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ÖNSÖZ
Orta Asya’nın önemli bir bölümünü oluşturan Türkistan bölgesi, XVII.
yüzyıldan itibaren Çarlık Rusya rejiminin, daha sonraları da Sovyetlerin
hakimiyetine girmiştir. Bölgenin İslam’la bağını zayıflatan bu gelişmeler, siyasî,
sosyal ve kültürel yapısını da değiştirmiştir. Özellikle Sovyetler dönemi Orta Asya
Türkleri “Sovyet insanı”na dönüştürülerek kendi tarihinden, kültüründen, millimanevî değerlerinden uzaklaştırılmaya çalışılmıştır.
Bu süreçte Sovyet yönetimi, Türkistan bölgesindeki Müslümanlarla mücadele
etmek için özel politikalar geliştirmiş ve uygulamıştır. Bu politikanın sonucunda
Orta Asya Türkleri kendi geleneğinden ve kültüründen uzaklaştıkları için ruhani
(manevi) boşluğa düşmüştür.
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandıktan sonra, bölgede
dinî arayış ve dine yönelişler, özellikle Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’da
İslami hareketlerin faaliyetlerinin yoğunlaşmasına da sebep olmuştur.
Bu nedenle çalışmamızda, Sovyetler döneminde Orta Asya Türklerine karşı
yapılan din karşıtı politikalar, bağımsızlık sonrası bölgenin geleneksel İslami
yapılarının dışında gelişen bu dini hareket ve grupların mahiyeti, faaliyet ve
etkilerini tespit etmeyi amaçladık. Araştırmamızda ağırlıklı olarak Özbekistan İslam
Hareketi, Hizb’ut-Tahrir ve Tebliğ Cemaati konuları ele alınmıştır.
Çalışmamız giriş ve iki bölümden ibarettir. Giriş bölümünde çalışmanın
konusu, amacı ve önemi, yararlanılan kaynaklar ve Orta Asya hakkında genel
bilgileri vererek, coğrafi durumuna, sosyal-ekonomik ve dini hayatına, kültürel
durumuna değindik.
Birinci Bölümde; Orta Asya’daki Türkleri arasında İslam’ın yayılışı ve
inkişafını, bölgenin İslam kültür ve medeniyetinin merkezi olmasını sağlayan ilmi
faaliyetlerin çoğalması ve tarihi şahıslar, yanı sıra Tasavvuf’un çeşitli kollarını,
ayrıca Sovyetler dönemindeki İslam’ın durumunu ele aldık. Sovyetler’in İslam
karşıtı politikaları gibi konulara temas ettik.

3

İkinci Bölümde; Sovyetler sonrası bağımsızlıklarını kazanan Kazakistan,
Özbekistan ve Kırgızistan’taki dini durumu ve bölgede faal bazı İslamî Hareketlerin
(Özbekistan İslam Hareketi, Hizb’ut-Tahrir, Tebliğ Cemaati) faaliyetlerini ve
sonuçlarını ortaya koymaya çalıştık.
Sonuç kısmında ise, çalışmanın genel değerlendirilmesi yapılmıştır.
Araştırma konumuz olan Orta Asya geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Aynı
zamanda güvenlik endişeleri açısından erişebilmemizi zorlaştıran bilgiler nedeniyle
bu çalışmayla konuyu arzu edildiği derecede aydınlattığımız kanaatında değiliz.
Ancak bundan sonraki araştırmalar için ışık tutabilecek mahiyette olduğundan
şüphemiz yoktur.
Bu araştırmanın her aşamasında değerli katkı ve eleştiriyle yol gösteren,
sonsuz sabırla beni her zaman çalışmaya teşvik eden ve güven veren, iki yıl boyunca
değerli bilgilerini bizlerle paylaşan, Doktora araştırması sırasında kıymetli bilgi,
birikim ve tecrübeleri ile bana yol gösterici ve destek olan, kullandığı her kelimenin
hayatıma kattığı önemini asla unutmayacağım saygıdeğer danışmanım Prof. Dr.
Yusuf BENLİ’ye, çalışmam boyunca benden bir an olsun yardımlarını esirgemeyen,
ilgisini ve önerilerini göstermekten kaçınmayan, önemli yorum ve değerlendirmeleri
ile katkıda bulunan sayın Prof. Dr. Muharrem AKOĞLU’ya sonsuz teşekkür ve
saygılarımı sunarım. Yine çalışmamda konu, kaynak ve yöntem açısından bana
sürekli yardımda bulunarak yöl gösteren ve gelecekteki hayatında çok daha başarılı
olacağına inandığım kıymetli Arş. Gör. Abdullah Ömer YAVUZ’a da sonsuz
teşekkürlerimi sunarım.

Bauyrzhan BOTAKARAYEV
Mart 2019
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GİR İŞ
I. ARAŞTIRMA KONUSU
1917 Ekim devriminden sonraki ilk yıllarda Sovyet iktidarı devlet ile din
ilişkilerinin düzenlenmesiyle ilgili tedbirleri gerçekleştirmeye başladı. 20 Ocak
1918’de RSFSR (Rusya Sovyet Federe Sosyalist Cumhuriyeti) Sovnarkom (Halk
Komiserleri Konseyi)’u “Devlet ile Okulların Kiliseden Ayrılmasıyla İlgili” başlıklı
“Din ve Vicdan, Kilise ve Dini Kurumların Özgürlüğü Hakkında” bir kararname
çıkardı. Buna benzer başka bir kararname de 20 Kasım 1918’de Türkistan SSC
Sovnarkom’u tarafından çıkarılmıştı.
Bu dönemde ileride temas edeceğimiz gibi bazı araştırmacıların tespitlerine
göre dini şahsiyetlere, dini kurumlara, dini hayata yönelik aşağıda zikredeceğimiz
bazı uygulamalar yapılmaya başlamıştır. Halkın gözünde din adamları (mollaları)
aşağılamak amacıyla iftiralarda bulunarak halkı onlardan, onları da halktan
uzaklaştırmaya başladılar. Ta ki, 1930-1940’lı yıllarda on binlerce din adamları
(molla) sürgüne gönderildi ve sürgüne gönderilenlerin çok az kısmı memleketlerine
dönebildiler. Şeriat mahkemeleri, medrese ve camiler kapatıldı. Hatta camileri, dinisosyal-kültürel külliyeleri ve Müslümanlara ait olan eski mezarlıkları traktörlerle
yıktılar. Kur’an ve diğer dini kitapların neşriyatı durduruldu, bunun yerine İslam
karşıtı ateizm düşüncesi öğretilmeye başlandı. Açık kalan birkaç camiye gitmek
zorlaştı ve on sekiz yaşının altındaki çocuklara kendi dini inançlarının esaslarını
öğretmek yasaklandı. Geleneksel İslami hayat süren Müslüman bölgelerde domuz
çiftlikleri açıldı.
SSCB’nin dağılması nedeniyle ortaya çıkan ve bağımsızlık kazanarak kendi
kaderlerini çizme peşine düşen Orta Asya’daki beş devlet (Kırgızistan, Kazakistan,
Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan) İngiltere, ABD, İsrail ve Rusya gibi
devletlerin ilgi alanına girerek kendi emelleri istikametinde açık hedef haline
gelmiştir.
Bağımsızlık sonrası kaybedilmiş bir geçmiş olarak gördükleri ve hakkında
fazlaca derin bilgiye sahip olmadıkları İslamiyet'in toplumdaki görünürlüğü bir anda
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artmaya başladı. İslami hayatı özleyen, oruçların gizlice tutarak bu günlere kavuşan
Müslümanlar için yeni bir fetih olan bu İslami uyanış tüm Orta Asya Türk
Devletlerinin ortak sevince neden oldu. Bir yandan Sovyet döneminde yeraltında
faaliyet gösteren dini eğitim kursları ve camiler açığa çıkmaya başlayarak SSCB
döneminde din düşmanlığından yere gömülen kitaplar yeniden kütüphane raflarında
yer almaya başladı.
SSCB’nin seksen yıllık kafesinde “zincirle bağlanmış” İslam bilginleri için
Ortadoğu ve Güney Asya’daki Müslüman ülkelerden uzatılan eller bir Müslüman
kardeşlik elleri gibi idi. Bu ülkelerden resmi ve gayrı resmi yollarla Orta Asya’ya
giren İslami hareketler Orta Asya’da etken olarak faaliyet göstermeye başladılar.
Böylece, devlet uyguladığı ateizm nedeniyle Orta Asya Müslüman toplumlarında
çok sınırlı olan dini eğitim ve dini bilgi birikimi bir anda artmaya başladı. Dini ve
milli geleneğe uymayan isimler almış kişiler isimlerini tekrar dini ve milli geleneğe
uygun olan isimlere değiştirmişlerdir.
Bölge Müslümanlarında dini ibadetler, helal yiyecek konusunda hassasiyetler
artmaya başladı, erkek çocukların sünnet ettirilmesi, nikah yoluyla evlilik, içkisiz
düğünlerin yapılması gibi uygulamalarla, İslam toplumda görünür vaziyet kazandı.
Kürtaj olayı azalmaya başladı, İslam büyük coşkuyla yaşanmaya başladı.
Aynı dönemde Orta Doğu ülkelerinden, Pakistan Hindistan, Türkiye,
Afganistan ve diğer İslam ülkelerinden Orta Asya’ya nüfus etmeye başladı. Bunların
herbiri Soviyetler Döneminden sonraki dini boşluğu doldurmaya teşebbüs ettiler. Bu
dini gruplardaki çeşitlilik Orta Asya’da da İslam anlayışındaki farklı din
anlayışlarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Bütün bu dış ve iç etkenlere bağlı olarak
dini bir kaotik ortam oluştu.
Orta Asya’da İslam’ın gelişmesini sağlayan unsurlardın biri de ülkede çok
sayıda çeşitli İslam grupların faaliyet göstermesidir. Bugün Orta Asya’da açık ya da
gizli şekilde faaliyet gösteren grupların mevcut olmasına rağmen sadece belli
sayıdaki gruplar söz sahibi olarak halka hitap edebilmektedir. Genel itibarıyla Orta
Asya’da faaliyette bulunan grupların çoğu Orta Doğu ve Arap ülkelerinin etkisi
altındadır. Yurt dışı maddi finans ve ekonomik durumlarını güçlü olan, el-Kaide
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veya Taliban gibi “terör” örgütlerle doğrudan veya organik bağlantıları olan açık ve
gizli faaliyet gösteren dini nitelikli bazı hareketler araştırmamızda incelenmeye
çalışılacaktır.
Araştırmamızda Sovyet Dönemi sonrasında dini gelişmeler konusunda bir
fikir verme bakımından dönemin şartları ve bazı İslami nitelikli hareketler inceleme
konusu yapılmıştır.
II. ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Araştırmamızın amacı Sovyet Dönemi ve sonrası Orta Asya’da yayılmış
bazı İslami hareketleri tahlile tabi tutmak ve değerlendirmektir. Çalışmanın konusu
bildiğimiz kadarıyla çok fazla çalışılmamıştır. Bu çalışmanın daha sonraki benzer
araştırmalara katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çalışmamızda Sovyet Dönemi ve
sonrasındaki ortaya çıkan gruplar ve onların ortaya koyduğu görüşleri ele
alınacaktır. Bu dini hareketler ve onların görüşleri bilimsel bir yaklaşımla ortaya
konmaya çalışılacaktır.
III. KAYNAKLAR
Yaptığımız literatür taraması neticesinde çalışma konumuzla ilgili bilimsel
çalışmaların Türkçe veya diğer dillerde sınırlı olduğunu gördük. Genellikle Orta
Asya ile ilgili Sovyet Dönemi ve sonrasındaki dini durum ve gelişmelerle alakalı
Batılı-Rus seyyahların, Oryantalistlerin, Orta Asyalı araştırmalar ve Türkiye’de
akademik

mahiyette

yapılmış

bilimsel

araştırmaların

mevcut

olduğunu

söyleyebiliriz. Araştırmaların muhtevasına baktığımız zaman Sovyetler Dönemin ve
onun

yıkılmasından

sonraki

dini

durumu

genel

olarak

ele

alınmış

ve

değerlendirmeler yapılmıştır.
Çalışmamızda ağırlıklı olarak kullandığımız kaynaklar coğrafî, tarihi eserler
ve çağdaş araştırmalardır. Araştırmamızın giriş bölümünde Orta Asya hakkında
yazılan coğrafi ve tarihi eser ve kaynaklarına, özellikle eski Türkler’in inanç ve
gelenekleri, günlük hayatlarındaki adet ve örfleri, ayrıca sosyal ve kültürel alanlarla
ilgili günümüze kadar ulaşmış olan eserlerinin önemli sayılan kısımlarını ele aldık.
Ayrıca Türkistan bölgesinin Arap futuhatından önceki ve sonraki Orta Asya’nın
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dini-siyasi durumu ve Türk-İslam Devletlerinin ortaya çıkışı ve gelişmesi
konularında muelliflerin bırakmış olan eserlerine değinilmşitir.
A- Çağdaş Araştırmalar
1. Oryantalist Araştırmalar
1.1. Martha Brill Olcott’un 1 The Kazakhs kitabı. Slav kökenli olmayan etnik
grupların içindeki en büyüklerinden biri olan Kazaklar’ın XV. yüzyıldan itibaren
günümüze kadarki tarihini anlatmaktadır. Martha Brill Olcott, Kazakistan’daki
geleneksel İslam’ı şekillendiren önemli olayları, Kazak Hanlığı’nın ortaya çıkması
ile çöküşünü, Rus İmparatorluğu’nun egemenindeki Kazaklar’ı, devrim ve Sovyet
Kazakistan’ı ve Sovyet yönetimi altındaki bağımsızlık mücadelesini kaleme
almaktadır.
1.2. A. Bennigsen 2 (1913-1988) ve C. Lemercier Quelquejay’ın L’İslam en
Union Soviétique eseridir. Türkiye’de Nezih Uzel tarafından Fransca’dan Türkçe’ye
aktarılan bu eser, Sted’de Ezan Sesleri olarak meşhurdur. Kitapta Orta Asya’daki
Türklerin Çarlık Rusya ve SSCB egemenliğinin altındaki İslam’ın 400 yılını ele
almaktadır.
1

2

8 Aralık 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyaya gelmiştir. Eğitimini SUNY Buffalo
(ABD, 1970) ve Chicago Üniversitelerinde (ABD, 1973, 1978) alıyor. Amerika’nın New York
şehrindeki Colgate Üniversitesinin profesörü. 1974-2002 yıllarında Colgate Üniversitesinde siyaset
bilimlerinde Öğretim Üyesi ve 1984-1990 yıllarında siyaset bölümü başkanı olmuştur. Orta Asya ve
Hazar bölgesinin uzmanıdır. Yabancı dillerden Fransızca, Rusça ve Türkçe bilmektedir. Martha Brill
Olcott, “Russia after Communism” (“Komunizm sonrası Rusya”) eseri ise 1999 yılında,
“Kazakhstan: Unfulfilled Promise” (“Kazakistan Geçilmemiş Yol”) 2002’de, “Central Asia’s Second
Chance” (“Orta Asya’nın İkinci Şansı) kitabı 2005’te, “Tajikistan’s Difficult Development Path”
(“Tacikistan: Gelişimin zor yolu”) ve “In the Whirlwind of Jihad” kitapları 2012’de yayımlanmıştı.
Şarkiyatçı ve Türkolog Alexandre Bennigsen, St. Petersburg’da Alman ailesinde dünyaya geliyor.
1917 yılındaki Bolşevikler iktidara geldikten sonra ailesi Alexandre’yi İstanbul’a getiriyor. Daha
sonra 1924’te Paris’e göç ederek, oraya yerleşiyor. Bennigsen, Doğu dilleri üzerinde çalışmaya karar
verip Ecole des Langues Orientales’I başlamıştı. Bu yazar, 1960’lı yıllarda İstanbul’da bulunup,
kütüphane ve arşivlerde araştırmalar yapmıştı. 1970-1982 yıllarında Columbia’nın Rochester’de,
Indiana ve Chicago üniversitelerinde Orta Asya hakkında dersler Verdi. 1984 yılından itibaren
Ortadoğu Teknik Üniversitesinde çalışmıştı. Daha sonra 1986 yılında Marmara Üniversitesi Türkyat
Araştırma ve Uygulama Merkezi düzeleyen sempozyuma “Türklük Araştırmaları Niçin Mühimdir?”
adlı bildiriyle katılmıştır. 3 Haziran 1988 yılında Paris’te vefat eden Bennigsen, hayatının neredeyse
yarısını Orta Asya üzerindeki çalışmalara adamıştı. Bennigsen’in bu eserleri sayesinde Orta Asya
Türklüğü Batı dünyasında gündeme gelmişti. Bu yazarın eserleri arasında, Les Musulmans oublies.
I’Islam en Union Sovietique; Central Asia in the 1980’s: Strategic Dynamics in the Decade Ahead;
Muslims of the Soviet Empire; Le Soufi et le Commisaire vardır. Alexandre Bennigsen hakkında
detaylı bilgi için bkz.: Hakkı Dursun Yıldız, “Alexandre Bennigsen”, Diyanet İslam Ansiklopedisi,
İstanbul 1992 V, 459-460.
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1.3. Adeeb Khalid (d.t.1964) Islam after Communism: Religion and Politics
in Central Asia eseri XIX. yüzyıldaki Orta Asya’da hakkında bahsederek, Çarlık
Rusya ve ardından SSCB dönemindeki İslam’ın durumu ile ilgili bilgi vermektedir.
Ayrıca Orta Asya ülkelerinin bağımsızlık kazanmalarıyla oluşan manevi, ekonomik
boşluk ve bunların Orta Asya ülkelerindeki iç ve dış politikalarına etkisi gibi
konuları ele almaktadır.
1.4. Devin Deweese (d.t. 1956)’un 3 Islamization and Native Religion in the
Golden Horde. Baba Tükles and Conversion to Islam in Historical and Epic
Tradition eseri, modern Kazakistan topraklarında XIV. yüzyılda kaydedilen Orta
Asya’nın İslamlaşması ile ilgili Türk dilinde yazılan metnin çevirisini (geniş tarihsel
filolojik yorumlarıyla) sunmaktadır.
1.5. Maria Elisabeth Louw’un Everyday Islam in Post-Soviet Central Asia
eseri Sovyet sonrası Orta Asya’da İslam’ın günlük pratiği üzerine deneye dayalı
zengin araştırma yapılan bu kitap, özellikle Özbekistan’a odaklanarak bölgedeki
Müslümanların İslam’ın nasıl anlaşıldığı ve uygulandığı hakkında ayrıntılı açıklama
sunmaktadır. Bu kitapta yerel tasavvuf ve “kutsallık anlayışına” önem veren Buhara
şehri hakkında detaylı bilgi bulunmaktadır.
1.6. Jean-Paul Roux (1925-2009)’nın Türklerin Tarihi. Büyük Okyanus’tan
Akdeniz’e İki Bin Yıl adlı eserinde yazar, eski Türkler’in gelenekleri, adet ve örfleri
hakkında geniş bilgi vererek, İslamiyeti kabul etmeleri, Türk-Müslüman
devletlerinin kuruluşundan bahsederek, en sonunda SSCB’nin kurulmasını ele
almaktadır.

