cevaplamak isterim.  

Bu cumhuriyetlerin ilk kez Türkiye tarafından tanınması çok yerinde bir davra-
nış olup günümüzde bile halk ve yöneticiler tarafından takdirle anılmaktadır. Tür-
kiye ilk yıllarda biraz da duygusal davranarak yerine getiremeyeceği ekonomik yar-
dım ve yatırım vaatlerinde bulunmuştur. Vaatlerin bir kısmı yerine getirilmiş bir 
kısmı ise Türkiye’nin içine düştüğü ekonomik krizler nedeniyle yerine getirileme-
miştir. Ayrıca bölge ülkeleri üzerinde Rusya, ABD, ve Çin gibi küresel aktörlerin 
siyasi ve ekonomik rekabet mücadelesi Türkiye’nin teknik ve ekonomik kapasitesi-
nin bu güçlerle mücadeleyi başlatıp sürdürebilecek yetenekten yoksul olması Tür-
kiye’nin bölgedeki etkinliğinin zayıf kalmasına neden olmuştur. En başta, verilen 
vaatlere bakarak bölge ülkeleri yönetimlerinin de Türkiye’den beklentileri artmıştı.  

Bölge ülkeleri Türkiye’den ne bekledi? Öncelikle Rusya’nın hegemonyasından 
bir an önce kurtulup planlı ekonomik yapıdan serbest piyasa ekonomik yapıya ge-
çiş ve özgür dünyaya açılmada Türkiye’nin tecrübesinden faydalanarak doğal kay-

                                                 
63  M. Ferman, Türkmenistan İhracat Pazar Araştırması, İstanbul, İ.T.O. Yayını, No: 1995/29, s. 38. 
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naklarını en uygun şekilde değerlendirip ekonomik avantaj sağlanarak biriktirilecek 
finansal kaynaklarla kısa sürede sanayileşip kalkınmalarını çabuklaştırmak istemiş-
lerdi. Bu kapsamda yasal düzenlemeler ve ekonomik alt yapının kurulmasında Tür-
kiye’nin mali, teknolojik, teknik, finansal ve ekonomik yardımlarını alabilecekleri 
inançları vardı. Kısa süre sonra anlaşıldı ki Türkiye teknolojik ar-ge alt yapısıyla 
ileri teknolojileri üretme yeteneğine sahip değildir. Sanayi üretiminde kullandığı 
üretim araç ve gereçlerini batı ülkelerinden transfer etmektedir. Dış ödemeler bi-
lançosu kronik olarak büyük açıklar vermekte devlet dış borçlarını ödeyebilmek 
için IMF’le 18 kez standby anlaşması yapıp uluslar arası piyasalardan borç arayışı 
içerisindedir. Türkiye’nin bu durumunu gören bölge ülkeleri ekonomik kalkınma-
larını bir an önce gerçekleştirebilmek için Avrupa, ABD, Çin ve Rusya gibi güçlü 
ülkelerle işbirliği arayışlarını artırmışlardır. Bu arada en zor anlarında yardımlarına 
koşan kardeş Türkiye Devleti’ni incitmemek için ekonomik ilişkilerin geliştirilme-
sine katkı sağlayacak küçük ve orta büyüklükteki projelerin gerçekleştirilmesinde 
Türk Firmalarına öncelik verilmiştir. Gerçekten de firma sayısına bakılırsa bölgede 
en çok işletme Türklere aittir. Bu işletmeler genellikle birkaç kişinin istihdam edil-
diği restoran, kafe, eğlence merkezleri ve inşaat firmalarıdır. Büyük ölçekli firma 
sayımız azdır. Bu faktörler mevcut ekonomik potansiyelin tam olarak kullanılama-
masında Türkiye’nin zayıf yönlerini oluşturmaktadır. 

Diğer taraftan, mevcut potansiyelin kullanılamaması yönünde bölge ülkelerin-
den kaynaklanan engellerden de bahsedelim. Sovyetlerin dağılmasıyla beraber 
uzun bir süre yönetimde otorite boşluğu ortaya çıkmıştır. Yasaların yetersiz olması 
ve uygulamadaki yetersizlikler nedeniyle ekonomik faaliyetlerde caydırıcı bürokra-
tik uygulamalar ve her bir işlemden görevlilerin rüşvet talebi, yatırım ikliminin çe-
kici değil itici olması sonucunu doğurmuştur. Bazı işletmelerimiz bu güvensiz iş 
ortamında daha fazla barınamamışlar, işlerini tasfiye edip ya başka ülkelere gitmiş-
ler veya anavatana dönmüşlerdir.  

Başka bir engel de Özbekistan Devleti üst yönetiminin Batı’ya ve dolayısıyla 
Türkiye’ye karşı olan olumsuz tutumudur. Bunun nedeni temelde eski komünist 
sistemi ve küçük bir grubun şahsi iktidarlarını koruma içgüdüsüdür. Gerçekten 
Özbekistan, bölgedeki en büyük nüfusu barındırması, kültürel ve etnik açıdan Tür-
kiye’ye en yakın halka sahip olması nedeniyle ilişkilerin en çok gelişmesi beklenen 
devlettir. Adeta Türkiye için Orta Asya kilidini açacak anahtar gibidir. Başlarda 
beklentiler olumlu yönde karşılanmış, ilişkiler dostluk ve kardeşlik ikliminde büyük 
aşamalar kaydetmiştir. Türkiye’nin yardımıyla Özbekistan’ın Batı ile olan ilişkileri 
de olumlu yönde gelişmiş. Ülkede ABD’ye bir askerî üs bile verilmiştir. Ne zaman 
ki 16.12.1999 tarihinde Taşkent’te Başkan İslam Kerimov’a karşı yönetim muhalif-
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lerince suikast girişimi olmuş, ilişkiler bozulmaya başlamıştır. Yönetimin inancı, 
suikastçıların Türkiye’de eğitildiği ve Türkiye’nin rejim muhaliflerini desteklediği 
bu kapsamda demokratik bir ortamda seçimler yapılabilse iktidara gelmesi müm-
kün görünen Demokratik Erk Partisi Başkanı Muhammet Salih’in Türkiye’de ba-
rındırılması,64 bu kişinin iade edilmeyerek Türkiye’de başka bir ülkeye gitmesine 
izin verilmesidir.65  

Ayrıca, bugünkü Libya, Suriye ve diğer Arap ülkelerinde mevcut baskıcı rejim-
leri protesto gösterileri, 12-13 Mayıs 2005 yılında Özbekistan’ın Andican kentinde 
de yaşanmış ve güvenlik güçleri orantısız ve aşırı güç kullanarak yüzlerce göstericiyi 
öldürmüştür. Olayı protesto eden Batılı ülkeler ve dostça uyarıda bulunan Türkiye 
ile de ilişkiler daha kötüleşmiş ABD üssü kapatılmıştır. Problemlerin arkasında kişi-
sel siyasi çıkarların olduğu aşikârdır.    

Üç yıl önce bu ülkeyi yakından tanıma fırsatı buldum. Halkı son derece dost 
canlısı olup bizleri bir kardeş olarak karşılayıp kendi hükümetlerinin Türkiye’ye 
karşı olan politikalarını onaylamadıklarını ima yollu belirttiler. Gerçekten de her iki 
tarafın uzun yıllar soğuk savaş ortamını andıran ilişkileri sürdürme lüksleri yoktur. 
Türkiye, Kerimov’un Küba Lideri Fidel Castro gibi kendi isteğiyle iktidardan çe-
kilmesini beklemeden ısrarla problemleri masaya koyup mutlaka çözülmesini sağ-
lamak lazımdır. Bu amaç doğrultusunda gerekirse Rusya, G. Kore, Çin ve Malezya 
gibi Özbekistan’la dost görünen ülkelerin aracı olarak uzlaştırmasını bile talep et-
mekten kaçınılmamalıdır.  

Bölge ülkelerinde güvenli ve istikrarlı yatırım ortamının oluşamamasında en 
büyük engellerden birisi her bürokratik kademede yaygın olan rüşvet ve haksız 
kazanç uygulamaları, diğeri ise politik gücün küçük bir grup tarafından kullanıl-
masıdır.66 Yasalardan ziyade uygulamada büyük yetersizlikler olduğu görülmek-
tedir. Bu konuda Rusya Federasyonu, büyük atılımlar gerçekleştirmektedir. Ni-
tekim 15-18 Haziran 2011 tarihlerinde San Petersburg’da gerçekleştirilen Eko-
nomik Forumda Başkan Medvedev yabancı yatırımcılara bürokratik engellerin ve 
rüşvetin ortadan kaldırılarak yatırım ikliminin çok uygun hâle getirileceği konu-
sunda söz vermiştir.67 Benzeri temiz toplum yaratma seferberliklerinin Türk Dev-

                                                 
64  http://www.usakgundem.com/yazar/494/t%C3%BCrkiye-%C3%B6zbekistan-iliskileri-kriz-

nasil-asilir.html, 10 Mayıs 2011. 
65  http://www.tumgazeteler.com/haberleri/muhammed-salih/ 10 Mayıs 2011. 
66  Igor Torbakov, “The West, Russia and China in Central Asia, What Kind of Game is being pla-

yed in the Region?”, OAKA, Cilt 1, Sayı 2, 2006, s. 37. 
67  Russia Today, RT TV,  19 Haziran 2011 haber bültenleri. 
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letlerinde de başlatılması için Türkiye Cumhuriyeti öncülüğünde müşterek ça-
lışmalar gerçekleştirilmelidir. 

Türk yatırımcılarının bölge ülkelerinde gereksinin duyacakları nitelikli işgücü-
nün büyük kısmının Kazakistan ve Kırgızistan’da olduğu gibi Türkiye’nin ortaklı-
ğında oluşturulan üniversitelerden karşılanması hedeflenmelidir. Bu kapsamda 
Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan’da da ortak üniversiteler kurma çalışma-
larına derhal başlanmalıdır. 

