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CEDİDCİLİK HAREKETİNİNİN KAZAK HALKININ AYDINLANMASI 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın 
başlarında çok uluslu bir devlet olan Rus 
İmparatorluğunun tarihsel gelişiminin ana 
özelliği, Rus İmparatorluğunda yaşayan 
Müslümanların büyük çoğunluğunun Türk 
halklarından oluşmasıdır. "İnançta birlik" 
düşüncesi, Türk halklarının aynı özelliklere 
sahip olması ve aynı tarihi geçmişi paylaş-
ması ile yakından ilişkilidir. Rus impara-
torluğunda yaşayan Müslüman-Türk halk-
larının eşit ekonomik ve siyasi haklardan 
yoksun olmaları nedeniyle bu halklar, bir-
leşme yoluyla ulusal çıkarlarını koruma 
ihtiyacı duymuşlardır. 
Bu yaklaşım, Müslüman-Türk halklarını 
uygar dünya ile bağdaştırmak için bu halk-
ların kültür ve eğitim düzeyini yükseltmeyi 
amaçlayan Cedidcilik ideolojisi ile somut-
laştırılmıştır. 19. yüzyılda Rus toplumunda 
yaşanan sosyo-ekonomik ve sosyo-politik 
dönüşümler, Cedidcilik ideolojisinin ortaya 
çıkmasına zemin hazırlamıştır. 20. yüzyılın 
başlarında yeni bir ideolojik eğilim olarak 
ortaya çıkan Cedidcilik, Rus imparatorlu-
ğundaki Türk kökenli Müslüman halkların 
birleşmesini tetikleyerek bu halklar arasın-
da toplumsal seferberliğin ve iletişimin 
geliştirilmesini  ve toplumun tek bir jeopo-
litik alana entegre olmasına katkı sağ-
lamıştır. Bu anlamda Cedidcilik hareketi, 
hem dillerin modernize edilmesi hem de 
eğitim reformunun yapılması yoluyla gele-
neksel yaşam biçiminde bazı değişiklikler 
yapılmasına yönelik bir girişim olarak 
görülebilir. 
Cedidciliğin temelleri, Tatar aydınları ta-
rafından 1800-1840 yıllarında atılmıştır. 
Örneğin, 19. yüzyılın ilk yarısında Gab-
dennasır Kursavi (1776-1812) ve Şihabud-
din Marjani (1818-1889) gibi seçkin Tatar 
aydınları Buhara ve Semerkand medresele-
rinde skolastik eğitimin reformcuları ol-
muşlardır. İbrahim Halfin (1773-1823), 
Hüseyin Fayezhanov (1821-1866) ve İs-
mail Gaspıralı (1851-1914), Rus İmpara-
torluğu'nda yaşayan Müslümanlar arasında 
eğitim alanında reform çağrısında bulun-
muşlardır. Kazak entelektüelleri arasında 
Kazak halkının gelişmesinin yalnızca 
aydınlanma ve eğitim yoluyla olabileceğini 
düşünen Şokan Valihanov, Salık Babadja-
nov, Musa Şormanov ve Ibıray Altınsarin' 
den de bahsedilmelidir. 
Cedidcilik, Kazak toplumunda ulusal kal-
kınma yollarını anlamanın ve bulmanın bir 
dönüm noktası olmuştur. Aslında, eğitim 
reformu temel bir konu haline gelmiştir. 
Kazakistan'da Cedidcilik fikirlerinin yayıl-
ması esasında 19. yüzyılın sonu ve 20. 