3
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1985 yılında İndiana Üniversitesi’nde doktorasını tamamladıktan sonar Orta Asya’daki İslam,
özellikle Tasavvuf ve onun politik ve sosyal boyutları üzerine araştırmalar yapmaya devam etti. Orta
Asya dini ve tarihiyle ilgili olarak, Farsça, Arapça ve eski Türkçe el yazmaları kullanarak büyük
çalışmalar yayınlamıştır. 2008 yılına kadar, İndiana Üniversitesi Deniz Sinor İç Asya Çalışmaları
Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı.
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2. Orta Asya’da yapılmış Araştırmalar
Baymirza Hayit (1917-2006)’in 4 Sovyetlerde Türklüğün ve İslam’ın Bazı
Meseleleri: ilk başta Özbek Türkçesinde yazılıp, sonradan Türkiye Türkçesine
aktarılan ve TDAV tarafından yayınlanan bu eser, Orta Asya Türklerinin tarihi,
özellikle Sovyet Döneminden başlayarak bağımsızlık kazanmalarına kadarki
süreçler ele alınmıştır.
Ayrıca Central Asia and Caucasus elektronik dergisi (sayfa numarasız)
kullanan kaynaklarımızın arasında mevcuttur.
3. Türkiye’de yapılmış araştırmalar
3.1. Seyfettin Erşahin’in Türkistan’da İslam ve Müslümanlar. Sovyet Dönemi
eserinde yazar, Sovyet döneminden önceki Türkistan’ı tanıtır ve 1917-1991 yılları
arasında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık kazanmalarına kadar
Türkistan bölgesinde uygulanan din karşıtı politikaları incelemektedir.
3.2. Harun Güngör’ün Türk Bodun Bilimi Araştırmaları eserinde, dünyanın
en eski milletlerinden olan Türkler’in Kamçatka’dan Orta Avrupa coğrafyalarına
kadar uzandığını ve hayatlarını sürdürdüğünü kaleme almaktadır. Bu topraklarda
yaşayan Türklerin eski dinleri hakkında detaylı bir şekilde bilgi veren bu eser
konumuz açısından da büyük önem arz etmektedir.

4

17 Aralık 1917 tarihinde Özbekistan’ın Namangan şehrinde doğmuştur. İkinci Dünya Savaşında Rus
ordusunda yuzbaşı rutbesiyle görevini sürdürürken, Almanya’ya esir düşmüş. Hayit gibi esir düşen
on binlerce Türk asıllı askerler ile birlikte, kaynaklarda Türkistan Lejiyonu olarak bilinen ordusu ile
bu sefer Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlığı için Sovyet Rejimine karşı savaşmıştı. 9 Mayıs
1945 yılında savaş bittiği sırada, Almanya tarafından teslim edilen, hastalanan, açlığa uğrayan
kişilerin arasından olmaktan kurtuldu. Akademik hayatını Almanya’da felfese bölümünde başlıyor.
Almanya’nın nadir Türkologlarından Dr. Gerhard von Mende’nin danışmanlığında doktora eğitimini
alıyor. Bundan sonra, araştırmış konuların listesinde SSSCB başta olmak üzere, Bolşeviklerin Orta
Asya Türklerine uyguladığı ekonomik, dini politikaları, Kızıl Çin’in sömürgeciliğini ele alan
yüzlerce bilimsel makaleyi ve onlarca kitabı yazmıştı. 1969’lı yıllarda Hayit, Hacettepe
Üniversitesinin Tarih bölümü ve Marmara Üniversitesnde Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışmıştı.
31 Ekim 2006 tarihinde vefat eden Hayit, Almanya’nın Köln şehrindeki askeri mezarlığına
defnedilmiştir. Baymirza Hayit’İn hayatı, kaleme aldığı eserler hakkında detaylı bilgileri için bkz.:
Türk Yurdu, Aralık 2006, “Dr. Baymirza Hayit”, s. 57-58; Erol Cihangir, Rasim Ekşi, “Dr. Baymirza
Hayit Armağanı”, Yesevi yay. İstanbul, 1999; Baymirza Hayit’in eserleri ve Faaliyetleri hakkında
Bildirilen Fikirler (Eski Sovyetler Birliği), C. 1-2, Haz. Ayfer Kaynar, Atatürk Kültür Merkezi Yay.
Ankara.
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3.3. Ahmet Taşağıl’ın Kök Tengri’nin çocukları (Avrasya Bozkırlarında
İslam Öncesi Türk Tarihi) kitabında, İslamiyet’ten önceki Türklerin tarihini ele
almaktadır. Yazılı kaynakların çok az olması nedeniyle Türklerin İslam’dan önceki
durumları hakkında detayli bilgiler elimizde yoktur. Ancak XX. yüzyılın başından
itibaren Türklere ait eski el yazmalarının bulunmaları ve yabancı kaynaklardan
Türkçeye aktarılması bu kitabın değerini zenginleştirmişti.
Ayrıca Türkiye’de yazılan kitaplara ilaveten farklı Üniversitelerde Yüksek
Lisans Tezleri yazılmıştı. Onların bazıları aşağıdadır:
1. Zhandos Yrysbayev tarafından yapılan Komünizm sonrası Kazak
gençlerinin dini yönelimleri konusu ele alan Yüksek Lisans Tezi;
2. Asset Anuarbekov tarafından yapılan Kazakistan’da misyonerlik
faaliyetleri adlı Yüksek Lisans Tezi;
3. Daekeun Kang tarafından yapılan Orta Asya’da radikal İslam hareketleri
ve terörizm konusunu ele alan Yüksek Lisans Tezi;
4. Salih Akdoğan tarafından yapılan Orta Asya’da radikal İslam. Tacikistan
örneği konusunu ele alan Yüksek Lisans Tezi.
Ayrıca M. Savaş Kafkasyalı editörlüğündeki “Bölgesel ve Küresel
Politikalarda Orta Asya” kıtabın İlhan Uludağ ve Vildan Serin tarafından kaleme
alınan “SSCB’deki Türk Cımhıriyetlerinin sosyo-ekonomik analizleri ve Türkiye ile
ilişkileri” gibi eserlerde Sovyet dönemi ve sonrası Orta Asya hakkında geniş
bilgileri yer almaktadır. Ama SSCB’ndeki ve sonrası Orta Asya’da bulunan
mezhepler, dini gruplar hakkında konu olarak ele alan hiçbir çalışma
bulunmamaktadır.
IV. YÖNTEM
Klasik mezheplerde olduğu gibi, çağdaş İslâmi akımlarda da, özellikle
çalışmamızın konusunu teşkil eden hareketlerin yayıldığı coğrafyalarda almış
olduğu biçim, değişmeler ve farklılaşmalar incelenmesi gereken hususlardır.
Araştırma konumuz olan hareketler, köken itibariyle Orta Asya bölgesine ait
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olmayan, farklı coğrafyalara has oluşumlardır. Orta Asya’nın mevcut şartlarına
kültür ve geleneğine bağlı nasıl şekillendikleri, karşılaştıkları tepkiler, yaşadıkları
sorunlar, nasıl bir faaliyet ve propaganda yürüttükleri, ne gibi argüman, söylem ve
eylemleri kullandıkları araştırılması gereken noktalardır.
V. ORTA ASYA BÖLGESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
A- Coğrafi Durum
Binlerce yıldır Doğu ve Batı, Çin, Hindistan, İran, Akdeniz toprakları
arasında köprü olan ve çok yakın geçmişte Rusya’nın nüfuz ettiği Orta Asya;
Şamanların, Budistlerin, Zerdüştlerin, Yahudilerin, Hıristiyanların, Müslümanların
vs. ortak noktası idi. Orta Asya, yeryüzündeki toprakların yaklaşık yedide birini,
aşağı yukarı sekiz milyon mil kareyi kapsamaktadır. Bugün, çoğunlukla Müslüman
olan Orta Asya’nın batısı, tarihi açıdan “Batı Türkistan” olarak adlandırılan
Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi eski Sovyetler
Birliği’nin yeni bağımsız devletleri oluşturmaktadır. “Türkistan” kelimesi,
“Türklerin ülkesi” anlamına gelen Fars dilinden kaynaklanmaktadır. Sasaniler
döneminde “Türkistan”ın sınırlarını Ceyhun (Amuderya)’un kuzeyinde başlıyordu,
ancak Arap fetihleri zamanında, Maveraünnehir olarak bilinen toprakların kuzeyine
Türkistan deniliyordu. Encyclopaedia Britannica’ya göre, “Türkistan”, kuzeyde
Sibirya, güneyde Tibet, Hindistan ve Afganistan, batıda Hazar Denizi ve doğuda
Moğolistan ile Gobi Çölü arasında uzanan bölgeyi tanımlamaktadır. 5 Orta Asya,
aynı zamanda yerli Uygur ve başka Türk-Müslüman nüfuslara sahip Çin’deki Doğu
Türkistan’ı da (“Sincan” olarak da bilinmektedir) içermektedir. Bir zamanlar
çoğunlukla İrani dillerin konuşulduğu Amuderya Nehri ile Doğu Türkistan
arasındaki bölgenin pek çok yerinde bugün Türkçe konuşulmaktadır. Orta Asya’nın
doğusu, bugünkü Moğolistan, Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Mançurya
şeklinde bölünmüş, Budist olan Moğollardan müteşekkildir. Orta Asya, siyasi ve
kültürel açıdan Macaristan, Ukrayna, Rusya ve Ortadoğu’ya kadar uzanmaktadır.
5

J.T. Bealby, P. Kropotkin, “Turkestan”, Encyclopedia Britannica, A Dictionary of Arts, Sciences,
Literature and General Information, XXVII, Cambridge at the University Press, 1911, s. 419-526;
Mohammad-Reza Djalili ve Thierry Kellner Yeni Orta Asya Jeopolitiği. SSCB’nin bitiminden 11
Eylül sonrasına (çev. Reşat Uzmen), Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2009, s. 21.
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Macaristan’dan Altay Dağları ve Mançurya ormanlarına kadar yayılan kır, çöl ve
yarı çöl karışık bozkırlarına da hakimdir. 6
Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan
ülkelerini kapsayan Orta Asya’nın toplam yüzey ölçümü 4.646.600 km2’dir. Orta
Asya bölgesi, Avrupa’nın iki katı büyüklükte geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu
bölge, kuzeyde Güney Sibirya’dan, güneyde Hint Yarımadası’na, batıda Hazar
Denizi ve İran’dan, doğuda Çin’e kadar uzanmaktadır. 7
B- Sosyal ve Ekonomik Hayat
Devletin

kurulduğu,

komünist

komuta

zincirinin

kırıldığı,

siyasi

istikrarsızlığın ve ekonomik krizin görüldüğü bir dönemde kabilecilik gelişme
göstermiştir. 8 Orta Asya’lı toplumlarda kabilecilik anlayışı önceden mevcuttu.
Özellikle, uluslaşma süreci içerisinde olan Orta Asya devletlerindeki kabile ve boy
kavramı, Orta Asya Hanlıkları döneminden beri bugüne kadar devam etmektedir.
Orta Asya nüfusunun çoğunluğunu Türk kökenli ve Türkçe konuşan insanlar
oluşturmaktadır. Bu bölge insanlarının %80’i kullandığı diller, Türkî dil grubuna
mensuptur. Türkmenistan’ın Türkmen dili, Türkçe’ye oldukça yakındır ve
Afganistan, İran ve Türkiye’de konuşulmaktadır. Kazak, Kırgız, Tatar dilleri, Türkî
dillerin Kıpçak grubuna mensuptur ve Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan,
Afganistan ve Doğu Türkistan’da konuşulmaktadır. Özbek ve Uygur dilleri ise
Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Uygur bölgelerinde çok yaygındır. Orta Asya
Türkler’inde sosyal yapı göçebe hayattan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Türkler,
çadırlarda (otağ, yurt) yaşarlar ve bu çadır Türklerde aile birliğinin kutsal bir
sembolü sayılmaktadır. 9

6

7

8
9
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Peter B. Golden, Dünya Tarihinde Orta Asya (Çev. Yahya Kemal Taştan) Ötüken Yayınları, İstanbul
2015, 20 s.
Seyfi Taşhan, “The Caucasus and Central Asia: Strategic Implications”, Foreign Policy (Ankara)
Vol. 17, (3-4) 1993, №3-4, 5. s.
Turar Koichuiev. “Kırgızistan: Geleceğe Giden Yol”, Avrasya Bültenleri, Cilt 3, №8, 1996, 24. s.
Ahmet Taşağıl, “Türkistan”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 14, 2012, s. 556-560; S. Erdem,
“Asya”, DİA, 1991, c. 3, s. 513-515.
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Türklerde yerleşik hayatın başlangıcı kışlak hayatı olduğu için kışlaklar şehir
hayatına geçişin temelini oluşturmuştur. Türkler, ev yapımında çoğunlukla çamur
kerpiçleri (tuğla) ve ahşap malzemeleri kullanırlar. Şehirlerde çarşı ve hamamlar
vardı. Evler tahtadan veya keçeden yapılırdı. Türkler, göçebe hayatta geçinebilmek
için hayvancılık ve avcılık, yarı göçebe topluluklarda çiftçilikle uğraşıyorlardı.
Göçebe hayatta Türklerde at, olmazsa olmazdandır. Çocuk iken ata binmeyi öğrenen
Türkler, at sırtında yemek yiyip, alışveriş yapıp hatta uyudukları bilinmektedir. Aynı
zamanda etini yemeleri, sütlerinden kımız, derisinden giyim yapmaları açısından at
büyük bir önem taşımaktadır. Türklerin ulaşım aracı olan attan başka, deve, merkep
ve katır da önemlidir. Türkler çoğunlukla gıda maddelerinden koyun eti ve süt
mamullerini tüketmekteydi. Sucuk ve kurutulmuş etin savaş sırasında büyük önemi
vardı. 10
Tarihte İbn Hurdazbih olarak bilinen Ebü’l-Kasım Ubeydullah b. Abdillah b.
Hurdazbih (912/300), Kitabü’l-mesalik ve’l-memalik adlı eserinde efsanevi Yecüc
ve Mecüc kabilelerine karşı seddini yaptıran İskender Zülkarneyn’in Buhara ve
Semerkand şehirlerin inşasının öyküsünü aktarmaktadır: “Soğd topraklarına geldiği
sırada ed-Debusiyye olarak bilinen Semerkand’ı, ayrıca Uzak İskenderiye’yi, ondan
sonra Buhara topraklarına gidip orada Buhara şehrini inşa etmiştir.” 11 Ayrıca yazar
Semerkand hakkında bahsederek, ed-Debusiyye, Arbindcan, Kuşaniyye, İştihan,
Kiş, Nesefve Hucend şehirlerinden oluşan bir kaleden söz etmektedir. 12
Geniş alanı kapsayan Orta Asya coğrafiyası üzerinden İpek Yolu geçtiği
malumdur. 1877 yılında Alman araştırmacısı, seyyah Ferdinand Freiherr von
Richthofen (1833-1905), 1877-1911 yılları arasında kaleme alan “Çin; Seyahatname
Sonuçları” isimli eserinde 13, bu yerden geçtiği değerli mala atfen “İpek Yolu”
olarak adlandırmıştır. Almanın bu önerisi de büyük ölçüde kabul görmüştür. Yüz yıl,
belki de daha uzun bir süre boyunca Akdeniz’i Uzakdoğu’ya bağlayan,

10
11

12
13

Zerrin Günal, “İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü”, Nobel Yay., Ankara, 2004. s. 117-118
Müellifin kitabı hakkında geniş bilgi için bkz.: İbn Hurdazbih, Kitabü’l-mesalik ve’l-memalik, çev.
N. Velihanova, Elm, Bakü, 1988
İbn Hurdazbih, Kitabü’l-mesalik ve’l-memalik, çev. N. Velihanova, Elm, Bakü, 1988, s. 64.
Geniş bilgi için bkz.: Ferdinand Freiherr von Richthofen China; Ergebnisse eigener Reisen; Band 15.
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Mezopotamya, İran, Maveraünnehir üzerinden geçmiştir. Ayrıca bu geniş coğrafiya
üzerinden sadece tek ürün ipek değil, aynı zamanda baharatlar, misk, Sibirya
kürkleri, madenler, değerli taşlar, lakeler, porselenler ve daha pek çok ürünler
geçmiştir. Genellikle bozkır yollarından geçen kervanlar 3000 deve ve 5000 kişiyi
oluşturuyordu. Kervan yolları, Moğolistan, Yenisey Vadisi ve Çin’i, Balkaş
Gölünün

güneyi

Maveraünnehir’e,

ve

kuzeyinden

Horezm’e

geçerek

varmaktaydı.