Türkiye’nin bölgeyle direk ulaşım bağlantısının olmaması bölge üzerinde Tür-
kiye’nin siyasi ve ekonomik etkinliğini azaltmaktadır. Komşu ülkeler aracılığıyla 
mevcut hava, demiryolu ve karayollarına ilaveten, Nahcivan’dan başlayıp 45-50 
km. sonra Azerbaycan’a ulaşabilecek demiryolu ve karayolunu içine alabilecek bir 
tüp geçidinin açılabilmesi, öncelikle Ermenistan`la Azerbaycan arasındaki Karabağ 
siyasi sorununun barışçı bir şekilde çözülmesini zorunlu kılar.  İkinci aşamada ise 
İran’la masaya oturulup anlaşmaya varılmalı ve projenin fizibilite etütleri bir an 
önce yapılmalıdır. Fizibilite etütleri uygun olduğunda yapım çalışmalarına en kısa 
zamanda başlanmalıdır. Kara, deniz ve hava ulaşım seçenekleri değerlendirildiğin-
de en kısa yol bu projeyle gerçekleştirilebilecek tüp geçit veya tünel projesidir. 
Türk inşaat sektörü İstanbul ve Ankara metro projelerindeki başarılarını bu proje-
de de sergileyebilir. Yeter ki politik sorunlar çözülsün. Başka bir ulaşım projesi ise 
Karadeniz-Azak Denizi-Volga Nehri-Don Nehri-Hazar Denizi kanal projesi-
dir.18.Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun Rus Çarlığının Orta Asya`daki Türk 
Hanlıkları üzerindeki baskı ve zulümlerine engel olmak amacıyla Sadrazam Sokullu 
Mehmet Paşa tarafından başlatılan projenin kanal kazma çalışmaları 1564 yılında 
başlatılmış fakat şiddetli soğuklar nedeniyle bitirilememiştir. Proje, 1952 yılında 
SSCB tarafından düşük tonajlı gemiler için gerçekleştirilmiştir. Kanalın uluslar ara-
sı trafiğe açılması ve Türk Cumhuriyetlerinin açık denizlere rahatça çıkabilmeleri 
için mevcut kanalın derinlik ve genişliğinin artırılması gerekmektedir. Günümüz 
teknolojik koşullarında yeterli finansal kaynak bulunduğunda ve Rusya Federasyo-
nu ikna edildiğinde projenin teknik olarak uluslar arası bir konsorsiyum tarafından 
gerçekleştirilebileceği değerlendirilmektedir. Bu iki projenin gerçekleştirilmesi 
hâlinde bölge ülkeleriyle Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin 
olumlu yönde gelişeceği değerlendirilmektedir.  

Türk yatırımcısı, bu ülkelerde kendi imkânları ile çok az bir karlılıkla bile yararlı 
hizmetler sunmaya çalışmaktadır, Türk devleti de kardeş coğrafyalarla olan ilgisini 
sıcak tutmaya gayret sarf etmektedir. Ancak, bugüne kadar yapılanlar yeterli ola-
mamakta, Türk Cumhuriyetleri ile var olan ilişkileri daha da ileriye götürmek ge-
rekmektedir. Aksi hâlde, Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinin ana yurtlarında her 
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türlü ekonomik ilişkinin geliştirilmesi yönünde önlerine çıkan tarihi fırsat, 1991 
yılından itibaren bu coğrafyanın stratejik ve jeopolitik önemini kavrayıp oralarda 
büyük yatırımlar yapmakta olan Batılı ve Doğulu ülkelerce ortadan kaldırılabilecek-
tir. Bunun için oralarda uzun yıllar egemen olan Sovyet Rusya bir rakip değil bir iş 
ortağı olarak değerlendirilmeli gerekirse bazı yatırım projelerinin ortaklaşa gerçek-
leştirilmesi için her türlü olanak seferber edilmelidir.    
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Bu kronoloji, en eski devirlerden günümüze kadar Orta Asya tarihini ihtiva et-
mektedir. Bu eski kıtada cereyan eden hadiseler, dünya tarihinin önemli bir kısmını 
oluşturur. Orta Asya’nın tarihî ve stratejik durumunu çeşitli devirleri ve yönleri ile 
incelerken bu kronolojinin göz önünde bulundurulması, okuyucunun konuyu bü-
tün cepheleriyle kavramasına yardımcı olacaktır. Bütün devirleri kucaklayan bu 
kronolojinin ayrıntılı olması mümkün olmadığından ancak önemli tarihî hadisele-
rin tarihleri verilmiştir. Bu tarihlerin bir kısmı eskiye doğru gittikçe sayısı artacak 
şekilde tartışmalıdır. Araştırmacılar kullandıkları kaynakların verdiği farklı tarihle-
rinden birisini tercih etmişlerdir. Bu çalışmada her devrin ana kaynaklarını kullana-
rak araştırma eserleri yazan önemli tarihçilerin kitaplarından faydalanılmış, bunlar 
arasındaki farklı görüşlere işaret edilmeden tarihlerden birisi seçilmiştir. Umumî 
bir fikir vermek için hazırlanan böyle bir çalışmada başka türlüsü düşünülemezdi. 
Okuyucular ayrıntılı tarihler için her alanın ayrı ihtisas eserlerine başvurmalıdırlar. 

Kronolojide tarihi kesin olarak bilinmeyen hadiseler için zaman aralıkları veril-
miştir. Uzun zaman devam eden tarihî hadiseler için de aynı şekilde tarih dilimi 
verilmiştir. Bazı hâllerde de tarihî hadisenin başladığı tarih verilmiş, bunun yanına 
konan + işareti ile o hadisenin daha sonraki yıllarda devam ettiği gösterilmiştir. 
İsimlerin yazılışında imla birliğine dikkat edilmiştir. Farklı kaynaklarda değişik şe-
killerde yazılan isimlerin en yaygın olanının yazılması kabul edilmiş, gerekli görülen 
hâllerde parantez içinde diğer isim de yazılmıştır. Bu isimlerin bir kısmı son araş-
tırmalara göre yeni şekillerde yazılmaktadır. Ancak biz umumî okuyucuya hitap 
eden bu kronolojide geniş okuyucu kitlesi tarafından bilinmeyen bu yazılışları kul-
lanmadık. Bu isimlerin tartışılması ihtisas eserlerinin konusudur. Meselâ Hun hü-
kümdarı Me-te’nin ismi bu tür eserlerde Motun, Mao-tun, Beğtun, Bagatur gibi 
değişik şekillerde yazılmıştır. Biz bu isimlerden ikisini yazmakla yetindik. 



 Orta Asya Tarihi Kronolojisi 

Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 575 

KAYNAKLAR 
AGACANOV, Sergey Grigorviç, Oğuzlar, çev. Ekber N. NECEF, Ahmet ANNABERDİYEV, 

İstanbul, Selenge Yayınları, 2002. 

DEVLET, Nadir, Çağdaş Türk Dünyası, İstanbul, Marmara Üniversitesi Yayınları, 1989. 

GROUSSET, Rene, Bozkır İmparatorluğu, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 1996. 

GUMİLEV, Lev Nikolayeviç, Eski Türkler, çev. D. Ahsen BATUR, 2. Baskı, İstanbul, Selenge 
Yayınları, 2002. 

______, Hazar Çevresinde Bin Yıl, çev. Ahsen BATUR, İstanbul, Selenge Yayınları, 2002. 

GÜZEL, Hasan Celal, Kemal ÇİÇEK, Salim KOCA (Eds.), Türkler, Ankara, Yeni Türkiye Ya-
yınları, 2002. 

HAYİT, Baymirza, Ruslara Karşı Basmacılar Hareketi: Türkistan Türklüğünün Milli Mücadele-
si, İstanbul, Babıâli Kültür Yayıncılığı, 2006. 

______, Türkistan Rusya ile Çin Arasında, Terc. Abdulkadir SADAK, İstanbul, Otağ yayınları, 
1975. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Dili_Konu%C5%9Fan_%C3%9Clkeler_Zirvesi 
(27.7.2011). 

KAFESOĞLU, İbrahim, Türk Millî Kültürü, 27. Baskı, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2007. 

SÜMER, Faruk, Oğuzlar, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1992. 

VASARY, İstvan, Eski İç Asya’nın Tarihi, çev. İsmail DOĞAN, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2007. 



  Yrd. Doç. Dr. Ayhan PALA 

 Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya 576

ORTA ASYA TARİHİ KRONOLOJİSİ 

3000-1700 
Afanasyevo kültürü: İdil boyu ve Batı Sibir sahası ve Altay-
lar'da. 

1700-1200 
Andronovo kültürü: Yayık ile Balkaş Gölü, Irtış nehri boyları 
ve Obi nehrinin baş kısımlarında. At ve koyun besleme hâkim 
kültür. 

1200-700 

Karasuk kültürü: Yenisey nehrinin baş kısmında. Güney Sibir-
ya ve Altay çevresinde, orta Yenisey sahasında ince yüzlü mon-
goloid karakter. Altay çevresinde ziraat. Dört tekerlekli araba, 
keçeden yapılan ev. 

1200-700 Altay-Sayan dağlarının güney-batısındaki Proto-Türkler doğu-
da Ordos'a ve batıda Volga'ya doğru ilerlemeye başladılar. 

1050-256 Çin'de Chou hanedanı. Türk kültürü tesirleri: At besleme, gök 
kültü, idarede askerî karakter, sanatta hayvan üslubu. 

700-100 
Tagar kültürü: Bronz ve kemik eşya üzerinde hayvan başı süs-
leri. Bronz bıçak, hançer ve ok uçları. Minusinsk bölgesi ve Al-
tay çevresinde M. Ö. V-IV. yüzyıllarda demircilik. 

705-400 
İskitler: Azak Denizi çevresi, Kırım ve Karadeniz'in kuzeyinde, 
orta Don ve Dnyeper nehirlerine ve Tuna'ya kadar olan saha-
da. Sakalar: Sır Derya, Aral çevresinde. 

600’ler İran'da Zerdüşt dini. Aral ve Hazar arasında Massagetler. 
516-513 Pers kralı Darius'un İskitlere karşı seferi. 

400 - + 200 
Sarmatlar'ın Orta Asya'dan Tuna'ya kadar istilası. Karadeniz'in 
kuzeyi, orta Dinyeper ve Karpatlara kadar olan sahada. 

318 
Hunlar ile beş feodal Çin devleti arasında Ch'in (Ts'in) devle-
tine karşı ittifak andlaşması. Hunlar hakkında Çin kaynakların-
da ilk bilgi.  

300 Pazırık kültürü: Altaylar'ın güney-doğusunda. 

256 Çin'de Ch'in hanedanı Chou hanedanından iktidarı aldı. Çin'i 
birleştirdi. 

230 - 221 
Hunlar'ın zayıflamaları, Çin'in ilerlemesi, İran'da Partlar Grek-
lere karşı. 

220-210 Çin'in Ordos bölgesini zaptı, bozkır bölgelerinde Çin hâkimi-
yeti. Yüeçilerin (Soğdlar) Doğu Asya'da hâkimiyeti. 

214 Ch'in hükümdarı Shih-huang-ti kuzey taarruzlarına karşı 1845 
km uzunluğundaki Çin seddini yaptırdı. 
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209-200 

Mo-tun (Bagatur) (209-174) babası T'u-man'la savaşıp yene-
rek Hun devletinin başına geçti. Komşularını itaat altına aldı. 
Hunların parlak devri. Vusun ve Yüeçilerin (Soğd) Hunlarla 
savaşları.  

206 Çin'de Kao-ti /206-195) tarafından Han hanedanı kuruldu. 

203 
Hunlar Tanrı Dağları-Kansu havalisindeki Hind-Avrupa men-
şeli Yüeçileri mağlup ettiler. 

201 
Hunlar Han İmparatorluğu ordusunu yendiler. Barış ve dost-
luk anlaşması imzalandı. Çin Hunlara vergi vermeyi kabul etti. 

