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TARİHSEL AÇIDAN ORTA ASYA’DA BÖLGESEL KİMLİĞİN OLUŞUMU 
İnsanlığın tarihsel gelişim sürecinde 
kimlik olgusu, siyasi ve sosyo-ekonomik 
süreçlerin seyrini etkilemede her zaman 
önemli bir rol oynamıştır. Zamanla 
kimlik oluşumunda kullanılan modeller 
ve yaklaşımlar değişmiş ve farklı dönem-
lerin etkisi altında kalmıştır. İnsanlar 
tarih boyunca kendilerini birey olarak 
değil, birbirlerini destekleyen gruplar 
yaratarak topluluk olarak değerlendirme 
eğiliminde olmuşlardır. Bu gruplardan 
biri, kökenlerin insanları birbirine bağ-
ladığına inanan bireylerden oluşan toplu-
luktur. Bu topluluğun oluşumu, kural 
olarak, “doğal” değil “kültürel” temelli 
bir süreç içinde şekillenmiştir. 
Günümüzde, herkesin bir ulusa ait ol-
ması doğaldır ve bu gerçek, kimliklen-
dirme olgusunun ayrılmaz bir öğesi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak 
günümüzde “ulus” olarak tanımladığımız 
bir gruba ait olma ihtiyacı, insanoğlunun 
tarihinde nispeten yeni bir olgudur. 
“Ulus” kavramı, Orta Asya’da kökleri 
Avrupa’ya uzanan sömürgeci bir yenilik 
olmakla kalmayıp Sovyet döneminde 
meşruiyet kazanan sosyo-kültürel bir 
model olmuştur. 19. yüzyılın sonundan 
bu yana Orta Asya milletleri, Latince 
“nasci” ve onun Rusça’daki karşılığı 
olan “natsiya” (ulus) terimi yerine, 
Arapça kökenli olan ve dini cemaati 
ifade eden “Millet” terimini kullanmayı 
tercih etmişlerdir. Orta Asya için “ulus” 
kavramı ile daha önceki dönemlere özgü 
aile-kabile kimliklendirmesine dayanan 
kimlik modellerini birleştirmenin olduk-
ça yaygın olduğu ifade edilmelidir. 
Tarihsel araştırmalar, Orta Asya bölge-
sinde en eski zamanlardan beri birbiriyle 
etkileşim halinde olup, iç içe yaşayan 
yerleşik ve göçebe etnik toplulukların 
bulunduğunu göstermektedir. Antik 
dönemde Orta Asya’ya özgü çeşitli 
kimlik tezahürleri arasında kendini kabi-
le olarak kimliklendirme ön plana 
çıkmıştır. Kabile kimliği antik çağın tüm 
ideolojik tezahürlerin temel ilkesi olmuş-
tur. Tarihsel açıdan yukarıda adı geçen 
kimlik türü, Orta Asya topluluklarını, 

İslamiyet’in kabulüne kadar farklılaş-
tırmaya devam etmiştir. 
7. yüzyılda İslami kimlik, İslam’ın 
yayılması ve güçlenmesi ile Orta Asya 
toplulukları için belirleyici bir rol oyna-
maya başlamıştır. İslamiyet’in ayırt edici 
özelliği ise topluluk üyelerinin herhangi 
bir klân veya kabileye ait olması değil, 
toplum içi bireylerin manevi yakınlığı 
olmuştur. Ancak İslamiyet’e dayalı 
sosyo-kültürel hiyerarşiyi temel alan tek 
bir topluluğun oluşumunun, etnik toplu-
lukların varlığını dışlamadığı da belirtil-
melidir. Böylece, kendilerini öncelikle 
Müslümanlar olarak tanımlayan Orta 
Asya halkı, etnik kimlik modeline bağlı 
kalmaya devam etmiştir. 
13. yüzyılın başında Orta Asya’da Cen-
giz Han istilası, bölgedeki halkın kendini 
kimliklendirmesinde kabilenin öneminin 
tekrar gün yüzüne çıkmasına neden 
olmuştur. Ancak, Avrasya’daki göçebe 
kabilelerin İslamiyeti kabul etmesinin 
etkisiyle, İslami kimlik yeniden öncelik 
kazanmıştır. 
16. yüzyılın sonlarında Orta Asya devlet-
lerinde oluşan dini ve alt etnik kimlik, 
etnik kimliğe hakim olmuştur. Aynı 
zamanda kimliğin yalnız Orta Asya’ya 
özgü olan yeni türleri ortaya çıkmıştır. 
“Sart” terimi ile belirtilen bir topluluk 
buna örnek olarak gösterilebilir. Belli bir 
kabileye özgü etnik özelliklerinin bu-
lunmaması ya da yok olması ve kendine 
özgü bir dilin bulunması bu topluluğun 
ayırt edici özellikleridir. 
20. yüzyılın başlarında Orta Asya Müs-
lüman entellektüellerinin sosyo-politik 
ortamında, diğer bir ifadeyle cedid hare-
ketinin destekçileri arasında, bölgedeki 
etnik üstü devletlerde yaşamakta olan 
tüm etnik toplulukları bir araya getirerek 
meta-etnik bir “Türkistan” ulusu oluş-
turma yönünde bir niyet söz konusu idi. 
Ancak, Orta Asya’nın Sovyetler Birliği 
tarafından ele geçirilmesinden sonra bu 
fikir gerçekleşmemiştir. 
İdari reform ile özerk cumhuriyetlerin 
kurulduğu 1924 yılında Orta Asya’nın 
ulus ve toprak açısından sınırlan-