Yakındoğu’ya
Burdan

bağlamakta

Afganistan

ve

üzerinden

Hindistan’dan gelen yollarla birleşip, Hazar Denizinin kuzeyinden ve güneyinden
batıya doğru ilerlemişlerdir. Eski Türk kavimlerin sanayiden de söz etmek
mümkündür. Bu sadece, Türk ve Fars dünyasının hemen hemen tümünde
kendilerine has üretimi keçe ve halı sanayı değil, aynı zamanda demir, tunç ve altın
üretimi ve işlemesiydi. Türklerin Altay’daki güçlerini kısmen demirciliğe meslek
edinmesinin sebebi, onları Şamanlara yakın kılan ateş ve demir bilgisine sahip
olmalarıydı. 14
C- Dini Hayat
İpek Yolu, ticari yol olmasıyla birlikte, dinlerin yoludur. Özellikle, Budizm,
daha sonra Maniheizm, Hıristiyanlık, son olarak İslamiyetin yayılmasına neden
olmuştur. Din mensupları vaaz vermek için bir ülkeden diğerine söz konusu yol
boyunca dolaşmışlardır. 15
Eskiden çeşitli inançlara bağlanan Türklerin din ve inançlarını üç noktada
toplamak mümkündür:
- Tabiat kuvvetlerine inanma;
- Atalar kültü;
- Gök Tanrı dini.
Tabiat kuvvetlerine inanma. Tabiat olayları karşısında insanda meydana
çıkan duygular neticesi, deniz, ırmak, yıldırım, gök gürültüsü gibi unsurlar

14

15

18

Jean-Paul Roux, “Türklerin Tarihi. Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 Yıl” (Çev. Aykut Kazancıgil, Lale
Arslan-Özcan), Kabalcı Yay, Ankara, 2010, s. 125-127.
Jean-Paul Roux, s. 125.
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kutsallaştırılmıştır. İnsanoğlu tarihinde, Antik medeniyetlerde görülmüş bu tür
inanışlar Türkler’de de mevcuttu. Ancak Türkler, gizli bir gücün var olduğunu kabul
ederek, biçim veya belli bir şekil vermeden sadece kutsallık atfetmekteydi.
Atalar kültü. Türklerde, vefat eden atalara saygı göstermek amacıyla onlar
için kurban kesmek çok önemli bir ritüel olmuştur. Ataların öldükten sonra onların
ruhları aracılığı ile aile bireylerini korumaya devam ettiklerine inanılırdı. Bundan
dolayı ki, onlara duyulan minnet hissi çeşitli şekillerde gösterilmişti. Eski atalara
verdikleri önem, mezarlara yapılan saldırıların ağir bir şekilde cezalandırılmasından
görülmektedir. İkinci bir hayatın varlığına ve ruhların ebedi olduğuna inanan
Türkler, baba veya ataları kendi silahları ve kıymetli eşyası ile birlikte defnetmekte
idiler.
Gök Tanrı Dini. Eski Türklerde genellikle Gök Tanrı dini hakim olmuştu.
Gök Tanrı dini özellikle göçebe topluluklarda yaygın olduğu için, çoğunlukla ilk
zamanlarda Uygurlar, Hazarlar, Macarlar tarafından benimsenmişti. Gök Tanrı
inancının temel esasları hakkında bilgiler Orhun yazıtlarında yer almıştır. “Tengri”
veya Türk Tengrisi şekliyle yer alan Orhun yazıtlarındaki Tanrı, insanlara hayat ve
bağımsızlık veren, layık olan kişiye hükümdarlık veren, zafere ulaştıran, insanları
yaratan ve yok eden yüce varlık şeklinde ifade edilmiştir. 16
Tarih boyunca Orta Asya’daki Türkler, Gök Tanrı dini, Budizm, Maniheizm,
Yahudilik, Hıristiyanlık (Nesturilik) ve İslam dini gibi birçok dine inanmışlardır.
Eski Türk dini ile ilgili ana kaynaklar bulmak oldukça zordur. Bu nedenle onların
dini inanış ve adetler ile gelenekler hakkındaki bilgileri onlara komşu olan halkların
eserlerinden öğrenmek mümkündür. 17
Türklerde Gök Tanrı’ya inandıkları hakkında daha sonra Kaşgarlı Mahmud
(1029-1102)’un da belirttiği üzere, hem Gök, hem de Tanrı anlamını içeren Tengri
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Zerrin Günal, s. 123-125.
Harun Güngör, “Türk Bodun Bilimi Araştırmaları”, Kıvılcım Yay., Kayseri, 1998, s. 14, 20.
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kelimesini kullanmaktadır. Onlar, İslam öncesi Araplar gibi Tanrı’nın resim ve
heykellerini yapmamışlardır. 18
İbn Fazlan (ö. 960) Seyahatnamesi’nde, Oğuzlar hakkında bahsederken, kıl
çadırlarda

yaşadıklarını

ve

göçmen

oldukları,

ayrıca

herhangi

bir

dine

inanmadıklarını, aralarından birileri zulme uğradıysa veya sevmediği bir şeyle
karşılaştıysa başını göklere kaldırarak “Bir Tanrı” (“Bir Tengri”) diye söylediklerini
yazmaktadır. 19
Eski Türklerin dini inanışları hakkında çeşitli görüşler bulunmasına rağmen,
Genel Türk tarihi uzmanı Kafesoğlu’nun ileri sürdüğü teze göre, Türkler, İslam
dinini benimsemeden önce Gök Tanrı dinine inanmaktaydı. Türkler çok geniş bir
coğrafyaya yayıldıkları için ve çeşitli sebeplerden dolayı yabancı din ve kültürlerin
etkisinde kalmışlardır. Hunlar zamanında “Tanrı” kavramı hem göğü hem de
yüceliği temsil ediyordu. Türklerde daima aynı dine inandıkları için kültür birliği
içinde hayatlarını sürdürmüşlerdi. Ancak VIII-IX. yüzyıllar arasında birçok dinin
etkisinde kaldıkları yüzünden manevi birlik ile bütünlükleri de sarsılmıştır.
İslamiyet’ten önce Zerdüştlük, Budizm, Maniheizm, Hıristiyan dinleri çeşitli
yollarla Türkler arasında meşhurluk kazanmıştır. Budizm Türkistan bölgesinde
özellikle Buhara (Özbekistan) ve Belh (Afganistan) şehirlerine yayılmıştır. Hatta
Buhara’da çok sayıda Budist manastırları kurulduğu bilinmektedir. Göktürkler
zamanında bu şehirler Budizmin önemli merkezi haline gelmiştir. Türklerin tarih ve
kültür bakımından önemli bir etkisi olan dinlerden birisi de Uygurlar arasında
yayılan Maniheizm olmuştur. Bu din, Zerdüşt, Hıristiyan, daha sonraları Budizm
etkilerini içermişti. İlk başta İran’dan Çin’e, sonra Çin üzerinden Uygur Türkleri
arasında yaygınlaşmıştır. 20
Orta Asya topraklarında Nesturilik oldukça başarılı olduğu için daha o
zamanlar Hıristiyan Türklerle karşılaşmak mümkündü. Nesturilik, V. Yüzyılda
18
19
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Güngör, s. 22.
Onuncu Asırda Türkistan’da İslam Seyyahı İbn Fazlan Seyahatnamesi, haz.
Ramazan Şeşen, Bedir Yay., İstanbul, 1975, s. 30-31
Halis Ayhan, Türklerde Din, “Türk Tarihi ve Kültürü”, ed. Prof. Dr. Cemil
Öztürk, Pegem A Yay, Ankara,2006, s. 320-321.
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Baktriyan ve Margiyan’da (Margus ve Merv), VI ve VII. yüzyıllarda Çu’da ve
Tarım havzasında görülmüştür. 21
D- Kültürel Durum
V-VII. yüzyıllarda Orta Asya’daki yazma, yerleşik tarım bölgelerinin
çoğunluğunda, yanı sıra Doğu Türkistan’ın bir bölümünde konuşulan Horezm ve
Soğd dilinde devam etmiştir. Yazının yaygınlaşmasını el yazılarının oluşumu
göstermektedir. Budist, Maniheizm ve Hıristiyan dini içeriğin Soğd dili ve
alfabesiyle yazılan anıtlar, Soğdların Hindistan, İran, Suriye ile kültürel bağları
olduğuna işaret eder. Soğd yazıtların en zengin anıtlar koleksiyonu, Mug dağındaki
kalede bulunan deri ve sopa üzerine yazılmış VIII. yüzyılın başlangıcına ait belgeler
temsil etmektedir. 22
Türkistan bölgesi, Fars, Hind, Çin ve İslam uygarlıklarının karşılaştığı bir
coğrafyadır. Bu topraklara İslam’ın gelmesiyle uygarlık ve kültür parlak dönemini
ve Moğol istilasıyla duraklama hatta gerileme dönemini başından geçirmiştir.
Türkistan’ın medeni hayatında İslam’ın hakim olması Bolşevikler Devrimi’ne kadar
olmuştur. Eski Orta Asya topraklarında dini bilimlerde Arapça, edebiyat ve
yönetimde Farsça, folklorda Türkçe dillerde ifade edilmiştir. Ne yazık ki,
Türkistan’ın böyle bir yeryüzüne örnek olabilecek kadar parlak ve altın dönemine
Moğollar, daha sonra ise Sovyet hükümeti engel oldu. Ancak Türklerin dini ve
kültürel geçmişi, sosyal yapısı ve ekonomik imkanları Türk-İslam medeniyetinin
yeniden inşa edilmesi için yeterli bir alt yapıyı taşımaktadır. 23
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Jean-Paul Roux, s. 152.
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I . B ÖL ÜM
T ÜR K İ ST A N’ DA İ SL A M
1.1. Türkistan’da İslam’ın Yayılışı ve İnkişafı.
VII. yüzyılın 30’lu yıllarında başlayan Arap fetihleri Orta Asya’ya da
yayılmıştır. İran’ı ve Merv vahasını ele geçirdikten sonra 651/30 yılında Araplar
Sasanileri yenerek Orta Asya’ya girmişler ve çevreyi İslamlaştırmaya başlamıştır.
673/53 yılında ise Arap Hilafeti ordusu Amuderya’dan geçerek Buhara’ya
yerleşmişlerdir. 24 VII. yüzyılın sonuna kadar, Arap ordusu, sadece askeri kuvvetleri
ele geçirmek amacıyla Merv topraklarından Orta Asya coğrafyasına baskın
yapıyorlardı. Fakat, VIII. yüzyılın başında Hilafet’in doğu bölgesinin valisi olan
Haccac, askeri önderi olan Kuteybe ibn Müslim (669-715)’i Orta Asya’ya gönderdi
ve komutası altında Arap kuvvetleri 705/86 ila 715/97 yıllar arasında Orta Asya’nın
fethini tamamlamıştı. 25
Araplar, Orta Asya halklarının ciddi bir direnişiyle karşı karşıya geldiler.
Türkler birleşemedikleri için bu direniş dağınık olmuştu. Orta Asya halkının politik
bakımından birliğinin olmaması, bağımsız devletler arasındaki anlaşmazlıklar, Arap
ordusunun bu toprakları fethetmeleri kolay olmuştu. Arap askeri önderleri, halk
hareketlerine karşı mücadelede istilacılardan yardım isteyen yerel soyluları kendi
yanlarına çekmeye çalıştı. Hurzad önderliğindeki köylü ayaklanmasını bastırmak
isteyen Harezm hükümdarı (Harezmşah), Kuteybe’yi kendi halkına karşı yardım
etmeye çağırdı ve böylece Harezm işgal edilmişti. Harezmşah askerleri 712 yılında
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Semerkand’taki Kuteybe’nin kuşatmasına katılmışlardır. Orta Asya’nın Araplar
tarafından gerçekleştiği fethi, yıkım, zengin ordu ganimetlerinin ele geçirilmesi ve
çok sayıda sivil toplumun köleliğe tabi tutulmasıyla eşlik etmişti. Tarihçi İbnü’l-Esir
(1160-1233)’e göre, Kuteybe, Orta Asya’dan yaklaşık 100 bini bulacak kadar esir
köleleri çıkarmıştı. Orta Asya’nın yerleşmiş vahalarında sağlam bir taban
kazanmaya çalışan Araplar, fethettikleri köylerde ve kasabalarda bütün ailelerle
yerleştiler. Arap valileri yazarlarla İran’a olduğu gibi, Orta Asya’ya da
gönderilmişti. 26
1.1.1. Orta Asya Halklarının Arap Halifeliğin Egemenliğine Karşı Mücadelesi
Orta Asya’daki Emevi valilerinin halkını ezmesi ve mallarını gasp etmesi,
sadece halk kitlelerinin değil, aynı zamanda birtakım yerel çiftçilerin de öfkelerini
uyandırmıştı. Mug dağındaki kalede bulunan belgelere göre, Semerkand Kralı
Gurak, Araplara kaşı yardım istemek amacıyla Çin İmparatoru’na seslenmişti (718
veya 719). Maverünnehir nüfusunun Araplar’a karşı duyulan nefreti, Araplar
tarafından daha fethedilmemiş olan Fergana’ya göç hareketi yaratmıştı. Pencikent
hükümdarı Divaştiç (ö.t. 722) önderliğinde 10 binden fazla kişi toplandı. Ardından
Hucend’te Araplar tarafından kuşatılmışlar, hepsi teslim olmak zorunda kalmışlardı.
Lakin, Arap komutanı göçmenleri aldatmıştır: onun emriyle bütün erkekler
öldürüldü,

kadın

ve

çocuklar

askerler

arasında

paylaşarak

köle

haline

dönüştürmüşlerdi. Aynı zamanda, Arap yetkilileri, Hucend bölgesinin nüfusunu,
binlerce köylülerini katlettiler. 27
728 yılında Arap yetkilileri, İslam’ı kabul eden toprak sahipler için toprak
vergisini (harac) 28 kaldıracakları hakkında söz verdiler. Fakat Maveraünnehir’in
birçok köylüleri Müslüman olmayı kabul ettiğinde, işgalciler verdiği sözünü yerine
getirmediler ve müfrezeler aracılığıyla harac vergisini toplamaya başladı. Buna karşı
olarak, 10 yıl süren (728-738 yy.) Maveraünnehir ayaklanması meydana geldi.
26

27
28
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Bütün ülke ayağa kalktı. Hatta bir zamanlar sadece iki şehir Araplar’ın ordusunun
elinde kalmıştı. Çiftçilerin çoğu, halkın arasında direnen kitlelerine katılmak
zorunda kalmıştı. Onlara yardım etmek için Yedisu bölgesinden Türk göçebe
kabileleri de geldi. Ancak isyancıların Halife’den sürekli olarak destek alan Arap
güçlerine direnmeleri zor olmuştu. 737/119 yılında Arap ordusu, bugünkü Şehr-iSebz 29 yakınlarında birleşmiş Maveraünnehir ve Türk ordularını yenerek hareket
bastırılmıştır. 30
Bu ayaklanmada yenilgiye uğradıktan sonra çiftçiler, sosyal ayrıcalıklarını ve
mülkiyetlerini korumak için Arap asaletiyle anlaşma yaparak İslam’ı kabul etmeye
başlamışlardı. Ancak, halk yeni bir mücadele için en ufak olsa da bir fırsat
yakalamaya çalıştı. 10 yıl sonra (747/129) Hilafet’deki Emevilerin devrilmesi ve
Abbasi hanedanının (750/132) hüküm sürmesi ile sonuçlanan Merv Vadisi’nde Ebu
Müslim’in liderliğindeki ayaklanmaya, geniş bir kitlesel köylü ve kasaba halkı
katılmıştı. 751/133 yılında, Buhara vahasında halife ordusu tarafından zorla
bastırılan, Halife’ye karşı Şerîk b. Şeyh el-Mehrî önderliğindeki 30.000 kişilik köylü
ayaklanması

meydana

geliyor.

776-783/159-166 yıllarda

Maveraünnehir’de

köylülerden oluşan hareket ortaya çıkmaktadır. Bu ayaklanmaya, başında Hilafet
hakimiyetinden nefret eden bazı çiftçiler yer alıyor. Ancak bu isyanın sadece
işgalcilere değil, aynı zamanda toprak sahiplerine karşı yöneltildiğini öğrenince,
çiftçiler, isyancıların saflarını terk ettiler. Hareketin başında Mukanna 31 veya Peçeli
olarak adlandırılan, Merv civarı doğumlusu Haşim ibn Hakim (ö. 779) vardı. Ebü
Müslim’in ayaklanmasına ve ardından Horasan’daki Arap Hilafetine karşı
hareketlere katılan Mukanna, yaklaşık 15 yılını Halife hapishanesinde geçirmiştir.
Oradan kaçan Mukanna, ayaklanmanın başladığı Maveraünnehir’e gelir ve liderlik
yapar. İsyancılar, Orta Asya ve Horasan’ı Abbasi halifeliğinin egemenliğinden
tamamen kurtarmaya çalıştılar. Hürremiler, 32 hem Arap hem de yerel büyük arazi