189-180 
Sarmatlar'ın İskitler'e saldırısı. İmha savaşı. Hunlar'ın Batı Böl-
gesi'ni, kuzey Türkistan’ı ve Vusun topraklarını zaptı. Asya kı-
tasındaki bütün Türk halklarını tek bayrak altında topladı. 

 

Hun İmparatorluğu’nun sınırları doğuda Kore'ye, kuzeyde 
Baykal gölü ve Ob, İrtiş, İşim nehirlerine, batıda Aral gölüne, 
güneyde Çin'de Wei ırmağı-Tibet yaylası-Karakurum dağlarına 
ulaştı. 

179-170 Hunların Han topraklarına hücumu. Barış ve dostluk anlaşmaları. 
169-160 Partların Merv'i Greklerden alması. 

174-161 
Hunların yurtları Cungarya ve Yedisu'dan kovduğu Yüeçiler 
Afganistan'a gittiler. İskender'in Baktria (Belh) bölgesinde 
kurduğu Grek devletine son verdiler.  

 Yüeçilerin bir kolu Doğu Tienşan'da Vusunlara hücum etti. Da-
ha sonra Issık Göl bölgesine, Sakaların arasına doğru ilerlediler. 

 
Hun hükümdarı Ki-ok Çin başşehri Ch'ang-an'a girdi. Ticaret 
anlaşması yapıldı. İpek Yolu'na hâkim olmak için iki devlet ara-
sında rekabet sonraki yıllarda da devam etti. 

160 Hunlar ve Vusunlar Yüeçileri Sakaların ülkesinden çıkardılar. 
152 Hunlar ve Han Çin'i arasında serbest ticaret anlaşması. 

149-140 Part-Saka savaşı. 
141 Partlar Babil’i zaptettiler. 

128 Baktria’ya gelen Yüeçiler orada Greko-Baktria hükümdarlığı-
nın topraklarını istila ettiler. 
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140-87 

Han hanedanı imparatorları Wu-ti’den itibaren (M. Ö. 140-
87), Çinliler’in barbar dedikleri komşu halkları hâkimiyet altı-
na almak suretiyle bir dünya imparatorluğu kurmaya, bu halk-
lar arasında Çin kültürünü ve Çin hâkimiyetini yerleştirmeye 
giriştiler. 

139-130 Sakaların Part ülkesini istilası. Hun-Han savaşları 
129-120 Greko-Baktria Soğdlularca zaptedildi. 

119-110 
Partların Sakaları yenmesi. Han zaferi Yin-şan ve Lubnor'a ka-
dar kervan yolunun zaptı. 

109-100 Hunların karşı saldırısı. Çin'in yabancı ordulara karşı Ferga-
na'ya yürüyüşü. 

89-80 Part-Roma barışı. Hunların parçalanışı ve iç savaş. 
79-70 Vusun, Ting-ling ve Wu-huanların Hunlara karşı isyanı 
69-60 Hunların isyancılarla ve Çin'le savaşları 

55 
Hun hükümdarı Ho-han-yeh (58-31) Çin himayesini isteyince 
sol kanat hükümdarı olan kardeşi Çi-çi hükümdarı tanımadı. 
Devlet ikiye bölündü. 

54 

Çi-çi Batı Hun imparatoru oldu (43-36). Başşehrini kaybeden 
Ho-Han-yeh Çin'in kuzey-batısındaki Ordos bölgesine çekildi. 
Çi-çi Aral'a kadar bütün batı bölgesini idaresi altına aldı. Çu-
Talas nehirleri arasında yeni bir başşehir kurdu. 

53 Partlar Romalıları bozguna uğrattılar. 

39-30 Partlar Suriye'de Romalılara yenildiler. Sakaların müdahalesi 
ve Partlarda iç savaş 

36 

Çinliler Hun topraklarına girerek Talas ırmağı üzerindeki baş-
şehri tahrip ettiler. Çi-çi ve saray mensupları çarpışarak öldüler. 
Partların emrindeki Roma lejyonu Çinlilerle Hunların savaşın-
da Hunlara yardım etti. 

29-20 
Hunlar Han İmparatorluğu’nun hâkimiyetinden kurtuldular. 
Doğuda Mançurya'ya, batıda Kaşgar'a kadar olan toprakları 
geri aldılar. 

19-10 Roma-Part barışı. Han ordusu batıya sarktı. 

0 + 
Roma-Part barışı. Hunlar Çin hâkimiyetinden çıktılar. Vusun-
larda kargaşa. Kang-chü'nün yükselişi. Sarmatlar Don boyla-
rında. İskitler Kırım'da. 
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 Kırgızların ataları Kienkular Balkaş gölünün kuzey kısımların-
dan Yukarı Yenisey bölgesine gittiler.  

10 
I. Kuzula Kadphises Baktria/Toharistan (bugün kuzey-doğu 
Afganistan) topraklarında Kuşan hanedanını kurdu. 

21-30 Kuşanların Saka ve Partlarla savaşması. Parthia'da isyan ve iç 
savaş. Hunların Çin'e karşı üstünlük sağlamaları 

41-50 Partlar Romalıları Ermenistan'dan attılar. Alanların doğu Av-
rupa'ya ilerleyişi. 

48 
Hunlar Kuzey Hunları ve Güney Hunları olarak ikiye ayrıldılar. 
Güney Hunları Çin'e tabi oldular. Güney Hunlarının bir kısmı 
Ordos'a giderek Çin tebaası oldu. 

71-80 
Kuşanlardan Kanişka Hindistan'ın fethine devam etti. Çin, 
Siyenpi, Ting-ling ve Güney Hunlarının Kuzey Hunlarına karşı 
birleşmeleri. 

81-90 Çin Yüeçileri (Kuşan) Kaşgar'da mağlup etti. 

91-100 
Kuzey Hunlarının bir kısmı Batı Tienşan bölgesine gittiler ve 
daha sonra daha batıya çekildiler.  

111-120 Kuzey Hunlarının Han ve Siyenpilere karşı savaşı.   
131-140 Hazarların ataları Aşağı Terek ve Sülek'e geldiler.  

141-150 
Siyenpi, Çin, Ting-ling ve Vusunların Hunlara saldırıları. Hun-
ların Orhun bölgesinden güney Kazakistan bozkırlarına ve 
Türkistan'a gelmeleri.  

151-160 
Siyenpi yenilgisi Hunların dört kola bölünmesine yol açtı. Biri-
si Siyenpilere tabi oldu, ikincisi Çin hâkimiyetine girdi, üçüncü 
grup savaşa savaşa Yayık ve Volga sahillerine çekildi. 

 
Dördüncü ve zayıf grup ise Tarbagatay ve Saur dağlarına sığın-
dı, bilahare Yedisu ve Cungarya’yı ele geçirdi. Bu sonuncular 
daha uzun bir süre varlıklarını devam ettirdiler.    

 
Bunların bir kısmı Altaylar’da Kıpçaklarla kaynaşarak Kuman-
ları (Poloves) meydana getirdiler, bir kısmı ise Çin’e yönelerek 
orada X. yüzyıla kadar yaşayan bazı hükümdarlıklar kurdular. 

 
Bunlara “Sha-t’o Türkleri” denilmektedir. XIII. yüzyılda Mo-
ğollarla kaynaşan “Öngütler” onların torunlarıdır.  

155 Tan Şihuay bugünkü Moğolistan topraklarında Siyenpi İmpa-
ratorluğu’nu kurdu. 

155-390 Doğu İç Asya'da Siyenpi hâkimiyeti. 
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181-190 Siyenpi devletinin ordalara bölünüşü. 

180 
Fin-Ugor kavimleri: Batı Sibir'den başlayarak, Kama ve İdil 
nehirleri ile Orta Don'dan itibaren, Volga'nın menbaı ve kuzey 
sahası, Fin körfezi ve Baltık sahillerine kadar 

216 Güney Hun devleti yıkıldı. Toprakları Çin'e geçti. 
216-394 Siyenpiler bir kısım Hun topraklarında hüküm sürdüler. 

221-230 Hunların torunları Gunlar (Avrupa Hunları) güçlenirken Don 
ve Kuban arasında Alanlar zayıflıyorlar. 

224 

Partların Pers-Arşakîleri yıkması. Sasanîler İran'da. I. Ardaşir 
(224-241) İran'da ilk Sasanî hükümdarı. Hükümdarlığı sıra-
sında Kuşan toprakları (bugünkü kuzey-doğu Afganistan ve 
Batı Hindistan: Keşmir, Pakistan, Pencap) İran hakimiyetine 
girdi. 

251-260 Gotlar Karadeniz civarında. Gunlar Yayık, Volga, Alanlar Don-
Kuban arasında. 

271-280 Yedisu'da Hun kabilelerinin ittifak teşkili. 
276 Mani'nin öldürülmesi. 

281-290 Roma-İran barışı (283). Gun-Alan savaşları. Sarmat-Roma 
savaşı. 

IV. Asır Hionitler Sır Derya'nın aşağı kısımlarında yaşıyorlar. 

311 Güney Hunları Loyang'ı işgal ettiler. Hun şanyüsü Liu Yüan 
ismiyle Çin'de Erken Çao hanedanını kurdu. 

331-340 
Kuşan hükümdarlığının çöküşü. Muvung ve Tabgaçların güç-
lenmeleri. Bozkıra Tabgaç,Teleut ve Kuzey Çin'den kaçan Ju-
janların yerleşmeleri. 

350 

Doğu Toharistan'a göçebe Hyonlar/Uar-Hunlar (Ak Hun-
Eftalitler) yerleştiler. Orada bulunan İranî Kidarîlerin bir kısmı 
daha batıya, Belh bölgesine, diğer kısmı ise Puruşapura (Peşa-
ver) civarına gittiler. 

350 + İrtiş bölgesindeki Tielö/Ogur boyları Kazak Bozkırına göç 
ettiler. 

351-360 
Perslerin Hionitlerle önce savaşıp sonra ittifak akdetmeleri. 
Çin'deki Hunların katli. Mu-jungların güçlenişi. Ju-jan ordası-
nın kuruluşu. 

361-370 Volga deltalarının oluşumu ve Hazarların oraları iskânı. 
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370 Hunlar Sarmatları hezimete uğratarak Kafkaslar’dan (Oset-
ya’dan) İspanya’ya kadar dağıttılar.  

386-534 Kuzey Çin'de Topa kökenli Kuzey Vey hanedanı. 
394 Şölun Juan-Juan İmparatorluğunu kurdu. 

420 Türk adı tarihte ilk defa bir Pers kaynağında Altaylı kavimlerin 
adı olarak kaydedildi.  

431-440 Kuzey Çin'in Tabgaçlarla birleşmesi ve onların Çinlileşmeleri. 