yüzyılın başlarındaki Kazak entelektüel 
elitleri tarafından desteklenmiştir. Abay 
Kunanbaev, Alihan Bökeyhan, Ahmet 
Baytursunov, Mirjakıp Dulatov, Şakarim 
Kudaiberdiev ve Gumar Karaşev gibi 
aydınlar eğitimde yeni metodun (usul-ü 
cedid) uygulanmasını aktif olarak destek-
lemişlerdir. Örneğin, Gumar Karaşev 
(1876-1921), bu konuda görüşlerini şöyle 
dile getirmektedir: “Hiçbir ulus atlı-göçebe 
hayat tarzını yaşayarak bilimi ve sanatı 
hakim kılamamıştır. Aksine, tarihsel pers-
pektifte bilgi ve sanat, ancak yerleşim, 
medrese ve okulların inşası sonrasında ve 
toplumsal yaşama disiplinin ve düzenin 
getirilmesiyle elde edilmiştir”. 
Cedidcilik hareketi, dini okullarda Avrupa 
tarzı eğitimin çeşitli boyutlarının tanı-
tılmasına katkıda bulunmuştur. Bu süreç, 
Semireçensk bölgesinde 1907 yılına kadar 
15 Rus yerli okulunda 222 öğrenci eğitim 
görürken 6076 öğrencinin 243 Müslüman 
mektebinde eğitim görmesiyle sonuç-
lanmıştır. Bu durum Çarlık hükümeti için 
büyük bir endişe kaynağı olmuştur. Hükü-
met, Orenburg, Ufa ve Kazan'da yapılan ve 
giderek yayılan Kazakça yayınların sömür-
ge düzeni için zararlı bir içeriğe sahip ol-
duklarını düşünmüş, bu nedenle usül-ü 
cedit mekteplerinin resmi makamlar için 
zararlı olduğuna inanmış ve bu mekteplerin 
etkinliklerine şiddetle karşı çıkmıştır. 
Bu noktada, Türkistan Valiliği Emniyet 
Müdürlüğü arşivi raporlarından birinde 
(1914) Mirjakıp Dulatov’un (1885-1935) 
Orenburg’da "Vakt" gazetesinin matbaası 
tarafından basılan "Oyan Qazaq" adlı ki-
tapçığında "Kazak halkını Rusları ülkeden 
çıkarmaya ve bir Kazak devleti kurmaya 
çağırdığı" şeklinde ifadelere rastlanabilir. 
Aslında, Dulatov'un "Oyan Qazaq" eseri, 
vatandaşları yeni bir hayata, diğer uluslar-
dan iyi şeyler öğrenmeye ve bilim ve eği-
time yönelmeye çağırmıştır. Bu alanda adı 
geçen bir başka eser, Ahmet Baytursu-
nov'un (1873-1937) "Masa" adlı şiir ki-
tabıdır. İnsanların karşılaştıkları zorlukları 
ve toplumdaki cehalet seviyesini konu 
edinen bu eser bilgi, bilim ve kültür 
hakkında yazılmıştır. Alihan Bökeyhan’ın 
(1866-1937) yazdığı "Tur Qazaq" eseri de 
halkı bilgi ve kültür seviyesini artırma 
yoluyla aktif olarak faaliyet göstermeye 
çağırmıştır. 
Cedidciliği destekleyen Kazak aydınlarının 
faaliyetleri dikkate alındığında 20. yüzyılın 
başlarındaki Kazak entelektüellerinin eği-
tim faaliyetleri aracılığıyla halkın bilgi 
edinmeye yönelik ilgisini uyandırmaya ve 