29
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Özbekistan’ın Kaşkaderya ilinde bulunan şehirdir.
Vsemirnaya istoriya. Entsiklopediya, s. 1565.
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sahiplerinden arazi almaya ve onları toplumsal eşitlik kurarak kırsal topluluklara
teslim etmeye çalıştı. Bu isyan kaynaklarda, “beyaz cüppeli insanlar” hareketi olarak
adlandırılmaktadır. Başlangıçta büyük bir başarıyı elde etmiştir. “Beyaz cüppeli
insanlar”, birtakım şehir ve müstahkem mevkiyi ele geçirerek Semerkand’a
yaklaştılar. Maveraünnehir’in asalet (soylular) birliklerinin destekleriyle Arap
kuvvetlerine karşı mücadelede, Yedisu’den gelen Türgeş ve Karluk gibi Türk
göçebe kabileleri Mukanna’nın tarafında yer aldılar. Halife, bu hareketi ancak sabırlı
ve uzun mücadelenin ardından bastırmaya başardı. 806-810/190-194 yıllarda Orta
Asya’da, Horezm ve Pamir’e kadarki geniş bir alanı kapsayan Arap hakimiyetine
karşı yeni bir ayaklanma meydana geldi. Halife Me’mûn (786-833), isyancıların
askeri önderi Rafi b. Leys’le yaptığı görüşmeler ve halifeden çeşitli ayrıcalıklar:
ödüller ve arazi alan isyancıların bu hareketini bastırmaya başarmıştı. 33
Orta Asya coğrafyası, Çin’den başlayarak Bizans ve Sasani topraklarına
kadar yapılan ticaret yolunun ortasında bulunmuştu. Bundan dolayı Orta Asya halkı
bu ticari ilişkilerinden etkilenmiş olmaları şüphesizdir. Tarih kitaplardan, meşhur
olan İpek Yolu’nun üzerinde bulunan Buhara’nın o zamandaki uluslararası ticaret
alanında oldukça etkili olması bilinmektedir. Ekonomik bakımından değeri çok
yüksek olan Mısır ve Suriye gibi bölgelerin Müslümanların eline geçmesinden
itibaren Orta Asya halkının, ticari ilişkilerinin sayesinde Müslüman olmalarına
önemli rol oynamıştır. Tarihsel olarak, Orta Asya bölgesi, dinlerin bir arada
hayatların sürdüren kalesi olarak hizmet etmiştir. Türklerin erken tarihinde bile,
Kırgızistan topraklarına vaizler, misyonerler, Budistler, Nasturi Hıristiyanları gibi
çeşitli dünya dinleri, Müslüman Sufileri gelmişlerdir. 34 Yabancı misyonerler, Kırgız
göçebeleri de dahil olmak üzere Orta Asya’daki toplum arasında çeşitli akımları
kurmuşlardır,
öğretmişlerdir.
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yaymışlardır,
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İslam dini, Orta Asya toplumunun yerleşik kesiminde yalnızca Arap fetihleri
sırasında VIII. yüzyılda yayılmıştır. Bununla birlikte, İslam dinin XVII-XVIII.
yüzyıldaki kırgız göçebe halkı arasına yayılma süreci, Orta Asya’nın yerleşik
nüfusundan daha yavaş olduğuna dikkat edilmelidir. Kırgızistan’daki yeni din
yüzeysel olarak algılandı ve çoğunlukla göçebe olan kitlelerin düşüncelerine
derinlememiştir, Orta Asya’nın kültür merkezlerinden uzaklığından dolayı yerleşik
halklarla zayıf bir şekilde bağlantı kurmuşlardır. 36
Aynı zamanda eski dini inançlar giderek halkın manevi ihtiyaçlarını
karşılamayı bırakmış ve İslam dini göçebe toplumun arasına daha da yaygınlaşmaya
başlamıştı. İslam’ı kabul etmesi ve onu diğer kabileler arasında benimsemesinde
Kırgız toplumun üst tabakaları önemli rol oynamışlardır. Zamanla, Kırgız
toplumunun üst tabakaları, Kokand, Buhara, Semerkand ve Kaşgar’daki (modern
Özbekistan ve Tacikistan toprakları) medreselere eğitim almak için çocuklarını
göndermeleri iyi bir tavır olarak görülmeye başlandı. Arap dilinin kavramasıyla
Kırgızlar, İslam’ın etki alanına, özellikle manevi ve kültürel değerlerine girmeye
devam ettiler. 37
İslam’ı yaygınlaştıran Müslümanlar, ilk dönemlerden itibaren fethettikleri
yerlerin halkından milis (savaş sırasında orduya yardım edebilecek halk gücü) ve
muhafız (koruyucu) kuvvetleri teşkil etmişlerdir, dolayısıyla Orta Asyalılar’ın İslam
hakkında bilgi edinmesi bundan kaynaklanmaktadır. Türkler’in Müslümanlarla bir
arada bulunmaları, Buharalı askerlere İslam’la tanışma fırsatı doğmuştu. 38
Orta Asya’nın İslamlaşması VII. Yüzyılın ikinci yarısında başlamıştı. Orta
Asya’nın iki bölümünde, Amuderya ile Sırderya arasındaki topraklar olan
Maveraünnehir’de ve Maveraünnehir’in kuzeydoğusundaki Türkistan’da İslam’ın
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S. B. Dorzhenov, “Rasprostraneniye Islama v Kirgizii i Yego Sovremennoye Sostoyaniye: avtoref.
Dis. Kand. ist. Nauk”, Moskva, 1964. Str 5-6 (S. B. Dorjenov, “Kırgızistan'da İslam'ın yayılması ve
mevcut durumu”. Moskova, 1964. ss 5-6).
CH. R. İsrailova, Traditsionnoye Obshchestvo Kyrgyzov v Period Russkoy Kolonizatsii vo Vtoroy
Polovine XIX – Nachale XX vv. i Sistema İkh Rodstva, Bişkek, 1999. Str. 98 (Ç. R. İsrailova, XIX. ve
XX. Yüzyılın İkinci Yarısında Rus Sömürgeleştirme Döneminde Geleneksel Kırgızlar Toplumu ve
Akrabalık Sistemi, Bişkek, 1999. S. 98).
Hasan Kurt, “Orta Asya’da İslam’ın Yayılışı: İstekle mi Zorla mı?”, Orta Asya’da İslam. Temsilden
Fobiye. Cilt I, Ed. Muhammet Savaş Kafkasyalı. Ankara-Türkistan, 2012. S.254.
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yayılması farklı şekilde olmuştu. Maveraünnehir topraklarında İran kökenli insanlar
ve birkaç Türk kavim yaşıyordu. Modern Taciklerin ve Özbeklerin yerleşik ataları
İslam’ın erken kabulünü ve Maveraünnehir’deki İslami yasalara ve yasaklara sıkı
sıkıya uymayı kolaylaştıran önemli bir faktör olmuştu. İslam dinsel kurumlarda
ritüelleri gerçekleştirmek için gelişmiş bir kentsel altyapıya ihtiyaç duyduğu için
bölge sakinleri köylerinde cami ve medreseler inşa ettiler. Buhara, Semerkand ve
Hive, İslam dünyasının kültürel ve dini merkezlerinden olmuştu. 39
Orta Asya ve Doğu Türkistan’daki Türkçe konuşan nüfusun İslamlaşması IXX. asırlara dayanmaktadır, bu sürecin daha kapsamlı gelişmesi Karahanlı ve
Selçuklu

devletlerinin

ortaya

çıkması

dönemiyle

başlamaktadır.

Modern

Kazakistan’ın topraklarındaki İslamlaşma sürecinin özgünlüğünün başlangıç
aşaması Türklerin göçebe şekliyle ilişkilendirilmesi dikkat çekicidir. Örneğin, saf
biçimde İslam’ın göçebeler tarafından benimsemediği görüşü meşhürdür, zira kent
altyapısının uygulanmasını gerektiren yerleşik toplumun dinidir. 40
S. Klyaştornıy ve T. Sultanov’un görüşü farklı bir konuma sahiptir. Karahanlı
Türklerin İslamlaşmasının yoğunluğunun, Orta ve Yakın Asya’nın daha önceden
kurulmuş olan ekonomik ve kültürel bölgelerine giren Türk kabilelerin yollarının
kabul edilebilirliğinden kaynaklandığına inanmaktadırlar. Aynı zamanda, İslam’ın
etki alanı ekonomik ve kültürel etkileşim alanı tarafından belirlenmiştir. 41
Göçebe Türklerin İslamlaşma sürecinin özgüllüğü, yerli bilim adamlarına
göre, tasavvuf fikirlerinin geleneksel İslam öncesi ve Tasavvufi fikirlerin
unsurlarının organik kombinasyonunda önemli etkisi olmuştu. Tasavvuf Türk
geleneğinin kurucusu Hoca Ahmed Yesevi, eserlerinde “Mükemmel İnsan” (evliya)
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Evgeniy Egorov, “Natsionalnyi Sostav v Ekstremistskih Dvijeniy Tsentralnoy Azii”, İstoriçeskiye,
Filosofskiye, i Yuridiçeskiye Nauki, Kultorologiya i İskusstvovedeniya. Voprosy Teorii i Praktiki.
Tambov. “Gramota” yayınları, 2014. №5 (43): II. Çast’. str. 78.
Auezhan Kodar, “Mirovozzreniye Kochevnikov v Svete Stepnogo Znaniya”, Kul'turnyye Konteksty
Kazakhstana: İstoriya i Sovremennost'. - Almaty, 1998. - S. 59-60 (Auezhan Kodar, “Bozkır Bilgisi
Işığında Göçebelerin Zihniyeti”, Kazakistan'ın Kültürel Bağlamları: Tarih ve Modernite, 1998. s. 5960.).
S. G. Klyashtornyy ve T. İ. Sultanov, Kazakhstan: Letopis' Trekh Tysyacheletiy, Almaty 1992, s.
150-151 (S. G. Klyaştornıy ve T. İ. Sultanov, Kazakistan: Üç Bin Yıllık Kronik, Almatı 1992, s. 150151).
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kavramını canlandırarak özellikle evliya kültünde tasavvuf, birçok klasik geleneğin
İslamlaştırılmış bir kabuk aldığı halk dini rolünde ortaya çıkmıştı. 42
Tasavvuf fikrinin yayılmasına, dünyanın birliği fikrine dayanan eski
Türklerin zihniyetinin geleneksel modelleriyle olan benzerliklerinden etkilenmiştir.
Aynı zamanda, Kazak etnosunun oluşumuna katılan göçebe kavimlerden (Nayman,
Kerey, Kıpçak) askeri-siyasi yapılar topraklarında, XI-XII. yüzyılda İslamiyet ile
geleneksel inanç ve Hıristiyanlık rakip halinde olmuştu. İslam, Harezm Müslüman
devletine komşu olduğu yerlerde yakından ilişki içinde olanlar arasında yayılmıştı.
Elitlerin aksine, Kıpçak toplumunun kitlesel tabakaları, İslam’ı tek ideoloji olarak
görmediklerinden dolayı dini senkretizme (bağdaştırmacılık) 43 inanmışlardır. 44
1.1.2. XII-XIX. Yüzyıllardaki İslamlaşmanın Politik Yönleri
XII. yüzyılın başındaki Moğolların istilasıyla, İslam’ın konumu güçlenmiştir.
İslam dini konumunun güçlenmesine, Berke Han’ın zamanındaki (1255-1266) ve
ondan sonraki (Mengü Timur Han ve Özbek Han) Altın Ordu hanlarının İslam’ı
benimsemesi katkıda bulunmuştur. XVI-XVII yüzyılda, Kazaklar’ın Orta Asya
halkları ve Volga Tatarlarıyla olan ekonomik ve kültürel ilişkileri, İslam’ın
Kazakistan’da yaygınlaşmasına ve güçlenmesine katkıda bulunmuştur. İslamı
yayılmasını sağlayanlar Buhara, Semerkand, Taşkent, Hiva, Türkistan’dan gelen
propagandacılardır. XVIII-XIX yüzyıllarda Kazakistan’ı imparatorluğun yapısına
dahil eden Rusya’nın, İslam’a yönelik tutumu belirleyici faktör olmuştur.
Sömürgeleştirmenin ilk aşamasında (XVII y.) Rus yetkilileri, Hıristiyanlığı göçebe
topluma yaygınlaştırmaya çalıştı, ancak daha sonra verimli sonuçları elde
edemeyince, hedeflerini İslam’ın kontrolü üzerine değiştirmişlerdir. Sonraki
dönemlerde, İslam’ın gelişmesi için en önemli faktör olarak, idari, cezai ve sivil
hukuk normlarını içeren Tauke Han’ın “Yasaları” (Kanunları) olmuştur. Bu
yasalarda (“Yedi Yargı”), Müslüman din leyhine devletin resmi desteği yazılmıştır:
42
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R. M. Mustafina, Predstavleniya, Kul'ty, Obryady u Kazakhov, Alma-Ata 1992, s. 64 (R. M.
Mustafina Kazaklar Arasındaki Temsiller, Kültler,Ttörenler, Alma-Ata 1992, s. 64).
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S. M. Akhinzhanov, Kypchaki v istorii srednevekovogo Kazakhstana, Alma-Ata 1989, S. 270, 277
(S. M. Ahinjanova, Ortaçağ Kazakistan tarihinde Kıpçaklar, Almatı 1989, s. 270, 277.).
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“... yedi şahid tarafından açığa çıkarılan kafiri, taşlarla öldürülmelidir...”; “... eğer
kimse Hıristiyan dinini kabul ederse, onun malları akrabaları için helaldır”; “Manevi
miraslar akrabalar ve mollalarla yapılmaktadır” gibi...
Türkistan’ın göçebe nüfusu ile geniş stepleri İslam için daha az verimli bir
zemin haline gelmiştir ve göçebe kültürünü aşmak zor olmuştur. Modern
Türkmenlerin İslamlaşması X. yüzyıl olsa da, Kazak ve Kırgızların çoğu XIX.
yüzyılın sonunda Sünni İslam’ı kabul etmişlerdir. İslam’ı kabul eden göçebeler,
kendi zihniyetlerine, sosyo-kültürel geleneklerine ve değerlerine uydurmuşlardır.
Göçebe toplumların İslami uygulamaları, İslam öncesi putperest (geleneksel inanç)
gelenekler ve adetler, bozkır kanunu ile iç içe geçmiş durumunda olmuştu. 45
Sonunda Kazaklar, Kırgızlar ve Türkmenler, İslami yasaklara sıkı sıkıya bağlı
kalmadıklarından, nominal Müslümanlar olarak biliniyordu. Böylece İslam, tarihsel
olarak, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan göçebeleri tarihinde, yerleşmiş
Özbek ve Tacikler’e göre daha yüzeysel bir rol oynamıştır. Orta Asya bölgesindeki
İslam’ın yeri ve rolü, İslam’ın geleneksel yayılma bölgelerinden farklı olarak belli
özelliklere sahiptir. Bu bölge, İslami mirasının merkezlerinden Semerkand ve
Buhara, el-Buhari ve et-Termizi gibi hadisçilerin, aynı zamanda Ahmet Yesevi ve
Nakşibendi gibi büyük sufilerin vatanı olan en büyük dini tarihi merkezlere sahiptir.
Orta Asya tarihi olarak Ortadoğu’daki İslam medeniyeti merkezleri ile Rusya’nın
Tataristan, Güney Sibirya, Volga bölgesi, Kafkasya, Batı Çin ve Kuzey Hindistan
(Kaşmir ve Bangladeş) arasındaki Müslümanlar arasını bağlayan bir bölgedir.
Tarihsel geleneğe göre, Orta Asya’nın yerli mirası, çoğunlukla geleneksel Sunniliğin
eğilimlerden biri olan ılımlı Hanefi mezhebindedir. Tarihsel gerçeklere göre, bu
bölgeye İslam, VII. yüzyılın sonlarında gelmiştir. Belli bir zaman sonra tarihsel
geleneğini de kabul etmişti. Orta Asya liderleri tarafından İslam, istikrar unsuru
olarak ve dış düşmanlara karşı bir araç olarak kullanılmıştı. Tacikistan’lı ünlü tarihçi
K. Abdullayev’a göre, “İslam, Orta Asya’nın sosyal ve politik hayatında önemli ama
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belirleyici olmayan bir rol oynamaktadır. Yüzyıllar boyu Orta Asya rejimlerine
meşruiyet ve göreceli istikrar sağlayan sosyo-politik ilişkileri düzenleyicisiydi.” 46
XIX. yüzyılın ilk çeyreginde Kırgızistan’ı fetheden Kokand hanları, İslam’da
ülkedeki egemenliğinin ana desteğini gördüler. Onlar en baştan itibaren
Kırgızistan’daki İslam’ı olabildiğince derinleştirmeye çalıştılar. Bu amaçla, dini
yaymak için bölgeye mollaları, işanları, hocaları ve dervişleri göndermişlerdir. Aynı
zamanda, büyük camilerin inşaatları da başlatılmıştı. 47 Neticede, Kırgızistan’da
İslam dini çok yaygınlaşmıştı. Güney Kırgızistan’daki İslam dininin etkisi, bölgenin
küzeyinden daha güçlü olmuştur. Buna Kırgızistan’ın güney bölgesinin Kokand,
Buhara ve Semerkand gibi o zamanlardaki Orta Asya’nın en büyük dini
merkezlerine coğrafi olarak yakınlığı teşvik etmişti. 48
1.1.2. Türk-İslam Devletleri: Siyasi-İdari Yapı
Orta Asya Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra birtakım değişiklikler ve
farklılaşmalar meydana geldi. Orta Asya’daki ilk devletlerdeki göçebe hayat yerleşik
hayata geçmeye başladı. Kronolojik sıraya göre Orta Asya’daki İlk Türk-İslam
Devletleri aşağıdaki gibidir:
1. Samaniler (819-1005). Maveraünnehir ve Horasan’daki hüküm süren
İslam hanedanıdır. Hanedan adını Samanhudat’tan 49 alır. Samanhudat Afganistan’ın
kuzeyindeki Belh bölgesinde arazi sahibi olmuştu. Bu hanedan, İran’ın eski krallığı
olan Sasaniler’e kökenleri dayanmıştı. Reşidüddin Fazlullah-ı Hemedani, Samanileri
Oğuz (Türkmen) boylarından olduğunu ileri sürmektedir. Aynı zamanda Makdisî 50
ve Miskeveyh’in 51 eserlerinde “Samani Türkleri” kavramının geçtiği dikkate
alınarak söz konusu Samaniler’in Türk olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek
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Kamoludin Abdulloyev, “Islamskoye Gosudarstvo: Mif İli Real'nost'?”, Gosudarstvo i Religiya:
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mümkündür. Samanhudat, Zerdüşt iken, 724-727 yılları arasında Horasan’ın valisi
olan Esed b. Abdullah’ın sayesinde İslamiyet’i kabul etmiş ve dört torunu
Horasan’daki halife el-Memun’a hizmet etmişti. Sadık hizmetlerinden dolayı
torunlarından Nuh, Semerkand’ın valisi, Ahmed, Fergana valisi, Yahya, Şaş valisi,
İlyas ise Herat’ı yönetti. Böyle bir başarının sayesinde Maveraünnehir’de sağlam bir
şekilde yönetimini kurdular ve 261/865 yılında halife el-Mutamid Nasr ibn Ahmed’i
tüm vilayet valisi olarak tayin etti. Bu zengin bölge Samaniler devletinin ana
omurgasını oluşturdu. Ayrıca Samaniler, Maveraünnehir’in bütünlüğünü ve ticari
çıkarlarını dış güçlerin saldırılarınan koruma görevini üstlendi. Maveraünnehir ve
Fergana’nın kuzey bölgeleri Müslüman dünyasına dahil edildi ve 280/893 yılında
İsmail b. Ahmed, Seyhun ötesindeki bozkırlarda Karluklar’a saldırdı ve onların
başkenti Talas’ı yerle eksan etti. Samaniler Devleti altın çağını 892-907 yıllarında
İsmail b. Ahmed zamanında yaşamışlardır. Askeri güçlerinde oldukça gelişen
Samaniler, Orta Asya üzerinden geçen kervan yollarının güvenliğini ve
ekonomisinde istikrarı sağladı. Samaniler Devleti’nin toprakları üzerinden IX.
yüzyıldan itibaren hemen hemen tüm Müslüman devletlerin ordularına Türk
kölelerinin akımı geçmekteydi. Refah ve gelişme için böyle bir temele sahip olan
Samaniler, Buhara’yı sadece geleneksel ilim merkezine değil, aynı zamanda yeni
Fars dilinin ve edebiyatının yeniden canlanmasına dönüştürdü. el-Makdisi, Orta
Asya’daki Türk-Müslümanlar Samaniler’in döneminde Maveraünnehir ve Horasan
coğrafyasında Ramazan ayının Cuma günlerinde sultanın huzurunda meclisler
kurduğunu belirtmektedir. Ayrıca bu meclislerde hangi konular üzerinde müzakere
yapılacağını sadece hükümdar belirlediğini, alim ve bilim adamları o konu üzerinde
fikirlerini dile getirdiğini ve bu alimlerin Hanefi mezhebinde olduklarını
yazmaktadır. 52
Samaniler döneminde Firdevsi, İran’ın Milli destanı olan Şah-name’nin kendi
versiyonunu yazmaya başladı. X. yüzyılın ortalarında Samaniler Devleti’nde
istikrarsızlık meydana geldi. Devletteki birtakım darbe, devletin merkezileştirmeyi
amaçlayan emirlerin politikasına karşı çıkan asker ve arazi sahipleri tarafından
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yapılmıştı.