439 
Son Hun devleti Kuzey Liang, Tabgaç hükümdarı T'ai-wu tara-
fından yıkıldı. Buradan kaçan ve Gök Türk Devletini kuracak 
olan Açina ordası Altaylara geldi. Juan-Juanlara tabi oldu. 

448 Juan-Juanlara karşı Çin-Yüepan (Hun kökenli) ittifakı. 

451-460 Hunların Azerbaycan'ı istilası. Kuşan hükümdarlığının mağlu-
biyeti. Doğu Hunlarının sonu. 

456-457 Doğu Toharistan'daki Hyon/Uarhon göçebeleri üzerinde Hef-
tal hanedanı hakimiyeti. 

461-470 
Saragurların Transkafkasya'yı istilası. Eftalitler Abarları, Abar-
lar Sabirleri, Sabirler Saragurları söküp çıkarttı. Onlar da Akas-
sirleri itaat altına aldı. 

463 Hunlar Bulgarlar tarafından mağlup edildiler. 

471-480 İranlılar Toharistan'daki Kidarîleri Hindistan'a sürdüler. Efta-
litler Orta Asya ve Batı Hindistan'ı ele geçirdiler. 

481-490 Piruz'un Eftalitlere yenilişi ve ölümü. 

491-500 Teleütlerin Yukarı İrtiş'e yerleşmeleri. Bulgarların İllirya ve 
Trakya'yı işgali. 

VI. Asır Bizans kaynakları Orta Asya için Turkhia (Türkiye) ismini 
verdiler. Menandros ilk defa bu ismi kullandı. 

502-506 İran-Bizans savaşı. 
501-510 Teleüt (Töles)-Ju-jan savaşı. 
506-557 Kafkasya'nın kuzeyinde Sabir hâkimiyeti. 

511-520 Sabırların İran ve Anadolu'ya hücumu. Teleüt devletinin Ju-jan 
ve Eftalitler arasında taksimi. 

521-530 Teleüt isyanı ve Ju-janların mağlubiyeti. 
531-540 Teleütlerin Ju-janlarca mağlub edilişi. 
541-550 Türkler Çin'e elçi gönderdi. Teleütlerin Türklere itaati. 

545 Doğu ve Batı Wei İmparatorlukları arasında savaş. Türkler Ju-
jan hâkimiyeti altında. Batı Wei'den Bumın'a elçi geldi. 
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546 Eftalit elçisi Batı Wei'de. Batı Wei'ye Türklerden karşı elçi 
gönderildi. 

546 
Gök Türk hükümdarı Bumın (Tumen) Juan-Juan hükümdarı-
nın kızını istedi, fakat reddedildi. 

552 
Bumın Ju-janlara karşı isyan etti. A-na-kui intihar ederek haya-
tına son verdi. İran'dan Bizans'a doğru gelen Sabırlar Agva-
nia'yı zaptettiler. Bizans İtalya'yı itaat altına aldı. 

 Avarlar Talas boyundan İdil'in batısına geldiler 

553 
Ch'iler Kıtanları mağlup etti. Eftalit elçisi Batı Wei'de. Ju-
janları mağlup eden Kara İssıg Han öldü. Kardeşi Mukan Han 
Ju-janları Çin'e sürdü.  

554 
Chi'de yağmalama yapan Ju-janlar Çinlilerce mağlup edildiler. 
İstemi Han'ın batı seferi. Persler Sabırları Agvania'da mağlup 
ettiler. 

555 Türkler Avarları mağlup etti. Eftalitlerle ilk çarpışmalar. 

557 
Batı Wei'in yerine P'ei-Chou'nun kuruluşu. Var, Huni ve Ogur-
ların Türkler tarafından bozguna uğratılışı. Göktürkler Hazar 
çevresine geldiler. 

558 Avarlar Kuzey Kafkaslar'da göründüler 

 
Ogurların itaati: Var ve Huni yani Pseudo-Avarların batıya 
kaçışı. Avar elçisi Bizans'ta. Avarların Sabır ve Antları mağlup 
edişi. 

551-560 Sabir ve Hazarların Azerbaycan'ı işgali. 

560 
İran'a giden Türk elçilik heyeti yolda Eftalitler tarafından öldü-
rüldü.  

561 Türklerin P'ei-Ch'i'ye karşı P'ei-Chou ile ittifakı. Sabırların 
Hüsrev Anuşirvan tarafından mağlup edilişi. 

562 Eftalitlere karşı Türk-İran ittifakı. Pers-Bizans barışı. İkinci 
Avar elçisi Bizans'a geldi. 

561-570 İran-Bizans barışı. Eftalit devletinin Türkler ve Persler arasında 
taksimi. Türklerin Bulgar, Hazar ve Gurlarla ittifakı. 

563 
P'ei-Chou-P'ei-Ch'i savaşı. Türk elçisi Bizans'da. Türklerin 
P'ei-Ch'i üzerine yürüyüşü. Perslerin Eftalitleri yenmesi. 

564 Türkler Çaç'ı (Taşkent) ele geçirdiler. 

565 Türkler Nesef açıklarında Eftalitleri mağlup ettiler. Avar elçisi 
hediyelerin artırılması talebiyle Bizans'a geldi. 
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566 Eftalit topraklarının Türk ve Sasanîler arasında taksimi. 

569 Türklerin İran üzerine seferi. Zemarkos Türklere elçi olarak 
geldi. Persler Yemen'i ele geçirdiler. 

571 Pers-Türk Hakanlığı barışı. 

572 P'ei-Ch'i- Türk barışı. Mukan öldü. Tahta T'o-po Han geçti. 
Ermenistan yüzünden Bizans-İran savaşı. 

575 Uturgurlar Türklerin müttefiki oldular. Bizans-İran müzakereleri. 

576 
P'ei-Ch'i Choular tarafından mağlup edildi. Bizanslı Valentinos 
Türklere elçi olarak geldi. İstemi Han'ın ölümü. 

576 Sabirler Bizans tarafından Kafkaslardan atıldılar. 
577 P'ei-Ch'i'nin yakılışı. Türkler Kırım'ı istila ettiler. 
579 Türkler Çin'i istila ettiler. Hüsrev Anuşirvan'ın ölümü. 

571-580 İran-Bizans savaşı. Ermenistan yüzünden Bizans-İran savaşı. Gök 
Türk Hakanlığında iç çekişme. Hakanlığın ülüşlere taksimi. 

581 Çin'de Sui hanedanının kuruluşu. 

582 
Türklerin Çin'e hücumu püskürtüldü. Gök Türk İmparatorlu-
ğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. 

584 Hakanlıkta iç savaş. Sha-po-lio ve Kara Çürin Çin'le ittifak yaptılar. 
588 Türk-Çin sınırında serbest ticaret bölgeleri kuruldu. 

589 İran üzerine sefer. Herat savaşı. Persler Paykend'i ele geçirdi. 
Türk-İran barışı. 

580 İran'da Behram Çubin isyanı. 
589 Türklerin Herat önlerinde İranlılara yenilmesi. 
591 Behram Çubin'in ordusu bozuldu. Hüsrev Perviz taç giydi. 

593 Doğu ve Batı Türkleri arasında barış ve hakanlığın yeniden 
birleşmesi. 

597 Güney Çin'de köylü isyanları. Türk-Çin çarpışmaları. 

598 Çin orduları Türklere hücum etti. Kara Çürin Türk'ün elçisi 
Konstantinopol'da. 

599-600 Türk Hakanlığı-Çin savaşı.  
591-600 İsyan eden Ogorların Türkler tarafından yenilmesi. 
600-650 Kuban bölgesinde bağımsız Onogur boy birliği (Magna Bulgaria). 

601-610 Perslerin Mezopotamya, Suriye ve Mısır'ı zaptı. Türk Hakanlı-
ğının doğu ve batı olarak ikiye taksimi. Çin hâkimiyeti. 
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602 Çin'e karşı başarısız akınlar. Bizans-Pers savaşlarının yeniden 
başlaması. 

603 
Kuşanların Türklerin desteğiyle Perslere karşı isyanı. Toharis-
tan'ın İran'dan kopuşu. 

604 
Hakanlığın ikiye taksimi. Doğu Hakanlığı Cangar'a, Batı Ha-
kanlığı Taman'a kaldı. Perslerin Bizans'a saldırısı. Dara şehrinin 
zaptı. 

605 
Kıtan isyanı bastırıldı. Cungarya'da Töles Hanlığının kuruluşu. 
Batı Dulu Türkleri Töles kabileleri K'i-pi ve Seyanto tarafından 
mağlup edildi. 

607 Tibet'in birleşmesi. 

608 
Cangar öldü. Tahta Şibir Han geçti. Cungar Tölesleri Batı 
Türkleriyle anlaşarak Togon'a saldırdılar. Persler Suriye'yi ele 
geçirip Halkedon'a kadar ilerlediler. 

611-620 Pers ve Avarların Konstantinopol'a hücumları. Çin'de Sui ha-
nedanının çöküşü. Tang hanedanının kuruluşu. 

618 Çin'de T'ang hanedanının (618-907) kuruluşu. 

619 

T'ang-Türk ittifakı bozuldu. Tang hanedanına karşı isyanlar 
çıktı. Şibir Han'ın Ordos'a girişi ve ölümü. Tahta Ch'u-lo Han 
geçti. Cungar Tölesleri T'ung Cabgu Han'a itaat arzettiler. Tö-
lesler-Uygurların Ch'u-lo Han'a karşı isyanı.  

620 Ch'u-lo Han Sui hanedanı taraftarlarıyla ittifak yaptı. Tibet 
büyük gücünün doğuşu. 

621 Türkler T'ai-chou ve Yüan-chou'ya saldırdılar.  
622 Türkler kuzey-doğu Çin'e girdiler. 

623 Doğu Türkleri Çin'e saldırdı. Geri çekiliş. Batı Türk Hakanlığı-
Çin ittifakı. 

624 T'ang hanedanı bütün Çin'i tek yönetim altında birleştirdi. 
Shan-si'nin işgali. 

625 Bizans ile Batı Türk Hakanlığı arasında karşılıklı elçilik heyetle-
rinin gelip gidişi. 

621-630 
Türklerin Azerbaycan'ı fethi ve iç çekişmeler yüzünden elden 
çıkışı. 

630 Hazarlar Doğu Avrupa'da büyük güç oldular. 

630 Doğu Gök Türk Hakanlığının Tang İmparatorluğunca itaat 
altına alınışı. 
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632 Bulgar isyanı ve Kuban'da Bulgar hükümdarlığının kuruluşu. 

641-650 
Doğu İran'ın halife Osman tarafından fethi. Batı Türk Hakanlı-
ğında iç kavga. Hazar ittifakının çöküşü. Hazar'ın kaçakları ka-
bul etmesi. 