çevrelerinde yaşanan olaylara karşı ilgisini 
canlı tutmaya çalıştıkları belirtilmelidir. 
Önde gelen Kazak entelektüeller, siyasi 
aydınlanma için bilgi edinme arzusunu 
uyandırmak ve cehaletin üstesinden gelmek 
gerektiğini anlamışlardır. Kazak entelektü-
eller, "Qazaq", "Qazaqstan" ve "Aiqap" 
gibi ulusal gazete ve dergilerde insanları 
bilgi edinmeye çağırarak uygarlığa ve Ka-
zak ulusunun temellerinin atılmasına katkı 
sağlamıştır. 
Cedidcilik ideolojisi bağlamında, Kazak 
halkının aydınlanması için yapılması gere-
kenleri  kavramsal olarak tanımlayan ente-
lektüellerden ve eğitimcilerden bahsedildi-
ğinde büyük aydın ve filozof Abay Kunan-
baev'den (1845-1904) de söz etmek gerek-
mektedir. Abay'in Puşkin, Lermontov, 
Nekrasov, Tolstoy, Turgenev, Saltıkov-
Sçedrin, Dostoyevski, Çernişevski, Spen-
cer'in "Deneyimleri", Lewis'in "Pozitif 
Felsefesi" ve Draper'in "Avrupa'nın Ente-
lektüel Tarihinin Gelişimi" gibi eserleriyle 
tanışması, hem Rus ve Avrupa kültürüne 
yakınlaşmayı sağlayan kültürel bir re-
formcu olarak hareket etmesini hem de 
Arap-Müslüman felsefesinin temellerinden 
biri olan aydın liberal İslam temelinde 
aydınlanmaya ilişkin fikirlerini açıklama-
sını sağlamıştır. 
20. yüzyılın başlarında yaşayan bir çok 
Kazak şair, Abay'in aydınlanma çağrısın-
dan esinlenmiştir. Kazak şair Andibaev’in 
("Benim Gençliğim", 1907)  yazdığı gibi: 
"Eğer Peygamberimiz Hz. Muhammed'in 
dediği gibi bilgi ve beceri elde etmek için 
elimizden gelen gayreti gösterseydik, lide-
rimiz Kazak olurdu, topraklarımız kötü 
duruma düşmez, sığırlarımız azalmazdı ve 
kimse toprağımıza dokunmaya cesaret 
edemezdi". Fakat "Bu sıkıntıları zor kulla-
narak değil sadece bilgi elde edinerek aşa-
bilir miyiz?" Bir başka şair Muştak 
("Kırlangıç", 1911) kendisine şu soruyu 
sormaktadır: "Kazaklar, bilgi sayesinde 
tekrar görebilecekler mi ve düşmana karşı 
gelebilecekler mi?" ve şöyle cevaplamak-
tadır: "İnsanlar eğitimli olurlarsa, karşıları-
na hiç bir düşman çıkamaz"; "Bilgiye sahip 
olan ve iyi işler yapan kişiyi hiç kimse 
yenemez." 
Bu nedenle, Cedidcilik 19. ve 20. yüzyıl-
larda Kazak halkının aydınlanmasına bü-
yük bir etkide bulunmuştur. Birçok yönden 
bu durum, günümüzde kalkınma yolunda 
tarihi bir seçim ile karşı karşıya olan Kazak 
toplumu için bir örnek teşkil edebilir. 



	

	

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 
• Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemine 

geçiş için yapılan referandum sonuçlarına 
göre, Anayasanın 18 maddesinde değişik-
lik yapılmasının kabul edilmesine yönelik 
yürütülen "evet" kampanyası "hayır" 
kampanyasından 1.37 milyon daha fazla 
oy almıştır. Seçmenlerin yaklaşık 
%51.41’i anayasa değişikliğine "evet" 
oyu verirken, %48.59’u "hayır" oyu kul-
lanmıştır. Referanduma katılım oranı 
%86.13'e ulaşmıştır. Yüksek Seçim Kuru-
lu Başkanı Sadi Güven, resmi sonuç-
larının 10 gün içinde ilan edileceğini 
açıklamıştır. 

• Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mir-
ziyoyev tarafından imzalanan bir karar 
ile, birleştirilmiş devlet yatırım politi-
kasının uygulanması ve yabancı 
yatırımların ülkeye çekilmesi amacıyla 
yeni bir hükümet organı olan Devlet 
Yatırımları Komitesi ve Özbek hafif en-
düstri ürünlerinin ihracatının artırılması 
ve yerli tekstil işletmelerinin teknolojik 
açıdan geliştirilmesi amacıyla yeni bir dış 
ticaret birimi olan Uztuqimachılexport 
kurulmuştur. 

• Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Rusya Cumhurbaşkan-
larının katılımıyla Bişkek'te düzenlenen 
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek 
Avrasya Ekonomi Konseyi Zirvesi’nde 
taraflar, ülkedeki belirli altyapı yatı-
rımlarını finanse etmek için Kırgızistan'a 
110 milyon dolarlık kredinin verilmesine 
ilişkin bir anlaşma imzalamışlardır. Buna 
ek olarak, Konsey, Moldova'nın AEB’de 
gözlemci statüsü elde etme niyetini des-
tekleme kararı almıştır. 

• Aşkabat’a yaptığı resmi ziyarette Güney 
Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı 
Joo Hyunghwan ve Türkmenistan Başba-
kan Yardımcısı Maksat Babayev, ekono-
mi, ticaret, finans, enerji ve hidrokarbon 
kaynakları, inşaat, tarım, sağlık, ulaşım 
ve iletişim alanlarında işbirliği konuları 
üzerinde görüşmüşlerdir.  

• Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette Katar 
Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdul-
rahman bin Jassim Al-Thani ve Rus mes-
lektaşı Sergei Lavrov, iki ülke arasındaki 
ticaret hacminin artırılması ve yatırım ve 
enerji sektörlerinde ikili işbirliğinin geliş-
tirilmesi üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz 
Kamilov, Özbekistan ve Kırgızistan'ın 
yaklaşık 1,000 km. uzunluğunda bir sınır 
belirlediklerini ve şu anda sınır belirleme 
ile ilgili belgeleri hazırlamakta olduk-
larını açıklamıştır. 2017-2021 yılları için 
Özbekistan'ın kalkınma stratejisinin uy-
gulanmasının bir parçası olarak ilgili ba-
kanlıklara ve birimlere, 2017 yılının ilk 
çeyreğinde devlet sınırlarının sınırlan-
dırılması ile ilgili eylem planlarını geliş-
tirmeleri emredilmiştir. 

• Rus Kuzey Filosunun basın bürosundan 
yapılan açıklamaya göre, filodaki Hava 
Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu bi-
rimlerine ve bu birimlerin faaliyetlerinin 
başlatılmasına ilişkin olarak yapılan savaş 
hazırlığı kontrolüne bir kaç bin asker, 
uçak ve yerden havaya fırlatılan füze sis-
temi dâhil edilmiştir. Ayrıca, tatbikatların 
güverte tabanlı Mikoyan MiG-29K, ge-
mide taşınan Sukhoi Su-33 füze jetleri, 
MiG-31 önleme uçakları ve diğer uçak 
türlerinin yanı sıra S-400 Triumf ve S-

300 Favorit uçaksavar füze sistemleri 
dâhil olmak üzere yaklaşık 200 adet özel 
donanım içerdiği belirtilmiştir. 

• Rusya Askeri ve Teknik İşbirliği Federal 
Hizmeti Direktörü Dmitry Şugayev, ül-
kenin 2016 yılında değeri 9 milyar doları 
aşan ihracat savunma sözleşmesi imza-
ladığını açıklamıştır.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 
Kazakistan'da 2017 ve 2018 yıllarında 
yapılacak petrol üretimine ilişkin tahmin-
lerinin revize edildiğini açıklamıştır. Bir 
önceki raporda yer alan günlük 1.88 mil-
yon varile kıyasla 2017 yılı için tahmin, 
günlük 1.87 milyon varile gerilemiştir. 
2018 yılı için tahmin, önceki raporda 
günlük 1.9 milyon varille karşılaştırıl-
dığında günlük 1.91 milyon varile yük-
selmiştir. Ayrıca, ülkedeki petrol üretimi-
nin 2017 yılının ilk çeyreğinde günlük 
1.86 milyon varile ulaştığı kaydedilmiştir 
ve bu miktarın yılın ikinci ve üçüncü çey-
reklerinde günlük 1.86 milyon varil, dör-
düncü çeyreğinde ise günlük 1.89 milyon 
varil olması beklenmektedir. 