Horasan’daki

ayaklanmalar

Buhara’nın

bu

bölge

üzerindeki

hakimiyetinin kalkmasına neden oldu. Bu nedenle, Karahanlılar ve Gaznelilerin X.
yüzyılın 90’lı yıllarındaki Samani Devletinin mallarını ele geçirmesi zor olmadı.
Kaçmayı başaramayan İsmail el-Muntasır 1005 yılında öldürülmüştü. 53 Tarihçilerin
çoğu, Samanilerin, Taciklerin oluşumunda önemli rol oynadıklarını söylemektedir. 54
2. Karahanlılar (840-1212). Tarihte Doğu Türkistan ve Maveraünnehir
bölgesinde hüküm etmiş ilk Müslüman Türk devleti olarak bilinmektedir 55. Daha
önceden batılı bilim adamları “Türkistan ve Uygur Hanları Devleti” olarak
adlandırılan 56 Karahanlılar tabirini ortaya çıkaran Rus oryantalisti Vasiliy
Vasilyeviç Grigoryev 1874 yılında yazdığı “Karachanidy v Maverannagre, po Tarihi
Muneddjim-başi, v osmanskom tekste, s perevodom i primeçaniyami” 57 adlı
makalesinde Karahanlılar ismini vermiş ve hanedan daha sonra bu adla tanınmış
oldu. Karahanlılar isminin yanında İlig gibi isim daha vardır. Nemeth’e göre, İlig,
Attila’nın oğlu İlek olduğunu söyler, ancak Sadettin Gömeç, İlig veya İlek olarak
yazılmasının yanlış olduğunu, doğrusu İllig olması gerektiğini, dolayısıyla İlligHanları olarak yazılması gerektiğini belirtmektedir. 58
Rus şarkiyatçısı N. Sıçyev, 766 yılı Karluklar Yedisu bölgesini ele
geçirdiğini ve orada devletlerini kurduğunu söylemektedir. Ayrıca, Uygur
Kağanlar’ın üstünlüğünü tanımak zorunda kalan hükümdarları, Yağbu ünvanını
alıyorlardı. Ancak farklı olarak 840 yılında Uygur Kağanatı’nın ölümünden sonra
Karluklar’ın Yağbu’su Kağan unvanını aldı. İlk Kağan olarak Kül Bilge Kadir
Kağan (744-840) olmuştu. Kül Bilge aynı zamanda, Karahanlı denilen hanedanın
kurucusu olarak kabul edilir. Böylece, Karahanlı Kağanatı, Karluk Kağanatı olduğu
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ve Yedisu dışında, Maveraünnehir ve Kaşgar’ın büyük kısmına yayıldığını ve
hükümdarları ile nüfusun çoğunluğu İslam’ı kabul ettiği anlaşılmaktadır. 59
X. yüzyılın ortasında Karahanlılar Müslüman oldular ve onların emiri Satuk
Buğra Han Müslüman ismi Abdul Kerim adını aldı. Onun torunu Harun Buğra
Han’ın çıkarları, güneydeki Samaniler’in düşüşü nedeniyle anarşi meydana geldiği
Maveraünnehir’de yoğunlaşmıştı. 992/382 yılında Buğra Han Buhara’yı aldı ve
birkaç yıl sonra Mahmud Gaznevi ile birlikte Samaniler Devleti’ne son verdi.
Ceyhun iki imparatorluk arasındaki sınır haline geldi ve sonraki iki asır boyunca
Karahanlılar, batıda Buhara ile Seyhun’un alt kısmı ve doğuda Yedisu ile Kaşgar’a
kadar uzanmaktaydı. Kaynaklara göre Karahanlılar, 1016/407 yılı iç savaşı başlattı
ve yaklaşık 1041/433 yılından sonra hanedan iki kola ayrıldı: Maveraünnehir ve
Fergana’nın batısından Hucent’e kadar topraklarına sahip olan Buhara merkezli batı
hanlığı ve Fergana’nın doğusu, Yedisu, Talas, İsbicab, Kaşgar, Şaş coğrafyasını
barındıran doğu hanlığı. Bu hanlığın siyasi ve askeri başkenti Balasagun, fakat dini
ve medeni merkezi Kaşgar’da bulunmaktaydı. XI. yüzyılın sonlarında Buhara, kağan
I. Ahmed ibn Hidr, İsmaililiği kabul ettiği dönemde kriz yaşadı ve Selçuklular’ın
Melikşah’ın saltanatı zamanında buraları işgal edilerek dolayısıyla Karahanlılar,
Selçuklular’ın egemenliğine girdi. Gazneli Türkler, sıkı bir şekilde merkezileşmiş
bir devleti inşa ederken, Karahanlılar eski göçebe hayatlarının kabilevi tarzıyla
bağlarını sıkıca korudular. Karahanlılar döneminde, Yusuf Balasağun’un Kudatgu
Bilig ve Kaşgarlı Mahmud’un Divan Lügati’t-Türk gibi Türk-İslam medeniyeti ve
tarihi açısından önemli olan eserler yazılmıştır. 60
3. Gazneliler (963-1186). Horasan, Kuzey Hindistan ve Afganistan’da
hüküm süren Türk-Müslüman hanedanıdır. Adını başkent Gazne’den almaktadır.
Samaniler’in parlak döneminde Maveraünnehir üzerinden İslam dünyasına giren
Türkler’in büyük kısmı, Abbasi halifelerinin ve eyaletlerdeki Arap ve İranlı valilerin
hizmetinde asker yada muhafız olarak hizmet etmekteydiler. Bu dönemde
Büveyhiler ve Samaniler mahalli kuvvetlerin yanında kendi ordularında Türk
askerlerini kullanmışlardı. Samaniler’in Horasan’daki ordu kumandanı görevini
59
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üstlenmiş Alp Tegin, 961’de (350) Vezir Ebu Ali el-Belami ile birleşerek kendi
adayını Samani tahtına çıkaracaktı, ancak başarısızlığa uğramıştı. Alp Tegin Ocak
963’te (Zilhicce 351) beraberindeki az bir kuvvetle beraber Doğu Afganistan’daki
Gazne’ye çekilip, mahalli bir hanedan Levikler’i uzaklaştırarak buraları ele
geçirmişti. Neticede Gazneliler Devleti’nin temelleri böylece atılmış oldu. 61
Samaniler’deki I. Mansur Gazne’yi tekrar kendi hakimiyetine dahil etti.
Ancak, onun ölümünden sonra Samani Devleti’nde yoğun mahkeme anlaşmazlıkları
ile yerel feodal ve arazi sahiplerinin ayaklanmaları sık sık meydana geldi. Böyle bir
dönemde, 977 yılında Gazne’de Böri Tegin, kabiliyetsiliğinden dolayı Türkler
tarafından görevinden uzaklaştırıldı ve onun yerine Alp Tegin’in güvendiği
kişilerden Sebük Tegin getirildi ve Samaniler’in onunla savaşacak gücü kalmadı.
Gazneli Devleti’nin coğrafyası, Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan
topraklarına kadar uzanmıştı. Gazneli Devleti topraklarının çoğu Selçuklu Türkleri
tarafından ele geçirilmişti. Son Gazneliler sadece Hindistan’ın Pencap’ına sahipti.
Sonuçta Gurlular tarafından Gazneli Devleti’ne son verildi. 62
4. Timurlular (1370-1507) veya Timur İmparatorluğu, İran ve Orta Asya’da
hüküm süren İslam hanedanıdır. İslam ve Fars medeniyeti unsurları ile Türk-Moğol
askeri teşkilatı ve devlet unsurlarını bünyesinde barındırmış ve soy olarak da TürkMoğol boylarından Barlaslar’a dayanan Türk-İslam devleti 63 olan bu hanedan, Emir
Timur (1336-1405) tarafından kurulduğu için adına nispetle Timurlular olarak
anılmaktadır. Timurlu Devleti Hunlar, Uygurlar ve yukarıda zikrettiğimiz
Samaniler, Karahanlılar ve Gazneliler’den sonra Türkistan coğrafyasında kurulan en
büyük İmparatorluktur. Bu devletin hüküm ettiği dönemde Türkistan ve Horasan
toprakları, İslam mimarisi açısından altın çağını yaşamışlardır. XV. yüzyılın
sonlarında Harezm, Türkistan, Kazan, Kırım ve Azerbaycan coğrafyasında Çağatay
Türkçesi kültür dili haline gelmişti.
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Timurlular, İran, Kafkas, Mezopotamya, Afganistan, Orta Asya’nın büyük
bir kısmı, ayrıca bugünkü Pakistan, Suriye ve Türkiye topraklarını kapsayan büyük
topraklara sahip olmuştu. Emir Timur zamanında (1336-1405) devlet başkenti
Semerkand olmuştu, Şahruh zamanında iki başkent Semerkand ve Herat oldu. İlk
taç giyme töreni Belh’te, sonra Semerkand’ta gerçekleşti. Timur, Semerkand’ı
başkent ilan ettikten sonra, türbe ve diğer mimari yapılara donattırıp, savaş veya
seferlerde ele geçirmiş olan şehirlerin alimleri, öğretmenleri ve ustaları
Semerkand’ta bir araya getirmiş ve buralarda çok sayıda kütüphane ve medrese
yaptırmıştı. 64 1391 yılında Çağatay diliyle Uygurca yazdıran Timur, kendisi kurduğu
devletinin ismini sildirerek, onun yerine Turan olarak yazmasını talep etmişti.
“Besmele”den başlayan yazıyı ilk olarak, Doğu Araştırmaları Enstitüsü Moğol
bölümü başkanı, şarkiyatçı N. N. Poppe okumuştu. 65
1.1.2.1. İlmi faaliyetler
Medreselerin ortaya çıkış tarihi, İslam dini ve Arap yazılarının bölgeye
yayılma tarihi olarak bilinen VIII. yüzyıldan başlamaktadır. Bu medreseler camilerin
yanından cami imamları veya başka zengin kişiler tarafından açılmıştır. 66 Orta Asya
halkı İslam’ı kabul etmelerinden itibaren medreseler, ilim ve kültür merkezlerine
dönüştüğü malumdur. Bu medreselerde farklı dönemlerde Muhammed el-Horezmi,
el-Farabi, Biruni, Uluğbey, Nevai ve diğer ünlü bilim adamları eğitim almışlardır.
Medrese, caminin mülkiyeti olarak kabul edildi ve camiye gelen gelirden varlığını
devam ettirdi. Ayrıca, medresenin birçoğu oraya gelen misafirlerin sadakaları
üzerinden finanse edilmişti. 67
Timur dönemindeki medreseler Orta Doğu’da XI-XII. yüzyıllarda ortaya
çıkmasına rağmen, bu medreselerin mimari yapısı İslam öncesi mimarlık geleneğine
dayanmaktadır. Medreselerin, camilerin ve hanakaların inşası sevabı çok iş olduğu
64
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için hanedanlar, emirler ve vezirler tarafından yapılmıştı. Özellikle başkent olan
Semerkand ve Herat’ta, Timur ve Timurlular döneminde inşa edilen birçok cami ve
medresenin günümüze kadar çok az sayısı ulaştı. Günümüze kadar ulaşmış olan
medreseler aşağıdaki gibidir 68:
Orta Asya genelinde medeni-kültürel merkezlerinden sayılan sayısız
medreseler bulunduğundan dolayı çalışmamızda en önemlilerini ele aldık.
X. yüzyılın başlarında Buhara “İslam sığınağı” olarak adlandırıldı ve
Müslüman din adamlarının merkezi olmuştu. Buhara’da yaklaşık 170 büyük ve
küçük medrese vardı ve “A’la” (yüksek), “Evset” (orta) ve “Edini” (bağlangıç)
olarak üç kategoriye ayrıldı. Medreseler on bin öğrenciye, öğretmen ve imamlara
hizmet ettiler. Müslüman ülkelerde medrese, yüksek öğrenim kurumu olduğu
malumdur. Medrese, İslam hukuk okulu olan ruhani bir yerdir ve tüm müfredat
Kur’an’a odaklandı. Fıkıh ve akide derslerine ek olarak, Arap dili ve edebiyatı,
matematik, mantık ve bazı medreselerde fen bilimleri dersleri okutulmuştur. Buhara
medreselerinde eğitim yaklaşık yirmi yıl sürdü. İlk üç veya dört yıl sonra, medrese
öğrencisi müezzin (veya Sufî) derecesini aldı. Bir veya iki yıl sonra ise ona burs
imkanını sağlayan dahiyak unvanı verildi.
Müslüman tüccarların Çin, Hindistan ve Volga (İdil) bölgesinde ticaret
yaparak İslam’ın yayılmasında en etkili güç olduğu ve eğitim kurumları olarak
faaliyet gösteren medreselerin Orta Asya Türkleri arasında İslam’ın yayılmasında
önemli rol oynadığı bellidir. Tarihsel veriler, Orta Asya’da sadece X. yüzyılda açılan
medreselerin eğitim ve öğretim seviyelerin en yüksek noktaya ulaştığını
göstermektedir. 69
Güney Kazakistan’daki İslami mekteplerin ve medreselerin tarihine
bakıldığında, bunların çoğu Hokand Hanlığı döneminde inşa edildiğini görmek
mümkündür. Böyle medreselerin biri Tara şehrindeki Abdikadir medresesidir. Bu
medrese, XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde Abdikadir isimli kişinin maddi desteklerinin
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sayesinde inşa edilmişti. 1855’te Hokand Hanlığı zamanında 1853-1858 yılları
arasında Taşkent valisi olan Mirza Ahmed Parvança, Güney Kazakistan’daki
Çimkent şehrine Şami camisini inşa etti ve o zamandan beri caminin yanında
medreseler insalanlara eğitim konusunda hizmet vermeye başladı. Kazakistan’daki
medreselerinin en eski ve en büyük medresesi, Türkistan’ın doğusundaki Karatav
dağının eteklerinde yer alan Karnak (Atabay) medresesidir. Buradan mezun olan
öğrencilerin eğitim seviyesi Buhara, Semerkand ve Taşkent’teki medreselerin
öğrencileriyle aynı derecede olmuştu. 70
Ayrıca, Türkistan, Çimkent, Sayram, Evliya Ata, Akmeşit, Merke, Semey,
Akmola, Karkaralı şehirlerindeki cami-medreseleriyle birlikte XIX. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren kırsal yerlerde cami ve medreseler açılmaya başladı. Seyhun ve
Karatav dağının etekleri başta olmak üzere tüm kırsal alanlarda camie ve medreseler
inşa edilmeye başladı. Onların açılması ve faaliyet göstermesi, halk arasındaki etkili,
işan ve mollaların isimleriyle yakından ilişkilidir. Kazakistan’ın güney bölgesindeki
Şayan cami-medresesi, Yanakorgan’daki Aktas (Aktaş) cami-medresesi, Karasopı
(Karasufi), Seyhun yanındaki Kulboldı (Kuloldu), Maral Kurmanulı (Maral İşan)
gibi şahısların isimleri olmuştu.
1.1.2.1.1. Uluğbey Medresesi
Timurlular döneminden günümüze kadar ulaşmış böyle bir büyüklükteki tek
yapıdır. Buhara’daki bu medrese Abdulaziz Han’ın medresesinin karşısında yer
almaktadır. Medrese 1417 yılında İsmail İbn İsfafgani tarafından Uluğbey
hükümdarının emriyle tasarlandı ve ilahiyat, astronomi, matematik, fizik dersleri
olan laik ve dini ilimin merkezi olarak inşa edildi. Semerkand ve Gicduvan’da da
benzer medreseler yapıldı. Uluğbey, kendi ilim merkezinde bilim adamlarını
toplayan bilim insanıydı. Gelişim ve kalkınmanın tek temeli ilim olduğunu bilen
Uluğbey, medrese kapılarında “İlim arzusu herbir Müslüman erkek ve kadınların
görevidir”

cumlesi yazılmıştır. Bugün bu medresede Buhara Anıtlarının

Restorasyonu Tarihi Müzesi bulunmaktadır.
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1.1.2.1.2. Abdülaziz Han Medresesi
Uluğ Bey Medresesi’nin karşısında yer alan ve daha da gösterişli tasarlanan
Abdülaziz Han Mederesesi bulunmaktadır. 1652 yılında Astrahan Hanlığı (14661577) zamanından bir eserdir. Uluğ Bey Medresesi başta olmak üzere, diğer
medreselerinden

desen

dışı

tasarımları

ile

resimleriyle

farklılaşmaktadır.