642 Kubrat Hanın ölümü. Magna Bulgaria'nın dağılışının başlaması. 

651-660 
Kırım'ın Hazarlarca fethi. Bizans-İslâm halifeliği barışı. Erme-
nistan ve Gürcistan'ın Araplarca fethi.  

658-659 Batı Türk Hakanlığı Tang İmparatorluğu hâkimiyetine geçti. 

661-670 Azerbaycan'da Hazar-Arap savaşı. Bulgarların Hazarlarca ye-
nilmesi ve Kama'ya göçü. 

663 Doğu Türkistan Tibetlilerin elinde. 
670-692 Tibetliler Tuyühun/Aja imparatorluğunu yıktılar. 

671-680 Arapların Buhara, Semerkand ve Harezm'e saldırması. Tang 
İmparatorluğunun Asya hâkimiyeti.  

679 Doğu Türklerinin Çinlilere isyanı. 
681 Kutlug İlteriş Kağan Doğu Gök Türk Devletini bağımsız yaptı. 

681-690 Hazarların Transkafkasya'yı istilası. 

691-700 Arapların Transkafkasya'yı fethi. Arapların Derbent'i işgali. 
Türgiş Hakanlığının kuruluşu. 

691 Kapgan (691-716) Doğu Gök Türk Kağanı oldu. 
696-697 Gök Türkler Çinlilerin yardımıyla Kitayları yendiler. 

699 Kapgan 'ın eski Batı Göktürk boylarına karşı zaferi. 

701-710 Orta Asya'nın Araplarca fethi. Türgiş, Tibet ve Çinlilerle çar-
pışmalar. 

706-707 Kapgan'ın Gök Türkleri en önemli Oğuz boylarından Bayırku-
lara boyun eğdirdi. 

709 Kapgan'ın Gök Türkleri Tuva'da Çik ve Az kavmini fethettiler. 

710 Bizans-Hazar ve Hazar-Arap savaşları. Derbend iki defa Arap-
ların eline geçti. 

711-720 Türgişlerin Gök Türkler tarafından yenilmesi. Hazarların 
Azerbaycan'ı istilası. 

711 Peçenek-Türgiş savaşı. 

712-713 Gök Türkler Sogdia'da Araplarla savaştılar ve onları geri püs-
kürttüler. 

721-730 Soğdların Araplara karşı isyanı. Hazarların Alan ve Araplarla sava-
şı. Arapların Alan topraklarında ve Hazar'da bozguna uğraması. 
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731-740 Soğd direnişinin kırılışı. Bulan knazlığının Yahudiliği kabulü.  
731 Kül Tigin'in ölümü. 
734 Doğu Gök Türk hükümdarı Bilge Kağan'ın ölümü. 
737 Hazarların Araplarca yenilmesi. 
737 Hazar Kağanı Araplara yenilerek Müslüman oldu. 

741-750 
Ebu Müslim isyanı ve Ümeyye Oğullarının çöküşü. Türgiş ha-
kanlığının yıkılışı. Türk hakanlığının yıkılışı ve Uygur hakanlı-
ğının kuruluşu. 

744 Basmıllar son Doğu Gök Türk kağanı Ozmış'ı öldürdüler. 

745 Uygur-Basmıl-Karluk koalisyonu Gök Türk İmparatorluğunu 
yıktı. 

745 Kutlug Bilge Kül (745-747) ilk Uygur kağanı oldu. 

751 

Talas vadisindeki savaşta Karluk Türklerinin ve Tibetlilerin 
yardımı ile Araplar Çinlileri yendiler. Tang hâkimiyetinin Orta 
Asya'da son bulması. Orta Asya'nın İslâm âleminin bir parçası 
olması. 

755-797 Tibet'in parlak devri. 

759-779 Bügü Kağan: Uygur İmparatorluğunun parlak devri. Manihe-
izm devlet dini oldu. 

761-770 Hazarlar Gürcistan'da yenildiler. Uygurlar Maniheizmi kabul 
ettiler. 

773 Alan ülkesinin Hazar'la birleşmesi. 
775-785 Halife el-Mehdi zamanında Maverâünnehr'e Oğuz yerleşimleri. 

776 Orta Asya'da Mukanna isyanı. 
779 Budizm Tibet'te devlet dini oldu. 
784 Mukanna'nın yenilmesi. 

790 
Tibetliler ve Karluklar Uygur-Çin koalisyonunu Beşbalık'da 
(Peying) yenilgiye uğrattılar. 

790-860 Doğu Türkistan yeniden Tibetlilerin eline geçti. 
791-800 Fergana'da Karlukların Araplarca yenilmesi. 

799 Hazarların Transkafkasya'yı istilası. 
800-900 Macarlar Batı Sibir'den Don ve Kuban boylarına geldiler 
821-830 Horasan'da Tahirî Emirliğinin kuruluşu. 

834 Hazarlar Bizans yardımıyla Don nehrinin sağ kıyısında Şarkel 
kalesini inşa ettiler. 
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840 

Kırgızlar Uygur İmparatorluğu’nu yıktılar. Uygurlar Orhun 
nehri bölgesinden İç Asya'ya göçtüler. Bir kısmı kuzey-batı 
Kansu'ya, diğer kısmı ise Doğu Türkistan vaha şehirlerine yer-
leştiler. 

840-920 Bugünkü Moğolistan topraklarında ve Tuva'da Kırgız İmpara-
torluğu. 

850 Peçenekler Issık Göl ve Balkaş civarında yaşıyorlar. 

851-860 
Oğuzlar Peçenekleri yendiler. Peçenekler Emba, Ural ve Volga 
nehirleri sahasına gittiler. 

860-880 Peçenekler İdil’i geçip Don ve Kuban çevresine gittiler. 
860 Rus Knezliği Novgorod'da kuruldu. 
867 Rusların Hristiyanlığı kabulü. 
873 Saffarilerin Horasan'da zaferi. 

875-999 Maveraünnehr ve Horasan'da Samanî hanedanı hâkimiyeti. 
900 Samanîlerin Saffarîlere karşı zaferi. 

X.  Asır 
Çin parçalanarak kuzeydeki topraklarını kaybetti. Çin'in kuzey-
batısında Tankut (Hsi-Hsia), kuzey-doğusunda Kıtan (Leao) 
devletleri kuruldu. 

907-960 Çin'de Beş Hanedan dönemi. 

913 
Rusların Gilan'a hücumu. İtil'de imha edilmeleri. Deylem'de 
emirliğin kuruluşu. Hazar ve Guzlar Yayık'ta Peçenekleri yen-
diler. 

915 Peçenekler Knez İgor'la anlaşma yaptılar. 
915 Peçeneklerin Ruslara karşı seferi. 
920 Kitaylar Kırgızları bugünkü Moğolistan topraklarından sürdüler. 

921-922 Bağdad halifesinin elçisi İbn Fadlan Volga Bulgarları arasında. 
922 Hazar’da Müslümanlara dinî takib. 

930-950 Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han İslâm dinini kabul etti. 
Orta Asya'da ilk Müslüman Türk hanedanı doğdu. 

931-940 Deylemiler Azerbaycan'ı işgal ettiler. Hazarların Alanları yen-
mesi ve Ortodoksluğun ortadan kaldırılması. 

932-1055 Batı İran'da Büveyhî hanedanı. 

941-950 Rusların Kür nehrine varışı ve denize açılmaları. Rus filosunun 
Karadeniz'de Bizanslılarca bozulması. 

947-1125 Kuzey Çin'de Kitay kökenli Liao hanedanı. 
950 Peçenekler Cim (Emba) ve Yayık civarında yaşıyorlar. 
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951-960 Karlukların İslâm’ı kabulü. Hazarların Rus, Guz ve Peçenekler 
tarafından yenilmesi. 

965 
Ruslar Kiev prensi Syvatoslav idaresinde Hazarları yendiler. 
Başşehir İtil'i tahrip ettiler. 

968 Hazarlar Don ve Kuban çevresini Kiyef Knezi Svyatoslav'a kap-
tırdılar. 

968 Peçenekler Kiyef'i kuşattı 

985 
Harezmlilerin Hazar'ı terk edişi. Rus-Uz ittifakına karşı Volga 
Bulgarları-Peçenek ittifakı. 

988-997 Rus-Peçenek ve Rus-Bulgar savaşları. 
991 Cürçenler Kitaylara boyun eğdiler. 
992 Karahanlılar Samanî payitahtı Buhara'yı işgal ettiler.  

995-1017 Mamunîler Harezm'de. 

999 Yağma ve Çiğil Türkleri, Samanî Emirliğini yıktılar. Toprakla-
rını Karahanlılar ve Gazneliler paylaştılar. 

1000 + 
Orhun ve Selenge nehirleri civarında yaşayan 200 000 Kerait 
Hanları ile birlikte Nesturi Hristiyanlığı benimsedi. 

1001-1010 Gazne'nin güçlenişi. Orta Asya'nın bölünüşü.  

1008 
Belh savaşı: Gazneli Mahmud Karahanlı ordularını yendi. Ho-
rasan Gaznelilerin elinde kaldı. 

1017-1034 Harezm'de Gazneli hâkimiyeti. 
1021-1030 Sibirya halklarından Moğol ve Merkitlerin bozkıra gelişleri. 

1025 Arslan ve yeğenleri Çağrı ve Tuğrul Batı Karahanlı hükümdarı 
Ali Tigin'in hizmetine girdiler. 

1026 Çağrı ve Tuğrul Harezm'e kaçtılar. Gazneliler Arslan'ın Selçuk-
lularını Horasan'a yerleştirdiler. 

1028 
Tangutlar Kançou'yu işgal ettiler. Kansu Uygurları bağımsızlığı 
kaybettiler. 

1028-1029 Selçuklu önderleri Çağrı ve Tuğrul Nişabur ve Merv'i işgal ettiler. 

1029 Selçukluların bir kısmı Horasan'dan Azerbaycan'a gittiler. Ha-
rezm'den Çağrı ve Tuğrul'un Selçukluları yerlerine yerleştiler. 

1032 
Batı Karahanlı hükümdarı Ali Tegin Gaznelilere tabi Harezm 
şahını Debusiye'de yendi. 

1032-1048 Tangut İmparatorluğu (Si Hia) Çao Yüanhao'nun hükümdar-
lığı sırasında kuvvetlendi. 

1034 Harezm Selçukluların eline geçti. 
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1036 Yaroslav Peçenekleri Kiyef'de yendi. 
1036 Rusların Derbend emiri ile savaşı. Rusların birleşmesi. 

1040 + 
Kıpçak/Kuman kavim göçü. Kaylar Kumanları, onlar Şarileri, 
onlar Türkmenleri, onlar Uzları, onlar da Peçenekleri batıya 
ittiler. 

1040 
Dandanakan savaşı: Horasan Selçukluların eline geçti. Gazneli-
ler Afganistan'daki ve Kuzey Hindistan'daki topraklara sıkıştılar. 