• Kazakistan'ın devlete ait nükleer şirketi 
KazAtomProm’dan yapılan açıklamaya 
göre, şirket ile Fransız nükleer şirketi 
Areva, uranyum madenciliği sektöründe 
uzun süredir devam eden işbirliğini güç-
lendirmek amacıyla bir anlaşma imza-
lamışlardır. Bu anlaşma, Güney Tortku-
duk projesinde üretim sürecini 20 yıl daha 
uzatmayı temel almaktadır. Proje, Are-
va'nın (%51) ve KazAtomProm'un (%49) 
ortak girişimi olan Katco şirketi ta-
rafından geliştirilmiştir. 

• İngiltere'den Çin'e mal taşıyacak olan ilk 
yük treni yola çıkmıştır. Essex'teki Stan-
ford-le-Hope şehrinden kalkan tren 7,500 
mil yolculuk boyunca İngiliz mallarını 
taşıyan 30 konteyneri Çin'deki Yiwu'ya 
taşıyacaktır. Bu güzergâh boyunca tren, 
Kanal Tüneli’ni aşarak Fransa'ya gidecek 
ve Belçika, Almanya, Polonya, Beyaz 
Rusya, Rusya ve Kazakistan'dan geçerek 
27 Nisan'da Çin'e ulaşacaktır. Çin'den İn-
giltere'ye giden ilk yük treni Ocak 
2017’de Essex'e ulaşmıştır. İngiltere, Ye-
ni İpek Yolu olarak adlandırılan Pekin 
demiryolu bağlantısına katılan 15. ülke 
olmuştur. 

• Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozum-
bayev, ülkedeki rafinerilerin modernizas-
yonunun tamamlanmasının ardından ül-
kenin 2018 yılında benzin ve dizel yakıt 
ihracatını başlatmayı planladığını açıkla-
mıştır. Açıklamaya göre, Atırau ve Pavlo-
dar rafinerilerinin modernizasyonu 2017 
yılının ikinci yarısında tamamlanacaktır. 
Çimkent tesisinin modernizasyonunun ilk 
aşaması 2017 yılında ve ikinci aşaması 
ise 2018 yılında tamamlanacaktır. Ayrıca, 
bu modernizasyon sayesinde yurtiçi ben-
zin ve dizel yakıt talebinin karşılanacağı 
ve yurtdışına 1 milyon tondan fazla dizel 
yakıt ihraç edileceği kaydedilmiştir. 

• Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mus-
tafayev'in açıklamalarına göre, Hacigabul 
ilçesinde yeni bir sanayi bölge daha kuru-
lacaktır. Ülkede bulunan Neftchala Sana-
yi Bölgesi’nin yanı sıra bir başka sanayi 
bölgesinin (Masalli Sanayi Bölgesi'nin) 
de halen yapım aşamasında olduğu kay-
dedilmiştir. 

• Kazakistan İstatistik Komitesinden 
yapılan açıklamaya göre, ülkenin AEB’ye 
üye ülkeler ile ticaret hacmi, Ocak-Şubat 
2017'de geçen yıla kıyasla %56 oranında 

artarak 2.58 milyar dolar seviyesinde ger-
çekleşmiştir. İlgili dönemde Kazakistan'ın 
AEB ülkelerine yaptığı ihracat %42.6 
artışla 742 milyon dolara çıkmıştır, ithalat 
ise %62.2 artışla 1.84 milyar dolar olmuş-
tur. 2017 yılının Ocak-Şubat döneminde 
Kazakistan'ın AEB ülkeleri ile ticaret 
hacminde en yüksek payı 2.43 milyar do-
lar ile Rusya’nın aldığı kaydedilmiştir. 
Ülkenin Rusya'ya yaptığı ihracat 2017 
yılının ilk iki ayında geçen yılın Ocak-
Şubat dönemine kıyasla %40.1 oranında 
artarak 671.6 milyon dolara ulaşırken, ül-
kenin Rusya'dan yaptığı ithalat bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %64 oranında 
artarak 1.75 milyar dolara yükselmiştir. 