Medresedeki dekorlardan Çin ejderhası, İran mitolojisindeki efsanevi Zümrüdü
Anka kuşu da bulunmaktadır.
Efsaneye göre, Canoğulları hanedanlığından (1645-1680) Abdülaziz Han,
halife Hudoydod’ın ve aynı zamanda bir başka Buhara işanı Mevlana Şerif
(XVII)’in talebesi (mürid) olmuştur. Her iki işan da uzun süre boyunca birisini
tercih etme konusunda tereddüt eden Han’ın üzerindeki etkisini artırmaya çalıştı.
Bu, Azizon tarihi mahallesinde inşa edilmesine rağmen, kuzeydeki Mevlana Şerif
Mahallesi’nin sınırında yer almış olan Abdülaziz Han Medresesi’nin konumunu
açıklamaktadır.
1.1.2.1.3. Mir Arap Medresesi
Buhara’da bulunan XVI. yüzyılın Müslümanların İslami eğitim, manevi
merkezi olup, 1920 yılına kadar Buhara Emirliği (1785-1920) topraklarında
bulunmuştur. 1535-1536 yıllarında inşa edilen bu medrese, 1920 yılında emirlik
Sovyetlerin tarafından işgali edildi ve bu coğrafyada Sovyet iktidarı kurulmuştu. Bu
yılın başında medrese kapatıldı ve din adamları sürgün edildi. 1946 yılında tekrar
açılarak 1989’a kadar, Taşkent’teki Barakhan Medresesi hariç, SSCB’ndeki tek
etkili medrese olmuştur. Mir Arap Medresesi muhtemelen, Buhara’nın özel
hükümdarı Ubeydullah Han’ın manevi üstadı, Nakşibendi tarikatının şeyhi Seyid
Şemseddin Abdullah el-Yemeni (Arabi) tarafından inşa edilmiştir. Mir Arap
Medresesi, 1512’de Şeybaniler’in I. Şah İsmail’in ordusuna karşı Gijduvan
Savaşı’ndaki zaferi anısına yapıldığı, ayrıca bu medresenin son inşaat çalışmaları, 3
bin İranlı kölenin satılmasından elde edilen parasıyla Ubeydullah Han’ın yaptırdığı
da bilinmektedir. 71
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1526 yılında vefatından önce Şeyh Abdullah el-Yemeni, 72 kendisi tarafından
inşa edilen medresenin topraklarına defnedilmesini emretti ve bu o zamanın
inşaatının neredeyse tamamlandığını göstermektedir. 1530-1535/1536 yıllarında
medrese binası yeniden inşa edilmesi mümkündür. Bu medresenin modern “Mir
Arap” (Arap mülkü) adını, kurucusunun ölümünden sonra almıştır. Kuruluşundan
1920’lerin başlarındaki kapanışına kadar Mir Arap Medresesi, Orta Asya’daki en
prestijli eğitim kurumlarından biriydi. Ünlü Tacik düşünürü, filozof, yazar ve şair,
Ahmed Doniş Buhari, Semerkand ilinin kadısı İsohon Şirinhucayev, İştıhan şehrinin
son kadısı Bahodirhon ibn Seyid İbrahimjoca ve diğerleri bu medresede üstad
görevindeydi. 1920-1930’larda SSCB coğrafyasındaki tüm medreseler kapatıldı.
1945 yılında hükümet kurumlarıyla yapılan uzun müzakerelerden sonra, Orta Asya
Müslümanları Dini İdaresi (SADUM) Müftüsü İşan Babahan, Orta Asya’daki İslami
eğitimin canlanmasının başlatılmasını sağladı. 73
Mir Arap Medresesinde eğitim 9 yıl sürdü ve iki aşamaya bölündü. Eğitim
programı Diyanet İşleri Konseyi ile koordine edilip üç bölüme ayrılmıştı:
- Dini dersler (Tecvid, Hadis, İslam Tarihi vs.). Tüm derslerin %30’unu
oluşturdu;
- Normal (laik) dersler (SSCB halklarının tarihi, SSCB Anayasası, Rus dili,
beden eğitimi vs.);
- Karışık karakterdeki dersler (Arapça ve Farsça diller vs.).
Normal liseden mezun olan öğrenciler için medrese 4 yıllıktır. Özbek
SSC’nin diğer Sovyet kurumlarının öğrencileri gibi, medresede eğitim gören
öğrencilerini de devamlı olarak okuldan çıkarıp, onları pamuk toplamaya
göndermesi öğrencilerinin dersleri anlamalarında zorluk çekmişlerdir. 74
1.1.2.1.4. Kükeldaş Medresesi
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Buhara’daki ünlü tarihi “Lyabi-havuz” binasının yanında Kükeldaş medresesi
bulunmaktadır. Bu medrese, Buhara’nın en büyük ve Orta Asya’nın en büyük
medreselerinden sayılmaktadır. 1568-1569 yıllarında II. Abdullah Han döneminde,
Buhara emiri Külbaba’nın maddi kaynakları sayesinde inşa edilmiştir. Hanlar ile
yakın ilişkilerinden dolayı emir “sütkardeşi” anlamına gelen Kükeldaş unvanını (en
yüksek pozisyonlarından birisi) almış. Neticede medrese de Kükeldaş olarak
adlandırıldı. Medresede 160 hücresi (oda) olan iki katlı binadır. Birinci katı dershane
olup, ikinci katı yatakhane olarak inşa edilmişti. Medresenin binası farklı
dönemlerde farklı amaçlarda kullanılmıştır. Örneğin, XVIII. yüzyılda medrese
binası

kervan

saray

olarak

kullanılmıştır.

Kükeldaş

Medresesi

binası,

Özbekistan’daki deprem sırasında ağır hasar görmesine rağmen bugüne kadar
ulaşmıştır. Şuanda, 2020’de tamamlanması gereken Kükeldaş Medresesinin yeniden
inşası devam etmektedir.
1.1.2.2. Tarihi Şahıslar
İbn Sina olarak tarihte altın harflerle yazılan, tam adı Ebu Ali el-Hüseyn b.
Abdillah b. Ali b. Sina (980-1037/370-428) olan büyük alim, fizikçi, filozof, yazar
980/370 yılında Buhara yakınındaki Afşana köyünde dünyaya gelmiş ve 1037/428
yılında İran’ın Hamedan şehrinde vefat etmiştir. Çalışmalarında Felsefe ve Tıp
alanlarına ağırlık veren İbn Sina, değişik alanlarda da 200 civari kitap yazmıştır.
Batı dünyasında genellikle Avicenna olarak tanılmaktadır. Babası Abdullah,
Samaniler’in hükümdarı Nuh b. Mansur zamanında başkent Buhara’ya yerleşmiş ve
İsmaili görüşlerini benimsemiştir. İbn Sina küçük yaştan iken Kur’an’ı ezberledi,
ayrıca dil edebiyat, fıkıh ve akaid öğrenimi de gördü. 75
İbn Sina’nın tıp alanındaki “mucizeleri”nden haberdar olan ve hastalanan
Samani Hükümdarı Nuh b. Mansur, onu sarayına çağırdı. Buhara Emiri’nin
iyileşmesinden sonra İbn Sina’nın gelecekteki kaderini etkileyen, Samani
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Ömer Mahir Alper, “İbn Sina”, DİA, c. 20, s. 319-322
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dönemindeki kitaplara zengin ve ünlü Buhara kütüphanesini kullanmaya izin
verildi. 76
Ebu Reyhan Muhammed b. Ahmed el-Biruni veya kısaca el-Biruni, 973
yılında Harezm’in merkezi şehri olan Kas’ta doğmuştur. 77 Harezm bölgesinde
doğduğu için el-Harizmi adıyla da anılmaktadır, ancak kendisinden daha önce
yaşamış ünlü matematikçi Muhammed b. Musa el-Harizmi ile karıştırılmamasından
dolayı

tarihi

kaynaklarda

Harizmi

isminden

daha

çok

el-Biruni

olarak

zikredilmektedir. Birun isimli şehrin adı tarihi kaynaklarda rastlanmamasına
rağmen, Beyhaki, Birun’u şehir ismi olarak kaleme almaktadır. 78 Farsça’da birun
kelimesi “dış” anlamına geldiği için, bazı müellifler “dışarıdan gelen, yabancı”
anlamında kullamdıldığı kanaatindedirler. 79
1.1.2.3. Tasavvufi Oluşumlar
Tasavvuf, Hz. Peygamber zamanında Sufilik veya Tasavvuf olarak
adlandırılmamasına rağmen, dünyevi işlerden uzaklaşıp, Allah’a yakınlaşmak ve
ruhani dünyasını zenginleştirmek gibi tasavvufun temel şartları vardır. Tasavvuf
veya Sufilik, İslam’ın mistik yönü olarak tarif edilebilir. Sufilik kelimesinin ortaya
çıkma tarihine gelince farklı görüşler ileri sürülmektedir. Onların bazıları aşağıdaki
gibidir:
1. “Avlu veya gölgelik” gibi manalarda kullanmışlardır. Hz. Peygamberin
camisinin avlusu veya gölgeliğinde yatıp kalktıklarından dolayı, bekar ve fakir
muhacirlere “Ehl-i Suffa” veya “Ashab-ı Suffa” adı verilmiştir.
2. “Yün” anlamına gelen “sûf”tur. Koyun veya keçi kılından veya yününden
yapılmış günümüzde çobanların giydiği kalın elbise ile Hz. Peygamberin zamanında
hiçbir sohbetin kaçırmayan, tüm dini açıklamalarına daima katılan fakir bedeviler
anlatılmaktadır. 80
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3. Başka bir görüşe göre, Sufilerin Allah’ın huzurunda “ilk sırada olmak”
anlamına gelen “saf el-evvel” kelimesinden gelmektedir.
4. Sufi kelimesini “Benu’s-sûfe” denilen Arap kabilelerinden olduğunu
söyleyenler de vardır. Bu kabile Ka’be’nin tüm hizmetlerini yerine getiren ve daha
sonra kendilerini Allah’ın yoluna adamış “Sufiler” olarak adlandırmışlardır. 81
1.1.2.3.1. Yeseviyye
Kurucusu A. Yesevi olan Orta Asya’daki büyük tarikattır. Yesevi’den sonra
müridleri sayesinde Orta Asya’nın çeşitli bölgelerine yayılmıştır. Bu tarikata adına
nisbetle Yeseviyye, Ahmet Yesevi’nin lakabı “Sultan” olduğundan Sultaniyye, cahri
(sesli) zikir yapmalarından Cehriyye denilmektedir. İlk hocası ve aynı zamanda
akrabası Arslan Bab (Baba)’dır. 82
Ahmed Yesevi’nin vefatından sonra müridleri XII. yüzyılın ortalarından
itibaren Anadolu’ya da yaymaya devam ettiler. Yesevilik, Türkistan bölgesinden
sonra Türkistan’ın kuzeybatısındaki İdil-Ural bölgesine, Azerbaycan ve Horasan’a
yayıldı. Orta Asya’daki Türkler’e has olan gelenek ile İslam’ın kaynaşması
neticesinde ortaya çıkan İslam’ın geleneksel formatının yaygınlaşması ve
sistemleşmesi sürecinde Yesevilik tarikati önemli rol oynamıştır. 83
1.1.2.3.2. Nakşibendiyye
Bu tasavvuf tarikatının adı, XIV. yüzyılda yaşamış Bahaeddin Nakşibendi (ö.
791/1389) adıyla ilişkilendirilse de, o Nakşibendiyye tarikatının kurucusu değildir.
Nakşibendiyye tarikatini ortaya çıkaran ve manevi yönünü tanımlayan kişi olarak
XI-XII. yüzyıllarda hayatını sürdüren Yusuf el-Hemedani (1048-1140) adı zikredilir.
Bu Yusuf el-Hemedani’nin talebesi Abdulhalik-ıl Güjdevani, Nakşibendiyye
tarikatına yön gösteren Hacegan denilen tarikatının temelini oluşturmuştu.
Bahaeddin Nakşibend ise bu Hacegan tarikatının mensubu idi. Nakşibend bu
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tarikatin faaliyetlerini canlandırandı ve bunun sayesinde Hacegan-Nakşibendiyye
olarak adlandırılmaya başladı. Maveraünnehir bölgesi XIII. yüzyılın başlarında
Moğol-Tatar iktidarının etkisinde olup, 200 yıldan fazla zamandır onların otoritesini
tanımıştı. XIII. yüzyıla kadar yerli halkın hukuklarını koruyan şeriat hükümleri
kaldırıldı ve halk arasındaki ilişkiler Moğol yöneticileri tarafından yönetilmeye
başladı. Moğol hükümdarlarının İslamiyet’in kabulü sırasında, halk arasındaki
ilişkiler farklı tarikatlerin getirdiği adet ve örfleri tarafından yönetilmeye başladı. O
sırada, Maveraünnehir bölgesinde Kübreviyye, Yeseviyye gibi tarikatler faaliyet
göstermekte idi. Bu tarikat mensupları Türk-Moğol yöneticileri ile etkileşime
girdiler ve Maveraünnehir’deki siyasi ve manevi hayatına aktif şekilde katıldılar. Bu
durum bu coğrafyada hayatlarını sürdüren Farsi kökenli Soğd-Tacik halkının manevi
ve kültürel gereksinimlerine büyük ölçüde aykırıydı. Böylece Soğd-Tacik halkının
manevi hayatının özü ve omurgasını Hacegan tarikati oluşturmuştu. Nakşibendiyye
tarikati Alevi silsileye sahip olmakla birlikte Sünniliğe de bağlıdır. 84
1.1.2.3.3. Kübreviyye
Orta Asya’daki Yeseviyye ve Hacegan tarikatlerinden sonraki üçüncü
büyük tarikattir. Tarihi kaynaklarda daha çok Necmeddin Kübra olarak bilinen bu
tarikatin kurucusu Ahmed b. Ömer b. Muhammed b. Abdullah el-Hiveki, Harizmşah
Devleti (1097-1231) zamanında 540/1145 yılında Hive’de dünyaya gelmiştir.
Necmeddin Kübra, Horasan ve Harezm’de tarikat faaliyetlerini yapmış ve çeşitli
konularda eserleri kaleme almıştır. Orta Asya, Hindistan ve İran coğrafyasına bu
tarikatin yayılmasında Kübra’nın Sadeddin Hammuye (ö. 650/1252), Necmeddin
Daye er-Razi ile Seyfeddin Baharzi vb. gibi talebeleri önemli rol oynamıştı. Bu
tarikat, Şeyh Necmeddin Kübra tarafından belirlenen zühd, tevbe, tevekkül, kanaat,
uzlet, zikir, teveccüh, sabır, murakabe, rıza olarak bilinen on temel esasa
dayanmaktadır. Bunların içinde halvet ve zikr büyük önem arzetmektedir. 85
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1.2. Türkistan’da Sovyetler Dönemi İslam
1.2.1. Sovyetlerın Genel Dini Politikası/Siyaseti
Çarlık Rusyası’ndaki dini örgütlerin yasal düzenlemesi, Kırgızistan da dahil
olmak üzere Orta Asya’ya yayılmaya başlandığından, Kırgızların Rusya’ya
katılması ile devlet ile din ilişkilerin yeni bir dönemi başlamıştı. 86
Rusya’daki bütün dinler resmi olarak üç kategoriye ayrılmıştı: egemen
(Ortodoks), hoşgörülü (İslam, Katolik, Lüteran), zulüm gösteren (eski inançtakiler,
Vaftizciler, Adventisler). 87 Devlet yetkilileri dinlerin iç hayatına açıkça müdahale
etmişti, dolayısıyla farklı dinlerin kanun önünde eşitsizliği meydana geldi. Ortodoks
dini Rus hükümeti tarafından korunmaktaydı. Hatta onun eleştirisi bile ağır bir suç
olarak kabul edildi ve mülkiyetine el koyma ile cezalandırılmıştı. Böylece, 1875
yılında Rus İmparatorluğu Kanunları Yasası, akımlar ve eski inançtakilere yapılan
zulüm konusunda 755 türlü kararnameyi yayınladı. 88
Kırgızistan’ın Rus İmparatorluğuna katılmasından sonra, Kırgızistan’ın
Hıristiyanlaştırılma süreci başladı. Ancak yerli nüfus arasında Hıristiyanlığı
beğenilmemesi nedeniyle yaygın olmamıştı. Çok geçmeden Kırgızistan’ın
Hıristiyanlaştırılması projesi, savunulamaz ve perspektifsiz olduğu için Rus
yetkilileri tarafından reddedildi ve resmi seviyede Kırgız halkını Müslüman olarak
kabul etmişlerdi. 89 Türkistan nüfusun %96’sı Müslüman ve sadece %3.7’si Ortodoks
dininde olmuştur. 90
Rus hükümeti, İslam’ın bir din olarak Rusya’nın lehine hizmet ettiğini
anlamış ve sıkıca kavramıştır. Tarihsel belgeler, egemenlik altındaki topraklardaki
86
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otokrasinin, yalnızca Müslüman din adamlarının faaliyetlerini kurmak ve
yönlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda iman kütlesinin kendi İslam dininin
“görevlerini” yerine getirme konusunda gayretli davrandıklarını göstermiştir.
Böylece, o zamandaki belgelerinin birisinde: “Bütün Rusya’nın otoritesi olan
İmparatorluk Majesterlerinin kararnamesine göre, Rusya’daki tüm Müslümanlar
dinlerinin tüm şartlarını yerine getirmelidir. Aksi takdirde, “mürtedler” şu üç şekilde
cezalandırılacaktır; ilk kez çubuklarla, ikinci kez sopalarla, üçüncü kez
kamçılarla”. 91
R. Mustafina’ya göre, XIX-XX. yüzyıllarda Kazaklar, İslam dininin
temellerini bilmekteydi ve yerine getirmekteydi, çocukları Müslüman okullarında
eğitim görmekteydi, camilere gidiyorlardı. 92 Çarlık hükümetinin göç politikası
İslam’ın konumunu önemli derecede etkilemiştir. Step bölgelerinin neredeyse tüm
bölgelerine Rus ve Ukrayna’lı köylülerin yerleştirilme stratejisi XIX. yüzyılın
yetmişli yıllarında başlamıştır. 1897 yılında Rus nüfusu önemli ölçüde artmıştı:
Akmola bölgesinde %56.7, Ural’da %40.8, Torgay’da %37.8, Jetisu’da %23.5,
Semey’de %24, Sırderya’da %6.2 rakamlarına ulaşmıştır. 1897 yılında Kazaklar,
modern Kazakistan topraklarında %81.7, 1914 yılında ise %65.1 oranını
oluşturmuşlardır. 93 Step’te Rus nüfusunun, özellikle kuzey bölgelerindeki önemli
derecede büyümesi, bölgenin etnik kökenlerin (Kuzey ve Güney) bölünmesine yol
açmıştır. 94
Araştırmacılar genel olarak, Rus hükümetinin Müslüman topluluklara karşı
devlet ile din politikasını farklı şekilde değerlendirmektedir. Bazıları, Rus hükümeti,
zihinleri etkilemek ve Rusya’nın toplumunu güçlendirmek amacıyla Müslüman
dinin kullanma politikasını izlediğini, 95 diğerleri ise imparatorluk idaresinin yerli
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halkın maneviyatına müdahale etmediğini ve Müslüman kurumlara dokunmadığını
düşünmektedirler. 96 Bununla birlikte, yerel yönetim yeniden dini kurumların
açılmasına aktif olarak görev yapmışlardır. Örneğin, Kırgızistan’ın değişik
bölgelerinde sadece 1899-1908 yılları arasındaki dönemde cami sayısı 2.5 kat
artmıştı. Sayıların büyümeleri 1917 Ekim Devrimine kadar sürmüştür. 97
1.2.1.1. Kırgızistan’daki Sovyet Devlet İle Din İlişkileri Dönemi.
İktidara Bolşeviklerin gelişiyle birlikte dini yapıların tüm ayrıcalıklardan
mahrum bırakma kampanyaları başlatıldı. Sovyet devletinin bir sonraki adımı, dini
ve ulusal eşitsizliğin ortadan kaldırmak olmuştur. Kasım 1917’de kabul edilen
Rusya Halklarının Bildirgesi, bütün dinlerin “egemen”, “hoşgörülü ve hoşgörüsüz”
olarak bölünen tüm ulusal ve dini ayrıcalıkları ve kısıtlamaları kaldırdı. 98 Böylece,
dini gerekçelerle vatandaşların eşitsiz statüsünü ortadan kaldırdılar.
Devlet ile din ilişkiler konusundaki yaklaşımı V. İ. Lenin tarafından
“Sosyalizm ve Din” başlıklı makalesinde şöyle tanımlamıştı: “Devletin dinden, dini
toplulukların hükümetle herhangi bir bağlantıları ve kilisenin hükümetle hiçbir
alakası olmamalıdır.” 99 Lenin’in hükümleri Sovyet devlet politikasının temelini
oluşturdu ve 23 Ocak 1918’deki “Devletten Kilisenin ve Okulların Kiliseden
Ayrılması Üzerine” Kanunu da dahil olmak üzere ilk yasalarıyla birleştirildi. Daha
sonra bu ilke, tüm Sovyet anayasalarında görünmeye başlamıştı. 100
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Elbette Bolşevikler, dinlerin eşitliğini tanıyarak ve onları devletten ayırırken
dini kurumları rahat bırakmaya niyetli değillerdi. Neticede, Orta Asya’daki cedid
hareketinin 101 aktivistlerine yönelik baskılar, Şuroi-İslomiya (Şura’i-İslamiye),
Şuroi-Ulamo (Şura’i-Ulema) 102 gibi ulusal ve dini, siyasi örgütlerin zorla tasfiyesi
ile yenilen Kokand Özerkliğinin liderlerine karşı kampanyalar, ulusal ve
vatanseverlik gazetelerin ve dergilerin kapatılması, hem geleneksel mektepler,
medreselerin, hem de yeni yöntem okullarının acımasız ama amaçlı bir imhası
başlamıştır. 103
Ekim Sosyalist Devrim’in zaferi sonrasında, eski Rus İmparatorluğu’ndaki
Müslüman toplumunun yaşamı yeni biçim kazanmaya başladı. İlk aşamada, Sovyet
yetkilileri, Bolşevizm ve sosyalizm fikirlerini Doğu ülkelerine yaymak için
Müslüman toplumunu diğer dinlere ve gayrı Müslüman toplumlarla mücadele etmek
için kullanmaya çalıştılar. Bu planı uygulamak amacıyla, 1917’de Halkların
Milliyetler Komiserliği’nin bünyesinde Müslüman İşleri Komiserliği kurulmuştu.
Müslüman İşleri Komiseri Mullanur Vahitov, yardımcıları ise Galimdcan İbragimov
ve Şarif Manatov atandı. Ekim Devrimi sırasında Müslümanlar da kendi arasında
önemli sayıda örgütleri kurdular. Bunların arasında, Rusya Müslümanları Konseyi,
Rusya Müslümanları Askeri Konseyi, iç Rusya, Sibirya ve Başkur Kurultayı
Müslümanları Ulusal Parlamentosu vb. örgütler vardı. Bolşevikler Partisi,
Müslümanların Merkezi Komitesi üyelerinin elinden Sovyet iktidarının bu
muhalefetlerini siyasi arenadan ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Bunun yerine ilçe ve
kasabalarda ve köylerde “proleter hükümet organları” kurulmaya başlamıştı.
Müslümanların Merkezi Komitesi’nin himayesinde işçi-köylüler Kızıl Ordusu
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Liderleri ve Mülkiyetlerinin Kamulaştırılmasının Yasaklanması Üzerine” Türkistan Halk Komiserliği
Konseyi Başkanı Fergana Bölgesi 12. Kanunu), s. 86-95)
Ana hedefi Orta Asya ve Kazakistan topraklarında birleşik bir devlet kurmak olan 1920’lerde ortaya
çıkan dini siyasi partilerdir. Bkz: Saidakbar Agzamhocayev, İstoria Turkestanskoy Avtonomii,
Taşkent 2006, str. 238-260. (Saidakbar Agzamhocayev, Türkistan Özerkliğinin Tarihi, Taşkent 2006,
s. 238-260).
B. KH. Khasanov, “Dukhovnoye Sostoyaniye İntelligentsii Turkestana, Uzbekistana 1917-1920 gg. i
Yeye Otnosheniye k Sotsial'nym Peremenam”, Vestnik Tsentral'noy Azii i Zakavkaz'ya. 2001. Str. 46
(B. H. Hasanov, “1917-1920'de Türkistan, Özbekistan’ın Entelijensiyasının Manevi Hali Ve
Toplumsal Değişimlere Karşı Tavrı”, Orta Asya ve Kafkas ötesi Dergisi, 2001, s. 46).
Materialy TSGA Kyrgyzskoy Respubliki. Spravka v TSK KP Kirgizii i Spisok Deystvuyushchikh Relig.
Org. 1943-1944. Str. 15 (Kırgız Cumhuriyeti Merkez Devlet Arşivi'nin Materyalleri. Kırgızistan
Komünist Partisi Merkez Komitesi Belgesi ve Aktif Dini Kuruluşların Listesi, 1943-1944. s. 15)
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birliklerinin güçlendirilmesi devam ediyordu. Ufa ve Kazan’da Müslüman sosyalist
alayları, Kazan ve Moskova’da Tatar-Başkur taburları, Müslüman-Kızıl Ordu
adamlarının ayrı birimleri Astrahan, Perm ve diğer Rusya şehirlerinde kuruldu.
Kafkasya halklarıyla olan ilişkiler coğrafi bakımından uzaklıktan dolayı yavaş
ilerledi.
Haziran 1918’de Sovyet hükümetinin “platformunu” kabul eden III. Rusya
Müslümanları Kongresi gerçekleşmiştir. Müslüman okullarına gönderilecek
öğretmenlerin hazırlanması için her yerde öğretmenlik kurslar açılmaya başladı.
Halkların Milliyetler Komiserliği’ne bağlı olarak “Müslümanların ulusal eğitiminin
tüm sorunlarının bilimsel kanıtlanması”, ayrıca “Müslüman Üniversitesi, Doğu
Müzesi ve Merkezi Temel Müslüman Kütüphanesi meselesinin teorik gelişimi” ile
görevlendirilen Halk Kollektivitesi kurulmuştur. Müslüman toplumun yaşamını
dönüştürme planları, iç savaş nedeniyle tam olarak gerçekleştirilmemiştir. Güney
Ural, Volga bölgesi ve Sibirya’daki Müslümanlar ikamet ettiği yerlerin tüm bölgesi,
askeri operasyon arenasına dönüşmüştü. Din adamlarının çoğunun Sovyet devletinin
siyasi muhaliflerinin yanında oldukları için durum daha da keskinleşmişti. İç Savaş
sırasında başlayan “askeri komünizm” politikası, özellikle diğer bölgelerde görev
yapan birimler tarafından toplumu büyük baskılara maruz kaldırmaya yol açmıştır.
Şeriat mahkemelerinin, 104 okullarının kaldırılması, camilerin topraklarını ele
geçirilmesi,