1041-1050 
İran'ın Selçuklularca zaptı. Guz ve Poloveslerin Rus sınırlarına 
kadar gelişleri. 

1050ler Hazarlar Kırım'ı da kaybettiler. 
1051-1060 Selçukluların Azerbaycan'a saldırısı. 

1055 Tuğrul Bey Bağdad'a girdi. Abbasî HNalifeliği Selçuklu hâki-
miyeti altına girdi. 

1058 Tuğrul Bey halifeden Sultan ünvanını aldı. 

1061-1070 Selçukluların Ermenistan ve Gürcistan'ı istilası. Poloveslerin 
Ruslara ilk hücumu. 

1063 Tuğrul Bey'in ölümü ile Çağrı Bey'in oğlu Alp Arslan Selçuklu 
sultanı oldu. 

1071 + 
Selçuklular ile Bizans arasında Malazgirt savaşı. İmparator 
Romanos Diogenes esir düştü. Anadolu'nun Selçuklularca zap-
tı. Hazar'ı ele geçirme ve hâkimiyet savaşı. 

1072 Melik Şah (1072-1092) Selçuklu Sultanı oldu. Selçukluların 
parlak devri. 

1091-1100 
İran'da İsmailî Devleti’nin kuruluşu. Hazar Devleti tarihinin 
kapanışı. 

1125 Cürçenler Kitayları mağlup ettiler. 
1125 + Yelü Taşi önderliğinde Kara Kitay İmparatorluğu'nun kuruluşu. 

1125-1234 Kuzey Çin'de Cürcen kökenli Kin hanedanı. 
1130 Sencer'in Semerkand'ı feth etti. 

1141 Harezmlilerin Selçuklulara karşı isyanı. Kara Kitaylarla Selçuk-
lular arasında Katvan savaşı. 

1166-1175 
Guzlar Gurgan'a saldırdı. Kara Kitaylar Belh ve Harezm'i istila 
ettiler.  

1167 Cengiz Han Temuçin adıyla Moğolistan'da Onon ırmağı kıyı-
sında doğdu. 
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1194 Harezm'de Tekeş son Selçuklu hükümdarı III. Tuğrul'u yendi. 
Harezm ve İran tek elde birleşti. 

1199 

Kerait hükümdarı Tuğrul Pekin'deki Kinlerin yardımı ile Ta-
tarları yenerek Moğolistan'ın en güçlü hükümdarı oldu. Tuğ-
rul'a Pekin sarayı tarafından Wang (kral) ünvanı verildi. Wang-
han diye anıldı. 

1200 Tekeş'in oğlu Muhammed (1200-1220) Harezm şahı oldu. 

1206 
Cengiz Han topladığı kurultayda Moğol ve Türk kabilelerinin 
tamamı tarafından Kağan ilan edildi. 

1207 Cengiz Han bütün Moğolistan'ı eline geçirdi. 
1211-1215 Cengiz Han'ın Kin İmparatorluğu (Cürcetler) seferi. 

1218 Kara Hitayların elindeki İli, Isık-Göl, Çu ve Talas bölgeleri ile 
bütün Doğu Türkistan Moğol İmparatorluğuna bağlandı. 

1219 Cengiz Han'ın Harezm seferi. 

1221 
Moğollar Harezmşahlar İmparatorluğunun başşehri Gürgenc’i 
zapt ettiler. Harezmşahlar İmparatorluğu yıkıldı. Türkistan 
Moğolların Çağatay Ulusuna tabi oldu. 

1336 Timur Keş (Şehr-i Sebz) şehrinde doğdu. 

1370 
Timur Çağatay Ulusunun Türkistan hâkimiyetine son verdi. 
Çağatay hanedanı Doğu Türkistan'da 1508'e kadar devam etti. 

1405 Timur Çin seferine çıkarken Otrar'da öldü. 
1407-1447 Timur'un oğlu Şahruh Maveraünnehr'de hâkim oldu. 

1421 Şahruh Azerbaycan'ı kendisine bağladı. 

1421 
Şahruh'un oğlu Uluğ Bey Semerkand'da bir rasathane inşa et-
tirdi. 

1428 Cengiz Han'ın torunlarından Ebu'l-Hayr Han Özbek Hanlığını 
kurdu. 

1430-1460 Ebul'l-Hayr Han'a isyan eden Özbek kabilelerine Kazak adı 
verildi. 

1446 Ebu'l-Hayr Han hükümet merkezini Sır Derya üzerindeki Sığ-
nak'a nakletti. 

1447 
Timur'un torunu bilgin hükümdar Uluğ Bey tahta geçti. Mave-
raünnehr Özbeklerin hücumuna uğradı. 

1449 Uluğ Bey öldürüldü. 

1451 Ebu Said Timuroğullarının merkezini Semerkend'dan Herat'a 
nakletti. 
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1456 Ebul'l-Hayr Han Moğol Kalmuklara yenildi. 

1467 

Timur'un yeğeni Ömer Şeyh Fergana'nın bağımsız hükümdarı 
oldu. Ahsikent'i merkez yaptı. Oğlu Babur saltanata geçince 
merkezi Andican'a aldı. Şeybanîlere karşı yaptığı savaşı kaybe-
derek Fergana'yı kaybetti. 

1469 
Sultan Ahmed Timuroğullarının merkezini tekrar Semerkand'a 
nekletti. 

1469-1506 
Sultan Hüseyin Baykara Herat'ta bağımsızlığını ilan etti. Hora-
san ve Harezm'de hâkim oldu. 

1480 Rusya Altın Orda hâkimiyetinden kurtuldu. 

1480-1511 
Burunduk Han Kazakları kendi hâkimiyeti altında birleştirme-
ye çalıştı. 

1490 
Ebu'l-Hayr Hanın Astrahan'daki yeğeni Muhammed Şeybanî 
Kazak Hanı Burunduk'u yenerek Yesi şehri hükümdarı oldu. 
Özbek birliğini kurmak üzere Timurlularla savaştı. 

1500 Muhammed Şeybanî Semerkand'ı aldı. 

1505 Muhammed Şeybanî Harezm'in başşehri Ürgenç'i aldı. Daha 
sonra İran Şahı Şah İsmail işgal etti. 

1507 

Özbek Şeybani Han Herat'ı zaptetti ve kendisini halife ilan etti. 
Türkistan ve çevresinde Timurlu hâkimiyeti sona erdi. Hazar 
Denizinden Doğu Türkistan'a kadar Özbek İmparatorluğu 
kuruldu. 

1508 
Ahmed Han'ın Özbeklere mağlup olup idam edilmesi ile Doğu 
Türkistan'daki Çağatay hâkimiyeti sona erdi. Doğu Türkistan 
parçalandı. 

1510 Muhammed Şeybanî Merv'de Şah İsmail Safevî'ye yenildi ve 
öldü. 

1511 Harezm Özbekleri İran'a karşı ayaklandılar. İlbars'ı Han seçtiler. 

1514 
Özbekler tarafından Türkistan'dan kovulan Timurlulardan 
Zahirüddin Babür Hindistan'da Timuroğulları İmparatorluğu-
nu kurdu. 

1516 
Sultan Said ile Doğu Türkistan'da Hocalar devri başladı. Doğu 
Türkistan'da siyasî birlik yeniden kuruldu. 

1523 
Kasım Han Kazakları kendi hâkimiyeti altında birleştirdi. Ka-
sım Hanın ölümünden sonra Kazaklar üç ordaya bölündü: Ulu, 
Orta ve Küçük Cüz. 
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1526 Babür Panipat savaşını kazanarak Hindistan'ı ele geçirdi. 
1552 Rusya Kazan Hanlığını ele geçirdi. 
1556 Rusya Astrahan Hanlığını ele geçirdi. 

1558-1582 Rusya Sibirya'yı ele geçirdi. 

1583-1599 Kazak Hanı Tevekkel Han'ın saltanatı. Ruslar Küçüm Han'ın 
hâkimiyetine son vererek Sibirya'yı ele geçirdiler. 

1597-1753 Şeybanî Hanlığının yerine Astrahanlılar Hanedanı geçti.  

1597 + 
Fergana'da Özbeklerden Şahruh hâkim oldu ve hanedan kur-
du. Fergana'da Hocalar hâkimiyeti yerine Fergana Devleti ku-
ruldu. Şahruh'un halefi Ebu Rahim Hokand şehrini kurdu. 

1598 
Özbek Hanı II. Abdullah Han (1560-1598) öldü. Özbek Han-
lığı parçalandı. Buhara, Harezm (Hive) Hanlıkları kuruldu. 

1599 Astrahan Hanının torunu Baki Muhammed kendini Buhara 
Hanı ilan etti.  

1599-1640 
Kazak Hanı İşim Han'ın saltanatı. Kalmuklar Kazak toprakla-
rında yayıldılar. 1730'a kadar Kalmuk-Kazak savaşları devam 
etti. 

1615 Hive Harezm Hanlığının başşehri oldu. 
1644-1663 Ebu'l-Gazi Bahadır Han Harezm Hanı. 

1687 Buhara Hanı Subhan Kulu Han Harezm'i işgal etti. 

1697-1727 Cungar Hanı Tsevan Rabdan zamanında Cungarlar Yarkent'i 
işgal ettiler. Doğu Türkistan şehir devletlerine bölündü. 

1700 Rus Çarı I. Petro Harezm'i himayesi altına aldığını ilan etti. 
Fakat bunun fiilî bir neticesi olmadı. 

1702-1717 Arap Muhammed Harezm'i Buhara hâkimiyetinden kurtardı ve 
saltanat sürdü. 

1710 Şeybanîlerden Şahruh Hokand Hanlığını kurdu.  

1714 Rus Çarı I. Petro Hive'ye bir askerî keşif kolu gönderilmesini 
emretti. 

1717 Harezm Hanı Şir Gazi I. Petro'nun gönderdiği orduya karşı 
Harezm'i savundu. 

1718 
Ebü'l-Hayr Kazak Han'ı Bolot'la savaşarak Küçük Cüz'ün ba-
ğımsızlığını ilan etti. 

1721 Abilay Han Yesi'de Orta Cüz Hanı seçildi ve Kalmuklarla sa-
vaştı. Üç Cüzü birleştirmek istedi fakat başaramadı. 
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1723 
Ulu Cüz Kalmuk hâkimiyetine girdi. Bu durum 1758'e kadar 
devam etti. Bundan sonra ise toprakları Çin, Rusya ve Hokand 
Hanlığı arasında paylaşıldı. 

1731 Küçük Cüz hükümdarı Ebü'l-Hayr Han Rus himayesine girdi. 
1736-1747 İran Şahı Nadir Şah'ın saltanatı. 

1739 Abılay Han Rusya'dan yardım istedi. 

1740 
Küçük Cüz Hanı Ebü'l-Hayr Han Rusya'nın desteği ile Ha-
rezm'i işgal etti. İran Şahı Nadir Şah Harezm'e saldırdı. Harezm 
Hanı İlbars mağlup oldu. 