dırılması, etnik toplulukların günümüze 
ait sınırlarının oluşturulmasına yol 
açmıştır. Orta Asya’da sınıf seçimine 
dayalı Sovyet sosyal sisteminin oluşumu 
sürecinde, Sovyet otoriteleri, dini ya da 
geleneksel hukuk kuralları üzerinde 
toplumsal çelişkilere yol açan yerel 
özelliklerin var olduğu gerçeği ile 
karşılaşmışlardır. Sovyet hükümeti resmi 
olarak SSCB halklarının eşitliğini sa-
vunmuştur. Yerel dillerde eğitim veren 
Sovyet yönetimi, azınlık dillerinin stan-
dartlarını belirlemiş, Orta Asya milletle-
rinin ve etnik grupların sınırlarını ortaya 
koymuştur. Ancak, yeni hükümet yavaş 
yavaş ulusal kadroları tasfiye etmiş ve 
yeni sosyo-politik gelişmeleri takip eden 
yeni bir Sovyet elit tabakanın oluşumunu 
teşvik etmiştir. 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 
sonra Sovyet yetkililerince belirlenen 
sınırlar içinde bağımsız yeni Orta Asya 
devletleri kurulmuştur. Gelişmenin bu-
günkü aşamasında Orta Asya ülkeleri, 
ulusal kimliğin oluşturulması, ulusal 
kurumların kurulması ve güçlendirilmesi 
ile ilgilenmektedirler. Bu nedenle, Sov-
yet sonrası geçiş sürecinde ulusal kimlik 
oluşturulması, iç politikanın temel alan-
larından biri haline gelmiştir. Aynı za-
manda Sovyet döneminde geçmiş etnik 
topluluklar güçlü bir tahrif sürecine 
maruz kalmıştır. 
Sonuç olarak, Orta Asya’nın etnik toplu-
lukları ortak bir tarihi ve ortak bir kültü-
rü paylaşmaktadır. Dolayısıyla, bu toplu-
lukların yaratıcılığa, entegrasyona ve 
işbirliğinin derinleştirilmesine bağlı 
ortak bir geleceği vardır. Gelişmenin 
bugünkü aşamasında, çoğunlukla ulusal 
kimlik oluşumu konusuna yoğunlaşan 
Orta Asya ülkeleri, birleşik bir bölgesel 
topluluk oluşturma yönünde ilk adımları 
atmaktadırlar. Etnik köken temelli bir 
bakış açısı yerine farklı kültürlerin etki-
leşim içinde olduğu bir bölgesel bilincin 
oluşturulması, Orta Asya’da kimlikler 
arası ilişkiler üzerinde olumlu bir etki 
yapabilir ve bölgesel sorunların çözümü-
ne katkıda bulunabilir. 



	

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik  
 

• İstanbul’a düzenlediği resmi ziyaret-
te Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev ile Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
İslami Uzlaşma Deklarasyonu imza-
lamıştır.  Ayrıca, iki lider, İslam İş-
birliği Örgütü (OIC) üyelerine 
çağrıda bulunarak, ülkeler arası iliş-
kiler ve anlaşmazlıkların çözümü 
konusunda iyi niyetli ve yapıcı bir 
yaklaşım ortaya koyma yoluyla İs-
lam dünyasında yeni bir ilişkiler pa-
radigması planlamayı önermişlerdir. 