din

adamlarına

gösterilen

yetkililerinden korkmaya neden olmuştur.

zulmler,

Müslümanların

Sovyet

105

1920’lerin sonu din karşıtlı kampanyaların büyümesi ile nitelendirilmiştir.
Düzenli olarak, Orta Asya’da, Kafkas-ötesi, Volga bölgesindeki Ramazan Bayram,
Kurban Bayram tatilleri, Mari, Çuvaş, Udmurut’ların geleneksel inançlarına karşı
mücadele, agresif baskıcı bir karakter kazanmıştı. Merkezi ve gölgedeki Tatar ve
Başkur halkı için militan ateistlerin birliği ve “Dahrilar” topluluğunun ortaya çıkan
örgütler, giderek dine karşı savaşmak için kendine has bir yapıya dönüşmüştür.

Adli kurumlarının kapatılması hakkında daha detaylı bilgi için bkz.: Ali Kantemir, “The Moslems”
Genoside in the USSR, ed. Nikolay K. deker, Adrei Lebed, New-York, 1958.
105
Muhametşin, Rafik, “İslam v SSSR” (“SSCB’ndeki İslam”), URL: http://islam-today.ru/blogi/rafikmuhametsin/islam-v-sssr/, erişim tarihi 21 Şubat 2017
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Ateistler Birliği (1929’dan itibaren Militan Ateistler Birliği) “Tanrısız beş yıllık”
planı

düzenleyen

baskıcı

ve

zorlayıcı

devlet

politikasında,

ateizmin

propagandasında, dini bayramların kaldırılmasında ve camilerin kapatılmasında
sosyalist rekabet, kuvvet olarak hareket etmiştir. 106
1920’lerin sonlarına doğru, etkili bir mekanizma olarak seçim hakkı
mahrumiyeti ile birlikte din adamlarının vergilendirilmesinde artış olmuştur. Din
adamlarının kitlesel sınırdışı edilmeleri, camilerin kapanışı ve Arap dilindeki
edebiyatların yok edilmesiye eşlik etmişti. Çaresiz kalan müftü R. Fahretdin
Müslümanların Merkezi Dini İdaresi’nin tüm üyelerine ve Ulema Konseyi’ne
gönderdiği bir mektupta, onların kapatılma lehine ikna etmişti, onun bu kararı,
Sovyet hükümetinin dine karşı tutumunu değiştirmeye zorlayacaktı. 107
1920-30’lı yıllarda ülkenin liderliği tarafından din adamlarının sivil haklarını
kısıtlamaya ilişkin faaliyetler yürütülmüştü ve din adamlarının din eğitiminde
kısıtlamalar ile yasaklanması, seçim haklarından yoksun bırakılması, dini
edebiyatların yayılmasının yasaklanması ayırımcı bir vergi politikasıyla ifade
edilmişti. Bununla birlikte, Müslüman din adamları idari ve cezai kovuşturmalara
tabi tutuldu. Nisan 1936’da Müftü R. Fahretdin’in ölümünden sonra yeni bir müftü
seçme sorusu ortaya çıktı. Müslümanların Merkezi Dini İdaresi’nin Yönetmeliğine
göre seçim, kongrede gerçekleşecekti. Fakat yeni müftü olarak Gadrahman Rasulev
atandı, bu da müftülüğün hükümete diz çökmesi anlamına geliyordu. 1937’de
yapılan din karşıtı faaliyetler neticesinde, %87 muhtesipler 108, 12 bini aşkın camiden
10 bini kapatıldı, imamlar ve müezzinlerin %90-97’si ibadet imkanından mahrum
bırakıldı, Tataristan’da devrimden önceki 2550 dini kurumlarından sadece 1375’i
kaldı, RSFSR döneminde onların sayısı %35’e ve SSCB döneminde ise %27’ye
kadar azalmıştır. Dağıstan Özerk Sovyet Sosyal Cumhuriyeti’nde kapatılan
ibadethaneler 1936’ya kadar %50, Kabardey-Balkar’da %59, Başkur’da 69’u
oluşturmuştu. 109
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1922’de din adamlarına ve dini yapılara yönelik devlet yetkililerin baskı
politikası kuruldu. Nep’in 110 döneminde ekonomik özgürlük verilmelerine rağmen
siyasi özgürlük verilmemiştir. Orta Asya ve Kuzey Kafkasya’da silahlı Sovyet
karşıtlı direnişi, Müslüman halkların komünist sloganları altında politik bir ittifak
korkusu kaçınılmaz olarak Müslümanların Merkezi Din İşleri İdaresi’ni kontrol
etme ve Müslüman kongrelerini siyasi muhaliflerinin forumlarına çevirmesine
engelleme arzusuna yol açmıştır. Geleneksel İslam yayılımı bölgelerinde parti
organları için zor bir sorun olarak, dinin öğretilmesi meselesi olmuştur. Dini
okulların idari ve zorunlu olarak kapatılması, Müslümanların aşırı tepkisine neden
oldu. Bu durumda, parti ve devlet organları birkaç yıl boyunca, bazen objektif
gerçeklerin baskı altında taktiklerini değiştirerek çelişkili ve tutarsız kararlar kabul
etmişlerdir. Bölgelerin başkanları, kademeli olarak, İslam’a karşı savaşın yalnızca
kültürel yöntemlerle yapılabileceği sonucuna varmışlardır. Böyle bir pozisyon,
merkezin anlayışını karşılamıyordu. Müslümanlar arasındaki din karşıtı mücadele
alanında meydana gelen huzursuz durumla bağlantılı olarak, Merkez Komitesi’nin
Politbürosu, bu meseleyi toplantılarda sık sık tartışmıştır. Özellikle 18 Ağustos
1927’de Politbüro, “Müslüman dini hareketlere karşı mücadele tedbirleri hakkında”
konuyu tartışmıştı. 111
Merkez Komitesinin Organizasyon Bürosu (Nisan 1928) tarafından kabul
edilen karar, Müslüman hareketlerin büyümesiyle mücadele için geniş şekilde
tedbirleri sağlamıştır. Camilerdeki Müslüman grupların sayısının artmasının nedeni,
ulusal cumhuriyetlerde Sovyet okullarının yetersiz derecede gelişmesi olduğunu
belirleyerek Organizasyon Bürosu, “hem dini harekete hem de dini gruplara karşı
mücadelelenin temelini oluşturmamız için Sovyet okullarımızı iyileştirmek
maksadıyla birtakım kültürel etkinliklerin gerçekleştirmemiz gerekmektedir” diye
söylemişti. Bu bağlamda, “dini okullar” kavramının tüm belgelerden kaldırılması ve
çocukların din temelleri hakkındaki bilgilerinin kısıtlanması için tedbirler alındı.