1740-1747 Harezm İran hâkimiyetinde kaldı. 

1747 
Gaib Han Harezm Hanı oldu. Kalmukların Taşkent valisi olan 
Özbeklerden Hâkim Bey Taşkent'in bağımsızlığını ilan etti. 

1753 Özbeklerden Mangıt boyu önderi Muhammed Rahim Atalık 
Buhara'da tahta çıktı. Mangıt Hanedanı başladı. 

1755 
Çin ordusu Cungarlar arasındaki taht mücadelesinden yararla-
narak Doğu Türkistan'a girdi. Aksu şehrini aldılar. Taşkent 
Hanlığı da Çin nüfuzuna girdi. 

1756 Abılay Han Çin hâkimiyetine girdi. 

1758 
Çinliler Kaşgar'ı aldılar ve Doğu Türkistan'da yayılmaya devam 
ettiler. 

1758 Harezm (Hive) Hanlığı Çin hâkimiyetine girdi. 

1763 Harezm Hanlığı için Mangıt, Kıpçak ve Kongırat boyları ara-
sında savaş. Savaşı kazanan Kongıratlar hanedanı idareye geçti. 

1770 Yomutların Harezm Hanlığında isyanı. 

1780 Taşkent Hanı Yunus Hoca çevresindeki Sayram, Çimkent, 
Türkistan gibi şehirleri ele geçirdi. 

1781 
Abılay Han Çin Orta Cüz'ün başşehri Türkistan (Yesi) şehrin-
de öldü. 

1782 
Ruslar Orta Cüz Hükümdarı Abdullah Han'ı esir aldılar. Rusya 
Orta Cüzü hâkimiyeti altına almak için çalışmalarına devam etti. 

1794 Ruslar işgal için hazırlık olarak Taşkent'e bir keşif heyeti gön-
derdiler.  

1795 Taşkent Buhara Emirliği tarafından işgal edildi. Fakat Yunus 
Hoca tekrar hâkim oldu. 

1797 Bir Rus elçilik heyeti Taşkent'te bir yıl kalarak işgal için hazırlık 
yaptı. 
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1799 Hokand ordusu Taşkent'e saldırdı. 
1800 Taşkent Hanı Yunus Hoca Hokand seferinde yenildi ve öldü. 

1808 
Hokand Hanı Alim Han Taşkent'i ele geçirdi. Taşkent'in ba-
ğımsızlığı sona erdi. Bundan sonra Taşkent için Buhara ve Ho-
kand Hanlıkları savaştılar. 

1812 
Ruslar Orta Cüzü bölmeyi başardılar. Argın boyu önderi Bökey 
Han ve Veli Han hâkimiyeti paylaştılar. Ruslar Balkaş Gölü'ne 
kadar indiler. 

1814 Hokand Hanlığı Türkistan bölgesini topraklarına kattı. 

1818 
Hokand Hanı Ömer Han Aral Gölü'nün güneyini ele geçirdi. 
Daha sonra oğlu Muhammed Ali zamanında Hokand Hanlığı 
Çinlilerden Kaşgar'ı aldı fakat iç savaş yüzünden koruyamadı. 

1822 Rusya Orta Cüz'ü ortadan kaldırdı. 

1824 Rusya Küçük Cüz'ü ortadan kaldırdı. Bölgeyi Orenburg vilaye-
tine bağladı. 

1830 
Hokand Hanı Muhammed Ali Çinlilerden Kaşgar'ı tekrar aldı. 
Topraklarını genişletti. Buhara Hanlığı ile 15 savaş yaptı. 

1839 Rusya Hive Hanlığını işgal etmeye karar verdi. Fakat başarılı 
olamadı. 

1840 
Buhara Hanı Nasrullah Fergana Hanlığının başşehri Hokand'ı 
işgal etti. Hokand Hanı Muhammed Ali ve yakınlarını öldürttü. 
Daha sonra Şir Ali Fergana'yı diriltti. Hocent ve Taşkent'i aldı. 

1850 İngilizler Hindistan Timuroğulları Devletine son verdiler. 

1854 
Rusya Aral Gölü ile Balkaş Gölü kuzeyindeki Küçük Cüz'e ait 
bölgeleri Rusya İmparatorluğuna kattı. Rusya'nın Hive Seferi 
başarısız oldu. 

1860 
Rusya ile Çin arasında ticaret anlaşması imzalandı. Rusya'nın 
Kaşgar'da konsolosluk açması kabul edildi. 

1864 
Rusya, Hokand Hanlığına saldırdı. Türkistan ve Çimkent şe-
hirlerini ele geçirdiler. Taşkent'i alamadılar. 

1865 Rusya, Orenburg Genel Valiliğine bağlı Türkistan Bölgesi ku-
rulmasına karar verdi. Rusya Taşkent'e hücum ederek aldı. 

1866 Rusya Taşkent'i ilhak ettiğini ilan etti. 
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1867 
Rus Çarı II. Aleksandr, İran ve Hindistan'a kadar ilerleme kara-
rını verdi. Bunun için Buhara Emirliği’ne baskı uygulanması 
kararlaştırıldı.  

1867 
Rusya Türkistan Genel Valiliği kurulmasına karar verdi. Kons-
tantin von Kaufman Genel Vali tayin edildi. Rusya Hokand'ı 
işgal etti. 

1868 Rusya Kazak topraklarının ilhakını tamamladı. Kazak toprakla-
rının Rusya'nın mülkü olduğu ilan edildi. 

1868 Rusya Buhara Hanlığına bağlı Semerkand'ı işgal etti ve yakıp yıktı. 
1869 Rusya Harezm (Hive) Hanlığına saldırdı. 

12 Ağustos 1873 
Kongırat hanedanı idaresindeki Harezm Hanlığı Rusya hima-
yesine girdi. 

28 Eylül 1873 Buhara Emirliği Rusya himayesine girdi. 

1876 
Rusya iç savaşlar yüzünden zayıflayan Hokand Hanlığına son 
verdi. Hokand Hanlığı Fergana Bölgesi adı ile Türkistan Genel 
Valiliğine bağlandı. 

1877-1881 Ruslarla Türkmenler arasında Göktepe savaşları. 
1884 Ruslar Merv'i ele geçirdiler. 
1886 Yomutların Harezm Hanlığındaki isyanı bastırıldı. 
1898 Türkistanlılar Ruslara karşı Andican'da ayaklandılar. 

1905 Rusya Mançurya'da Japonlara yenildi. Rusya'da ihtilal oldu ve 
meşrutiyet ilan edildi. 

1916 

Rus Çarı Türkistan'dan asker istedi. Türkistan'da isyan çıktı. 
200.000 kadar Türkistanlı cepheye gönderildi. Karşı koyan 
160.000 kadar Türkistanlı Sibirya'ya sürüldü. Ayaklanmalar 
1917 sonuna kadar sürdü. 

1917 

Türkistan'da kıtlık çıktı. Halkın ve hayvanların büyük bir kısmı 
öldü. Rusya'da Şubat İhtilali oldu. Geçici Rus Hükümeti Nisan 
ayı başlarında Türkistan Genel Valiliği yönetiminden sorumlu 
bir Türkistan komitesi kurdu. 

16-23 Nisan 1917
Türkistan Müslümanları Kongresi yapıldı. Türkistan Merkezî 
Müslüman Şurası adı altında bir teşkilat kurulmasına karar ve-
rildi. Teşkilata Mustafa Çokay başkan olarak seçildi. 

20 Kasım 1917 
Lenin ve Stalin Rusya'daki bütün Müslümanlara çağrıda bulu-
narak inanç ve geleneklerinin korunacağını ilan etti ve ihtilalin 
desteklenmesini istedi. 
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Kasım 1917 
III. Müslümanlar Kongresi, Muhtar Türkistan Cumhuriyeti 
kurulmasına karar verdi. Rusya'da Bolşevikler iktidarı ele ge-
çirdiler. 

8-13 Aralık 1917 Orenburg'da Türkistan'ın Kazak Türkleri Kongresi yapıldı. 
Alaş-Orda Muhtar Cumhuriyeti ilan edildi ve hükümet seçildi. 

9-12 Aralık 1917 

Hokand'da toplanan Olağanüstü IV. Müslümanlar Kongresin-
de Rus İhtilali prensipleri istikametinde ve Demokratik Rus 
Cumhuriyeti sınırları içinde mahallî bir muhtariyet ilan edil-
mesine karar verildi. Türkistan muhtariyeti ilan edildi.  

12 Aralık 1917 
Sovyet Hükümeti Türkistan Sovyet Halk Komiserliğine gön-
derdiği telgrafta Buhara'nın bağımsızlığının kabul edildiğini 
bildirdi. 

13 Aralık 1917 Taşkent'te Türkistan'ın muhtariyetini kutlamak için toplanan 
halk Bolşevik Kızıl Muhafızlar tarafından katliama uğratıldı. 

Aralık 1917 
Alaş-Orda Hükümetinden Muhammedcan Tinişbay Muhtar 
Türkistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı oldu. Daha sonra Mus-
tafa Çokay Devlet Başkanı oldu. 

Ocak 1918 

Alaş-Orda Hükümetinin Eğitim ve Kültür Bakanı Ahmet Bay-
tursun Moskova'da halk komiseri Stalin'le görüştü. Stalin Rus-
ya Sovyet Hükümeti'nin Kazak-Kırgızların hükümetini tanıya-
cağı sözünü verdi. Bu söz tutulmadı. 

18 Ocak 1918 Kızıl Ordu Orenburg'u işgal etti. 

20-26 Ocak 1918
Taşkent'te toplanan IV. İşçi ve Asker Temsilcileri Kongresi 
Hokand'daki Türkistan Hükümetinin ortadan kaldırılmasına 
karar verdi. 

21 Şubat 1918 Kızıl Muhafızlar ve Ermeni Taşnaklardan oluşan ordu Ho-
kand'ı işgal etti. Hükümet üyeleri şehri terk ettiler. 

2 Mart 1918 
Kızıl Ordu birlikleri ve Genç Buharalılar Buhara Emirliğine 
karşı saldırıya geçtiler. Buhara Emirine bağlı kuvvetler tarafın-
dan mağlup edildiler. 

25 Mart 1918 Ruslar ve Buharalılar arasında barış anlaşması imzalandı. Sov-
yet Hükümeti Buhara Emirliği’nin bağımsızlığını tanıdı. 

28 Mayıs 1918 Gence'de bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti kuruldu. Meh-
med Emin Resulzade cumhurbaşkanı oldu. 

29 Eylül 1919 
Madamin Bek Fergana'da Sovyet muhaliflerinin katılmasıyla 
geçici bir hükümet kurdu. Bu hükümet 1920 yılı Mart ayına 
kadar devam etti. 
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1 Ocak 1920 

Türkistan Komisyonu Doğu Milletlerarası Propaganda 
Konseyini kurdu. Başkanlığına Sovyet Rusya hakimiyeti 
altındaki Türk komünistlerinin lideri olan Mustafa Suphi 
getirildi. 