• Özbekistan Devlet İstatistik Komite-
si'nden yapılan açıklamaya göre, Ocak-
Mart 2017'de ülkede 13,646 yeni küçük 
işletme kurulmuştur. 1 Nisan itibariyle 
faaliyet gösteren küçük işletme sayısı 
222,015’e ulaşmıştır. Bu rakam, 2016 
yılının aynı dönemine kıyasla 18,193 da-
ha fazladır. Küçük işletmelerin Özbekis-
tan GSYİH’si içindeki payı, 2017 yılının 
ilk üç ayında %44.9 olmuştur. 

• Kırgızistan Başbakanı Sooronbai Jeenbe-
kov, 2017 yılında Balıkçı-Korumdu yolu-
nun Tamçı-Çolpon-Ata bölümünün yeni-
den inşası için devlet bütçesinden 1 mil-
yar som (14 milyon dolar) tahsis edilece-
ğini açıklamıştır. 

  

Toplum ve Kültür 
 

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangu-
li Berdimuhammedov, 2025 yılı itibariyle 
ülkede sigara kullanımının kaldırılmasını 
amaçlayan bir programa imza atmıştır. 
Sigara içilmesine karşı olumsuz tavır al-
mayı destekleyen programın, özellikle 
genç nesil başta olmak üzere bireyleri da-
ha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeye 
özendirmeyi amaçladığı belirtilmiştir. 

• Kazakistan Cumhurbaşkanı, 2017 yılının 
sonuna kadar Kazak dili için Latin alfabe-
sini temel alan hazırlıkların gerçekleşti-
rilmesini yetkili birimlere emretmiştir. 
Ayrıca Cumhurbaşkanı, 2025 yılına kadar 
Kiril alfabesinden Latin alfabesine tama-
men geçilmesi gerektiğini belirtmiştir. 
Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı Bi-
lim Komitesi Başkanı Bolatbek Abdrasi-
lov, Bakanlığın Kazak alfabesinden Latin 
alfabesine geçilmesine ilişkin bir çalışma 
grubunun oluşturulmasıyla ilgili olarak 
çalıştıklarını açıklamıştır. Çalışma grubu-
nun, Kazakça dilbilim uzmanları ile bu 
alanda çalışan yabancı uzmanlardan olu-
şacağı kaydedilmiştir. 

• ABD’nin Bişkek Büyükelçiliği’nden ya-
pılan açıklamaya göre, ABD Hükümeti, 
USAID aracılığıyla insan kaçakçılığının 
önlenmesi ve Kırgız göçmenlerin 
yurtdışına seyahat haklarının korunması 
amacıyla Manas Uluslararası Havali-
manı'nda iki bilgi terminali açmıştır. Se-
yahat edenlerin haklarını koruyabilmeleri 
ve insan kaçakçılığından mağdur olma-
maları için atabilecekleri adımları 
açıklayan 10 ek bilgi masası kurulacaktır. 

• Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı, iki Orta 
Asya ülkesi arasında doğrudan hava hiz-
metinde 25 yıl süren bir kesintinin 
ardından Özbekistan Havayolları ta-
rafından işletilen Airbus A320'nin Taci-
kistan’ın Duşanbe şehrindeki havaalanına 
iniş yaptığını duyurmuştur. 29 yolcu 
taşıyan NY-717 uçuşunun ardından aynı 
gün gerçekleşen NY-718 dönüş uçuşunda 
12 yolcu taşınmıştır. Taşkent ve Duşanbe 
arasında uçuşların haftada ikiye 
çıkarılması planlanmaktadır.  
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