• Ukrayna Parlamentosu Verhovna 
Rada, Başbakan Vladimir Groysman 
tarafından önerilen yeni hükümetin 
programını onaylamıştır. Programın 
onaylanması için en az 226 oy gerek-
li iken, toplam 243 milletvekili 
olumlu oy kullanmıştır. Hükümetin, 
bir ay içinde net bir krizle mücadele 
planı oluşturması beklenmektedir. 

• Rusya Parlamentosu’nun Alt Kanadı 
Duma, 18 Şubat 2015 tarihinde 
Moskova’da Güney Osetya ile imza-
lanan sınır anlaşmasını onaylamıştır. 
Duma Bağımsız Devletler Toplulu-
ğu, Avrasya Emtegrasyonu ve Va-
tandaşlarla Bağlantılardan Sorumlu 
Komite Başkanı Leonid Slutsky, ta-
rafların ortak bir Rusya-Güney Oset-
ya sınır komisyonu oluşturacağını 
belirtmiştir. 

• Kırgızistan Parlamentosu, ülkenin 6. 
Başbakanı Sooronbai Jeenbekov 
başkanlığındaki yeni hükümeti oy-
birliği ile onaylamıştır. Sooronbai 
Jeenbekov, yolsuzluk iddiaları nede-
niyle görevden uzaklaştırılan bir ön-
ceki başbakan Temir Sariyev’in ye-
rini almıştır. 

• Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM)’ 
deki Daimi Temsilcisi Vitaly Chur-
kin, Rusya ve Çin’in, BM Güvenlik 
Konseyi’ne, Suriye’de teröristlerin 
kimyasal silah kullanmasını engel-
lemeyi amaçlayan bir taslak örneği 
sunduklarını açıklamıştır. 

• Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) Ülke-
leri Güvenlik Konseyleri Sekreterle-
ri’nin Taşkent’te düzenlenen 11. top-
lantısında katılımcılar; terörü, ayı-
rımcılığı ve aşırıcılığı destekleyen 
İnternetin ve diğer bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanımının engel-
lenmesinin önemine vurgu yapan 
uluslararası bilgi güvenliği konuları 
üzerinde görüşmüşlerdir.  

• Kırgızistan Genel Kurmay Baş-
kanlığı’ndan yapılan açıklamaya gö-
re, Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine 
bağlı bir askeri birlik, Kolektif Gü-

venlik Anlaşması Örgütü’nün tatbi-
katları kapsamında düzenlenen ortak 
tatbikatlara katılmak üzere Tacikis-
tan’ın Magob şehrindeki eğitim mer-
kezine doğru yola çıkmıştır. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• OPEC ülkeleri ile Rusya, Kazakis-
tan, Azerbaycan, Meksika ve Um-
man dahil OPEC üyesi olmayan pet-
rol üreten ülkelerinin Katar’ın baş-
kenti Doha’daki toplantının sonunda, 
petrol üretimini dondurma anlaşması 
tamamlanamamıştır. Aynı konuyla 
ilgili bir sonraki toplantı, Haziran 
2016’da yapılacaktır. 

• İran Petrol Bakanı Bijan Zangeneh, 
AB İklim Eylem ve Enerji Komiseri 
Miguel Arias Cañete ile yapılan top-
lantı kapsamında, Avrupa ülkelerine 
700,000 varil petrol satışı ile ilgili bir 
anlaşma imzalandığını açıklamıştır. 
Yaptırımların kaldırılması öncesinde, 
İran Avrupa'ya 500,000-600,000 va-
ril ham petrol ihraç etmekteydi. 

• OPEC Aylık Petrol Piyasası Rapo-
ru'na göre, Kazakistan'ın petrol üre-
timi günlük 40,000 varil azalarak 
2016 yılında günlük 1.56 milyon va-
ril olacaktır.	Kazakistan'ın petrol üre-
timi 2015 yılında günlük 30,000 varil 
azalarak günlük ortalama 1.60 mil-
yon varil olmuştu. 

• Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve İran 
Enerji Bakanlarının enerji alanında 
işbirliği ile ilgili görüşmelerinde, 
enerji sistemlerinde ortak çalışmalar 
için hazırlık yapılması konusunda bir 
yol haritası oluşturulmuş ve enerji 
alanında bir mütabakat anlaşması 
(MoU) imzalanmıştır. Ayrıca, taraf-
lar, elektrik arzıyla ilgili Kuzey – 
Güney projesinin uygulanmasıyla il-
gili konuları ele almışlardır. 