1 Şubat 1920 Harezm Hanlığı Rusya ve Genç Hiveliler tarafından ortadan 
kaldırıldı. Harezm Halk Şuralar Cumhuriyeti kuruldu. 

6 Mart 1920 Basmacılar ile Türkistan Sovyet Cephesi arasında Margilan 
şehrinde barış anlaşması yapıldı. 

8 Mart 1920 
Rus Komünist Partisi Merkez Komitesi, Türkistan Cephesi 
Kumandanı ve Türkistan Komisyonu üyesi Frunze'nin tale-
bine uygun olarak yeni bir karar verdi.  

 

Buna göre Türkistan Komünist Partisinin 5. Konferansında 
alınan Türkistan Cumhuriyeti kurma kararını feshedilerek 
Türkistan'ın SSCB'ne bağlı muhtar bir Sovyet cumhuriyeti 
olarak kalması kararlaştırıldı. 

27 Nisan 1920 
Kızılordu Azerbaycan'ın bağımsızlığına son verdi. Mehmed 
Emin Resulzade tutuklandı. 

3 Mayıs 1920 Şir Muhammed, Madamin Bek'in teslim olmasından sonra 
Geçici Türkistan Hükümetini kurdu. 

Ağustos 1920 
Buhara Komünist Partisi 4. Kongresi Çarcoy'da toplandı. 
Frunze'nin katıldığı kongre Buhara Emirliğinin silahlı ayak-
lanma ile devrilmesine karar verdi. 

26 Ağustos 1920 Sovyet Hükümeti Kazak topraklarında Kırgız Muhtar Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyetini kurdu. 

2 Eylül 1920 Buhara Frunze'nin Kızıl Ordu birlikleri tarafından işgal 
edildi. 

13 Eylül 1920 
Sovyet Hükümeti Harezm Halk Cumhuriyetinin bağımsızlı-
ğını tanıdı. 

15 Eylül 1920 
Buhara Emirliği ortadan kaldırıldı. Buhara Halk Cumhuriye-
ti ilan edildi. 

29 Eylül 1920 Türkistan Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlı 
Hive (Harezm) Halk Cumhuriyeti ilan edildi. 

6 Ekim 1920 Buhara Halk Şuralar Cumhuriyeti ilan edildi. 

4 Mart 1921 Sovyet Hükümeti Buhara Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlı-
ğını tanıdı. 
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2 Ekim 1921 

Enver Paşa, Sovyet Hükümetince ayarlanan bir tren ile Buha-
ra'ya gitti. Moskova İngiltere aleyhine çalışması için destek vaat 
etti ise de Enver Paşa'ya güvenmediğinden bu desteği vermedi. 
Enver Paşa Türkistan'ın bağımsızlığı için mücadele başlattı. 

18 Mayıs 1922 
Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesi Enver Paşa'nın İngi-
liz ajanı olduğunu iddia ederek Buhara ve Türkistan'ın Afgan 
ve Türk unsurlardan temizlenmesi kararlarını aldı. 

4 Ağustos 1922 
Enver Paşa Tacikistan'da Belcivan yakınlarındaki Obdara kö-
yünde Rus birlikleri tarafından öldürüldü. Türkistanlıların Rus-
lara karşı mücadelesi devam etti. 

1923 
Buhara Halk Şuralar Cumhuriyetinin adı Buhara Sovyet Sosya-
list Cumhuriyeti olarak değiştirildi. 

28-31 Ocak 1924 Buhara Cumhuriyeti Basmacılığı ortadan kaldırmaya karar 
verdi. 

16 Eylül 1924 Türkistan Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ortadan kaldı-
rıldı.  

20 Eylül 1924 Buhara Halk Cumhuriyeti ortadan kaldırıldı. 

29 Eylül 1924 
Harezm Halk Cumhuriyeti ortadan kaldırıldı. Daha sonra Ha-
rezm Cumhuriyetinin toprakları Özbekistan ve Türkmenistan 
arasında paylaştırıldı. 

27 Ekim 1924 Özbek ve Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ve Tacik 
Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. 

15 Haziran 1925 Kırgız Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin adı Kazak 
Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak değiştirildi. 

1 Şubat 1926 Kırgız Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. 

12 Haziran 1929 Tacik Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin adı Tacik Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyeti olarak değiştirildi. 

30 Mayıs 1934 Sovyetler Birliği Orta Asya'da Basmacılığın bittiğini bildirdi. 

5 Aralık 1936 
Kazak ve Kırgız Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin 
adındaki Muhtar sıfatı kalktı. Birliği oluşturan devletler arasına 
alındılar. 

12 Kasım 1944 

Çin'e karşı Kulca isyanı neticesinde Tarbagatay ve Altay vila-
yetlerinde Doğu Türkistan Cumhuriyeti ilan edildi. Alihan 
Türe cumhurbaşkanı seçildi. Bu devlet zamanla Sovyetler Bir-
liği kontroluna girdi. 

Ekim 1949 Mao Çin'de iktidar ele geçirerek Çin Halk Cumhuriyetini kur-
du. Doğu Türkistan Cumhuriyeti ortadan kaldırıldı. 
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25 Kasım 1954 Çin idaresi İli'de Kazak Muhtar eyaletini kurdu. 
1955 Doğu Türkistan'da Şincang-Uygur Muhtar Bölgesi kuruldu 

16 Aralık 1986 
Kazakistan Komünist Partisi Merkezî Komitesi Dinmuham-
med Kunayev'in emekli ederek yerine Gennadıy Kolbin'i 1. 
Sekreter seçti. Almatı'da şiddetli protesto gösterileri yapıldı. 

27 Ekim 1990 
Askar Akayev Kırgızistan Parlamentosu tarafından cumhur-
başkanı seçildi. 

27 Ekim 1990 Saparmurad Niyazov Türkmenistan devletbaşkanı seçildi. 
Kasım 1990 Kırgızistan SSC adı Kırgızistan Cumhuriyeti olarak değiştirildi. 

15 Aralık 1990 Kırgızistan Yüksek Şurası Egemenlik Beyannamesini kabul etti. 

31 Ağustos 1991 
Kırgızistan Yüksek Şurası "Devlet Bağımsızlığı Hakkında" be-
yanname neşretti.  Kırgızistan bağımsız devlet oldu. 

31 Ağustos 1991 Özbekistan bağımsızlığını ilan etti. 
12 Ekim 1991 Askar Akayev genel seçimde cumhurbaşkanı seçildi. 
27 Ekim 1991 Türkmenistan bağımsızlığını ilan etti. 

1 Aralık 1991 
Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev cumhurbaşkanı seçildi. 
Kazakistan SSC adı Kazakistan Cumhuriyeti olarak değiştirildi. 

8 Aralık 1991 Belovejsk'de (Beyaz Rusya) Bağımsız Devletler Topluluğu 
kurulması antlaşması imzalandı. 

16 Aralık 1991 Kazakistan bağımsızlığını ilan etti. 

21 Aralık 1991 Bağımsız Devletler Topluluğu Ek Protokolu (Almatı Bildirisi) 
imzalandı. SSCB feshedildi. 

22 Aralık 1991 Kırgızistan Bağımsız Devletler Topluluğu Antlaşmasını imzaladı. 
29 Aralık 1991 İslâm Kerimov Özbekistan cumhurbaşkanı seçildi. 

30-31 Ekim 1992 Türk Devlet Başkanlarının katıldığı 1. Türk Zirvesi Ankara'da 
toplandı. 

18 Ekim 1994 
Türk Devlet Başkanlarının katıldığı 2. Türk Zirvesi İstanbul'da 
toplandı. 

28 Ağustos 1995 
Türk Devlet Başkanlarının katıldığı 3. Türk Zirvesi Bişkek'te 
toplandı. 

21 Ekim 1996 Türk Devlet Başkanlarının katıldığı 4. Türk Zirvesi Taşkent'te 
toplandı. 

Kasım 1996 
Aşkabad'da toplanan Hazar Denizi kıyısı ülkeleri dışişleri ba-
kanları Hazar'ın statüsü belirlenene kadar mevcut rejimin ko-
runmasını kararlaştırdılar. 
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26 Nisan 1996 

Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan devlet baş-
kanları Şanghay'da yaptıkları zirve toplantısında Sınır Bölgele-
rinde Askeri Alanda Güvenliği Güçlendirme Anlaşmasını imza-
ladılar. 

24 Nisan 1997 
Şanghay Beşlisi Moskova'da toplandı. Bu ikinci zirve toplantı-
sında taraflar Sınır Bölgelerinde Karşılıklı Askeri Kuvvetlerin 
Azaltılması Anlaşmasını imzaladılar. 

9 Haziran 1998 
Türk Cumhuriyetleri Devlet Başkanlarının katıldığı 
5. zirve Astana'da toplandı. 

3 Temmuz 1998 

Şanghay Beşlisi Almatı'da toplandı. Bu üçüncü zirve toplantı-
sında taraflar bölgenin barış ve güvenliğinin geliştirilmesi için 
ortak bir deklarasyon imzaladılar. Ayrıca bölgenin ekonomik 
işbirliğinin güçlendirilmesi için fikir alışverişinde bulundular. 

25 Ağustos 1999 
Şanghay Beşlisi Bişkek'te toplandı. Bu dördüncü zirve toplantı-
sında taraflar tek kutuplu dünya düzeni yerine çok kutupluluğu 
öne çıkardılar. 

8 Nisan 2000 Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanlarının katıldığı 
6. zirve Bakü'de toplandı. 

5 Temmuz 2000 
Şanghay Beşlisi Duşanbe'de toplandı. Bu beşinci zirve toplantı-
sında taraflar daha çok askerî güvenlik üzerinde durdular. 

26 Nisan 2001 Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 6. Zirvesi İstan-
bul'da toplandı. 

15 Haziran 2001 
Özbekistan'ın da katılmasıyla Şanghay Beşlisi Şanghay İşbirliği 
Teşkilatı'na dönüştü. Şanghay Anlaşması bu şehirde imzalandı 
ve beyanname yayımlandı.  

17 Kasım 2006 Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanlarının katıldığı 
7. zirve Antalya'da toplandı. 

3 Ekim 2009 
Nahcivan'da toplanan Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Baş-
kanları Zirvesinde imzalanan Nahcivan Anlaşması ile Türk 
Konseyi adı ile daimî sekretarya kuruldu.   

 
Türk Konseyi'nin merkezinin İstanbul'da, Parlamanterler 
Asamblesinin (TÜRKPA) Bakü’de, Türk Akademisinin de 
Astana'da olması kararlaştırıldı. 

15 Eylül 2010 Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanlarının katıldığı 
8. zirve İstanbul'da toplandı. 
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