• Rusya Enerji Bakanı Alexander No-
vak’a göre, Kırım’a enerji (elektrik) 
köprüsünün üçüncü hattı devreye so-
kulmuştur.	Bu hat, Rusya'nın Birleş-
tirilmiş Enerji Sistemi’nden ek 200 
MW ile birlikte toplam 600 MW 
elektrik elde etme imkanı sağlaya-
caktır. 

• Murmansk’ta gerçekleştirilen Arktik 
Lojistik Serisinin 6. Konferansı’nda,	
Rusya, Çin, Finlandiya, Norveç ve 
Güney Kore diplomatları ile büyük 
şirketlerinin üst düzey yöneticileri,	
Kara Denizi ve Bering Boğazı 
arasındaki Arktik denizleri boyunca 
uzanan bir nakliye rotası olan Kuzey 
Deniz Güzergahı’nın geliştirilmesi 
ve kullanımı ile ilgili beklentilerin 
yanı sıra Rusya'nın Arktik kıyısı bo-
yunca Avrupa ve Asya arasında bir 

deniz nakliye güzergahının oluştu-
rulması konusunu tartışmışlardır. 

• Romanya’nın Köstence kentinde dü-
zenlenen yuvarlak masa tartışmaları 
sırasında Azerbaycan, Romanya, 
Gürcistan ve Moldova demiryolu 
yetkilileri, transit kargo taşımacılığı 
alanında bir İşbirliği Anlaşması im-
zalamışlardır.	 Ayrıca, taraflar Ro-
manya’nın Köstence ve Gürcistan’ın 
Poti limanları aracılığıyla Gürcistan, 
Azerbaycan ve İran üzerinden Avru-
pa'dan Asya'ya ve ters yönde kargo 
taşımacılığının düzenlenmesi olanak-
larını ele almışlardır. 

• Kazakistan Ekonomi Bakanlığı İsta-
tistik Komitesi, Avrasya Ekonomik 
Birliği (AEB) ülkeleri ile ticaret hac-
minin Ocak-Şubat 2016 döneminde 
1.61 milyar dolar olduğunu açıkla-
mıştır. Bu rakam, 2015’in aynı döne-
mine kıyasla %34.1 daha azdır.	Bu a-
rada, Kazakistan'ın AEB ülkelerine 
ihracatı ve ithalatı sırasıyla %24 ve 
%37.9 oranında azalarak 508.6 mil-
yon dolara ve 1.1 milyar dolara düş-
müştür. 

• Azerbaycan Devlet İstatistik Komite-
si'nin raporuna göre, Azerbaycan’ın 
GSYİH’sı 2016 yılı Ocak-Mart dö-
neminde 12.59 milyar manat olmuş-
tur. Bu rakam, 2015’in aynı dönemi-
ne kıyasla %3.5 daha azdır.	
GSYİH’deki azalışın başlıca nedeni, 
inşaat ve ulaştırma sektörlerinde mal 
ve hizmet üretiminin sırasıyla 
%32.5’e ve %14.5 oranlarında azal-
mış olmasıdır. 

• Rusya Hükümeti, 1 Temmuz 2016 
tarihinden itibaren asgari ücretin 
%20.9 oranında arttırarak aylık 7,500 
rubleye (114.25 dolar) çıkarılmasıyla 
ilgili yasa tasarısını onaylamıştır. Bu 
yasa tasarısı, asgari ücret oranının 
arttırılmasına ve çalışma çağındaki 
nüfus için tahmin edilen asgari ge-
çim düzeyinin %53.5’ten %64.7’ye 
çıkarılmasına yardımcı olacaktır. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, OIC ülkeleriyle ilişkile-
rini geliştirmek amacıyla Türkiye’nin 
Örgüt’e 2 milyon dolar katkıda bulu-
nacağını duyurmuştur. 

• UNESCO İcra Kurulu, Suriye’deki 
antik şehir Palmira’nın ve diğer kültür 
tesislerinin restore edilmesi ve ko-
runması için Rusya’nın teklif ettiği 
çözümü onaylamıştır.  

• Tacikistan Parlamentosu’nun Alt 
Kanadı, Tacikistan Cumhurbaşkanı’ 
nın ilk göreve başlama tarihinin, milli 
tatil olarak kutlanması ile ilgili deği-
şiklik önerisini onaylamıştır. 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Saule Akhmetkaliyeva. 
Meiramgul Issayeva 