110

111

Nep – Novaya ekonomiçeskaya politika (Yeni Ekonomik Politika). Sovyet Rusya’da 1920’lerde
gerçekleştiği ekonomik politikası. Bolşeviklerin Rusya Komünist Partisi’nin 14 Mart 1921
tarihindeki X. Kongresinde, İç Savaşı sırasında Rusya’nın ekonomik düşüşe neden olan “askeri
komünizm” politikasını değiştirerek kabul edilmiştir.
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Alınan önlemlerin uygulanmasında en zor bölgeler olarak Kuzey Kafkasya ve Orta
Asya olmuştu. İdari ve kısıtlayıcı tedbirler ve kültürel karakterdeki faaliyetlerle
birlikte Merkez Komitesi Organizasyon Bürosu, Nisan 1928’de Müslüman din
adamları tarafından düzenlenen kongre, kursların yapılmasına karşı mücadelenin
yoğunlaşmasını öngörmüştür. 112
Ancak, Müslüman bölgelerin farklı muameleye tabi tutulması uygulaması
epizodik 113 karakteri taşımıştı. Ve genel olarak, dini ortadan kaldırmak gibi stratejik
görevi yerine getirmeye yönlendirilmişti. Yönetim rejimin sıkılaştırılmasının
zemininde, dini ilişkiler alanında çeşitli kısıtlamaların artması meydana gelmişti. 114
1926 yılının Ekim-Kasım aylarında, din alanında hakların genişletilmesini
öneren din adamlarının Ufa’daki kongresi düzenlenmişti. Müslümanların Merkezi
Din İşleri İdaresi liderliğinin dış sadakatine rağmen, Sovyet devletinin politikasının
kendisine uymadığı belli olmuştu. Özellikle bu örgütün arkasında oldukça güçlü bir
güç vardı: 1927 yılında Müslümanların Merkezi Din İşleri İdaresi, toplulukların her
birinin partinin politikasına direniş merkezi olarak düşünülen 14.825 kiliseyi
birleştirmişti. 1926’da din adamlarının kongresine 437 delege ve 265 konuk gelmişti
(Başkurdistan – 105, Tataristan – 78, Kazakistan – 132, Rusya Sovyet Federatif
Sosyalist Cumhuriyeti iç bölgeleri – 63, Ural bölgesi – 21, Sibirya – 15, Özbekistan
– 5, Karakalpakistan – 3, Kırım – 1, Kuzey Kafkasya – 1, Çin’li Müslümanlardan –
1). Kongredeki katılımcıların geniş coğrafyası yetkilileri endişe ettirdi. Birleşik
Devlet Siyasi Yönetimi (OGPU), arzulanan kararları yerine getirmek ve kadro
meselelerini etkilemek için tüm ana konuları yürütmeyi başarmıştır. Ancak
Müslümanların Merkezi Din İşleri liderliği de, 1917’de seçilmiş kadrosunu kurtara
bilmiştir. 115
Yetkililer ile SSCB’deki dinler arasındaki ilişkileri zorlaştıran ciddi bir nokta,
dini konularda Sovyet yasalarının eksikliği olmuştur. SSCB’deki dini faaliyetler, 23
Ocak 1918’deki RSFSR Halk Komiserleri Konseyi Kararı ile Merkezi İcra Komitesi
Muhametşin, Rafik. erişim tarihi 21 Şubat 2017
Ara sıra meydana gelen, arayı soğutmayan ama devamlı olmayan durumdur
114
Muhametşin, Rafik. erişim tarihi 21 Şubat 2017
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Muhametşin, Rafik. erişim tarihi 21 Şubat 2017
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ve 8 Nisan 1929’daki RSFSR Halk Komiserleri Konseyi Kararıyla düzenlenmiştir.
II. Dünya Savaşı (1941-1945), SSCB’de dini hayatın canlanmasına katkıda bulundu
ve objektif nedenlerden ötürü nüfusun gizli dindarlığı da ciddi oranda artmıştır. 116
Hem manevi inanç hem de “yaşam tarzı” olarak İslam’ın korunması, büyük
ölçüde Halk İslam’ın faaliyetlerinden kaynaklandığı malumdur. Tasavvuf gölgesi,
Sovyet İslam’ına geleneksel karakter ve uzlaşmaz köktencilik kazandırmaktadır.
Eski Hıristiyan topraklarını SSCB Müslüman ülkeleriyle karşılaştırdığımız zaman,
ikincisinde hem Müslümanlar hem de gayrı Müslümanların İslami yaşam tarzına
eşlik eden birçok ritüel, alışkanlık ve adetlere özel olarak bağlanmalarına dikkat
etmek mümkündür. Müslüman halkın aşağıdaki altı grup olarak kaleme almak
mümkündür:
1. İnanan müminler (dini inanç esaslara sarsılmaz kabul edenler). “İnsan
hayatında dine olan ihtiyaç fikrini savunan ve yaygınlaştıran din bağlıları”. Hiçbir
zaman ateistlere karşı hoşgörülü olmazlar, Kur’an’ın tüm emirlerine sıkı sıkıya
uyarlar, öbür dünyaya inanır ve bütün geleneksel adetleri korurlar. Bu “din
bağlıları”, Sovyet uzmanlarının “dini varlık”ını oluşturmaktadır. Doğal olarak,
Sovyet toplumunun toplumsal ya da kültürel yaşantısında herhangi bir katılımı
reddederler. Onların çoğu eski nesle aittır. Bunların arasında Tarikat üyeleri vardır.
Müslüman nüfusun yaklaşık %12’sini oluşturmaktadır.
2. Geleneksel müminler, namaz kılarlar, Ramazan’ın orucunu tutuyorlar,
Kur’an ve geleneklerle, geleneksel adetlerle (sünnet, dini düğünler ve cenaze töreni)
sınırlı kalırlar, fakat görüşlerini Müslüman olmayanlara empoze etmeye çalışmazlar.
Onlar için İslam, etnik kültürel bir mirastır. “Dini his, teselli arayışı üzerine
kurulmuş veya sadece çocukluktan gelen bir miras olarak kalmaktadır”. Geleneksel
müminler, Müslümanların ortalama %14’ünü temsil etmektedir.
3. Tereddüt edenler, Allah’a inanırlar ve dini ahlak üzerinde yürüyenler,
fakat düzenli olarak namaz kılmayan ve oruç tutmayan, sadece “Ramazan ayı
116

L. A. Koroleva, A. A. Korolev, “Islam v SSSR: Nekotoryye Aspekty Gosudarstvenno-Religioznoy
Politiki”, Al'manakh Sovremennoy Nauki i Obrazovaniya, Gramota, Tambov 2008, №6 (18), 2 ç. Str
111 (110-112) (L. A. Koroleva ve A. A. Korolev, “SSCB'de İslam: Devlet-Dini Politikasının Bazı
Yönleri”, Modern Bilim ve Eğitimden Almanak, Gramota, Tambov 2008, №6 (18) 2. b., s 111.
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boyunca dini konuları üzerinde düşünen”, çoğu Arapça bilmeyen, “İslam’ın
maneviyatla değil, ulusal boyutuyla ilgilenen” kişilerdir. Bu grubu, genellikle
eğitimli köylüler ve kentsel işçiler oluşturmaktadır. Müslüman nüfusun %15’ini
temsil etmektedir.
4. Mümin olmayan (inanmayan), fakat İslam’ın bazı ritüel ve geleneklerine
uyan kimseler, namaz kılmayan, resmi olarak oruç tutmayan, Cuma günü camiye
gitmeyen, ancak oğullarını sünnet etmekte, camiyi desteklemek için gönüllü olarak
katkıda bulunan, akrabaları için dini cenaze törenleri düzenleyen ve dini
bayramlarda bulunanlardır. Müslümanların %18’ini temsil etmektedir.
5. Mümin olmayan (inanmayan), ancak çevrenin baskısı altında bazi dini
törenlere katılanlardır. Zihniyetleriyle ateistlere çok yakın, fakat çevre baskısı
altında (aile, köy veya akraba) dine olan ilgisizliklerini itiraf etmeye cesaret
edemezler ve dışarıda kalmamak için kendilerini Müslüman olarak adlandırırlar.
Müslüman nüfusun %12’ini temsil etmektedir.
6. Ateistler, dini ibadetlere, halka açık kilise törenlerine katılmayan, kendi
dine karşı olan görüşlerinden açıkça bahsetmekle birlikte, büyük çoğunluğu sünnet
ve Müslüman mezarlıklarında dini törenle defnetmek gibi iki aile ritüellerine
uymaktadır. Bu tür amelleri halklarının ulusal gelenekleri veya çevrelerinin
baskısından dolayı yapmaktadır. Nadir istisnalar dışında, ateistler yoktur. Böyle
kişilerin, topluluktan ayrılmak ve Ruslar’la asimile olmaktan başka çare kalmazdır.
Müslüman nüfus içindeki ateistler %20’yi oluşturmaktadır.
Yukarıda zikrettiğimiz rakamlar net değildir, fakat bu sayılara çok yakındır.
İslam dinin beş temelini (usulüddin) farklı şekillerde algılamaktadır:
1. Allah’a ve onun Peygamberine iman olan Kelime-i Şehadeti, din karşıtı
saldırılar erişemez olması için Müslümanlar kalbin derinliklerinde tutmuşlardır.
2. Beş vakit namaz, sosyal karşıtı karakterine aynı anda saldıran Sovyet
yasaları tarafından yasak edilemezdi. Sovyet hükümeti tarafından saldırıları önlemek
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için Müslümanlar, gün doğumundan önce (sabah) ve gün batımından sonra (yatsı)
günde iki kez namaz kılmaya alışmışlardır. 117
3. Ramazan ayındaki oruç, resmen yasaklanmasına karar verilmemişti,
ancak sosyal karşıtı olarak kabul edilen bu gelenek, din karşıtı propaganda saldırıya
uğramıştır. Oruç, kırsal nüfusun önemli bir kısmı (%40 ila %60) tarafından halen
tutulmaktadır. İnanmayan, hatta ateistler, ulusal bir gelenek olarak gördükleri için
bazen oruç tutmaktadır, ayrıca nezaketleri, oruç tutanların yanında yemek
yemelerine müsaade vermezdi. 118
4. Hac, Mekke’ye hac yapmak Müslümanların çoğu için imkansızdır.
Sadece 30 ila 40 arasında özenle seçilmiş kişiler (genellikle dört dini idarenin
görevlileri) Suudi Arabistan’ın kutsal topraklarına gidebilirdi. Şiiler’in kutsal
yerlerine (Irak’ta Kazımeyn, Necef’te Hz. Ali türbesi, İran’daki Meşhed’te İmam Ali
Rıza türbesi) de ziyaret yasaklandı. Buna karşılık Hac, yeryüzündeki kutsal
mekanlara sayısızca hac yapılmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi, bu kutsal yerler
dini idarenin kontrolünden tamamen çıkmış ve Sovyet yetkilileri tarafından kabul
edilemez bir “karanlığa dönüşme” merkezi olarak algılanmıştır. 119
5. Zekat, yoksullara dağıtımı amaçlanan sadaka, komünist rejim altında
yoksul olamayacağından Sovyet yasaları tarafından kesinlikle yasaklanmıştır.
Genellikle onun yerini, Müslümanlar tarafından (bazen gayrı Müslümanlar) caminin
bakımına maddi bir yardım olan sadaka almıştır. 120
SSCB döneminde açık olan camilerin sayısı çok az kalmıştı, bu nedenle
Müslümanlar aile çevrelerinde veya Sufi tarikatlerin gizli ibadethanelerinde Cuma
namazı kılmaya alışkınlar. Açık olan camilerdeki namaz, çoğunlukla yaşlı insanlar
tarafından kılınmaktadır. Ama nüfusun çoğunluğu tarafından kutlanan büyük
Müslüman bayramlar, ulusal renkleri nedeniyle hem Müslümanları hem de
inanmayanları her zaman çekmektedir. Bu bayramlar Ramazan ayının bitmesi
A. Mehemmedov, İslam, Bakı, 1933, s. 39
A. İsmailzade, “Ruze”, Hudâsızlar, 1930/1-2, s. 9-10
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(Ramazan Bayram), Kurban Bayramı, Hz. Peygamber’in doğumu olan Mevlüt ve
İmam Hüseyin anma günü Aşure Şii bayramıdır. Onlara karşı propaganda çok
güçsüz olmuştu. Dini geleneklerin içinde sünnet, ateistler ve komünist hiyerarşinin
üst düzey üyeleri de dahil olmak üzere neredeyse tüm Müslümanlar tarafından
uygulanmıştır. Aynı zamanda, din karşıtı propaganda bu “barbarca” diye tanımladığı
ritüele karşı şiddetle saldırmıştı. Bu riteüele bağlı kalmaları, “Rus ağabeyi”nden
farklılaşmasına izin verilmesi ile açıklanmaktadır. Ulusal gelenek haline dönüştü ve
Orta Asya’da sıklıkla “Sünnetsiz olanlar Müslüman olamaz ve gayrı Müslüman
Özbek (Tatar veya Türkmen) olamazdı” sözleri duymak mümkün oldu. 121
Sovyet Rusyası ve Komünist Partisi Orta Asya Türk-Müslümanların
parçalanması için belli politikaları yürütmüştür. Bu meselede Türkistan bölgesi ciddi
bir darbeye uğradı:

1.

Sovyetlerin izolasyon politikası. SSCB Müslümanlarını yurtdışında

yaşayan dindaşları ve ulusal geçmişten izole etme girişimleri, Sovyet stratejisinin en
orijinal parçası gibi görünmektedir. Diktatörlük rejim için coğrafi izolasyon nispeten
çok basitti. Sovyet iktidarı Kafkasya’da ve Orta Asya’da kurulduğu andan itibaren,
“demir perde”, bu toprakları komşu Müslüman ülkelerden ayırmıştı. Sınırlar sıkı
sıkıya kapatıldı ve Sovyet Müslümanları ile kan ve dil kardeşleri arasındaki tüm
temaslar yasaklandı. 1920’den itibaren Azerbaycan Şiilerin İran ve Irak’ın kutsal
mekanlarına, ayrıca Sünnilerin Mekke’ye yapılan hac da durduruldu. Savaştan
sonra, Mekke’ye yapılan hac tekrar canlandı ama, bu amaçla özel olarak alınan yılda
bir uçakla sınırlı kaldı, yani Müslümanların dört dini idarelerinin görevlileri
arasından özel olarak seçilen sadece 3.040 kişi gidebilirdi. 122
Gelecekte Müftü olacak çok az sayıdaki Sovyet Müslümanların bazıları
(yılda ortalama 3-5 kişi) Kahire’deki İslam Üniversitesi’nde (El-Ezher) ve Fas’ta
(Karaviyin) Üniversite’de okudular. Müslüman ülkelerin üniversitelerinde yabancı
öğrenciler neredeyse hiç bulunmamaktaydı (Onlar Taşkent hariç, Moskova’ya,
121
122
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Minsk’e veya Harkov’e gönderilir). Sovyet Müslümanlarının dış Müslüman
dünyasıyla mümkün olan tek teması, dört dini idaresinin (Taşkent, Ufa, Bakü ve
Mahaçkale) resmi temsilcileri aracılığıyla gerçekleşti. 123
1929’dan itibaren Sovyet yetkilileri, Arap alfabesini Latince ile değiştirmeye
başladılar. Moskova’dan gelen bu politika, özellikle Tatarlar ve Orta Asya halkı
arasında ciddi bir direnişle karşılandı. Ancak daha sonraları Müslüman aydınların
temsilcileri tarafından onaylanmıştır. Arap yazım kurallarını kaldırarak, okullarda
öğretimin daha kolay olmasını sağladı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye
Cumhuriyeti de Latin alfabesini kabul ederek Türk dünyasının kültürel ve psikolojik
birliği sağlanamadı. 1928-1938 yılları arasında Alfabeyi tüm Müslüman dillerine
dahil ettiler. Latin alfabesi cehalete karşı mücadeleyi büyük derecede kolaylaştırdı
ve Sovyet otoritelerinin Müslüman halkın kültürel değerlerinde çok katı bir seçim
yapmasını sağladı. Sosyalist ruhla terbiyelemek amacıyla yararlı olan ve İslam’la
din olarak mücadele etmek için geçmişte yazılan eserler ve harf çevirisi yapılıp
bastırıldı. 1939’da her yerde Latin alfabesi Kiril alfabesiyle değiştirildi. Müslüman
halkların “ağabeyi” Ruslarla yakınlaşmasıyla ilgili genel ifadeler dışında hiçbir
açıklama yapılmamıştır. 124
2. Sovyetlerin din karşıtı politikası: Müslüman toplumun dini temelinin
yok edilmesi. Müslüman dünyasından demir perde ile izole edilerek geçmişinden ve
geleneksel kültürün dışına bırakılmış, birçok farklı ulusa ayrılmış SSCB Müslüman
ümmeti, Sovyet rejiminin başından beri manevi ve kültürel temellerinin yok
edilmeye çalışılmasına ve onların “gerçek Sovyet halkı”na dönüşmesi için din karşıtı
baskıya maruz kalmışlardır. SSCB’de Müslüman dinini (diğerleri gibi) tamamen
yoketmeyi ve “geçmişin kalıntıları”ndan özgürleştirmeyi amaçlayan kampanya,
Sovyetler Birliği’nin yaygın olarak kullandığı politikaların karakteristik özelliklerini
taşımaktadır. SSCB, kilisenin (veya cami) devletten ve okuldan tamamen ayrıldığı
laik bir devlettir. İslam, diğer dinler gibi “özel bir meseledir”. Marksizm-Leninizm
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biçimindeki komünizm, dogmatik olarak ateizmi kullanan ve herhangi bir dine
uzlaşmaz düşman olan tek bir resmi ideoloji olmuştur. 125
Sovyet hükümeti din karşısında hoşgörü belirtileri göstermiş ve hatta (savaş
sırasında) az ya da çok teşvik etmişse de; Komünist Partisi dini, ilerlemeye (gelişim)
mani olan, imha edilmesi kolaylaştırılması ve propaganda yoluyla hızlandırılması
için gerekirse idari ve kolluk kuvvetleri tedbirlerinin uygulanmasıyla, daima düşman
olarak değerlendirmiştir. Bolşevik liderlerin böyle bir pozisiyonu en baştan beri
mevcuttu. Ancak iç savaştan sonra stratejik sebeplerden ötürü, Moskova hükümeti,
İslam’a karşı hoşgörü politikasını benimsedi ve on yıl boyunca Müslüman dini
çevrelerle çatışmayı önlediler. İslam’ın ekonomik ve hukuki temellerini yok etmek
için ilk önlemler, Hıristiyan dinindekilere karşı alınan tedbirlerden çok daha önce
kabul edildi. 1924’te İslami (Şeriat) ve geleneksel mahkemeler kaldırıldı. 1917
yılında sayıları yaklaşık 15.000’i bulan bütün dini okullar (mektep ve medrese) 1928
yılına kadar kapatıldı. 126 1930’a doğru, Müslüman din adamlarına ekonomik güç ve
bağımsızlığı garanti eden son vakıflara el konuldu. 1928’de İslam üzerine büyük bir
saldırı başladı. Bu saldırı savaşa kadar sürdü ve Hıristiyan karşıtlı baskılardan daha
sert bir şekilde uygulandı. 1941 yılına kadar sadece bin cami kalmıştı. Bu baskı ve
zulümler, din karşıtı propaganda ile eşlik etti. 1932 yılında dolandırıcılık, devrimci
sabotaj ve 1936’dan sonra Japonya, Almanya ve İngiltere lehine casusluk yapmakla
suçlanan Müslümanların ve din adamlarına karşı ilk zulümler başlamıştır. Böylece
binlerce Müslüman ve din adamı, Sovyet hükümetinin hainleri olarak suçlanarak ya
idam edildi, ya da kamplarda öldürüldü. 127
Savaş sırasında ve sonrası dönemde, Sovyet hükümeti ile Müslüman dünyası
arasında rahatlama meydana gelmektedir. Temmuz 1942’de Rusya’nın Avrupa
kısmı müftüsü Abdurrahman Rasulayev Stalin’le olan temaslarını sürdürme girişimi
başlattı. Müslümanların faşistlere (Almanlara) karşı savaşta destek vereceği sözü
karşısında, din karşıtlı propaganda, tamamen bitmese bile her halükarda
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durdurulmuştu. Sovyet devleti ile Resmi İslam arasındaki ilişki özellikle İslam
kurumlarının kalıntılarını idare etme göreviyle birkaç Müslüman dini idaresinin
kurulması sayesinde normalleşti. Bu hoşgörü dönemi, Sovyet rejimi lehine Stalin’in
ölümüne kadar sürmüştü. 128
1929-1941 yılları arasında din karşıtlı mücadelenin sertleşme süreci
başlamaktadır. Nisan 1929’da, Rusya Merkezi İcra Komitesi (VTSİK) ve Rusya
Sovyet Federatif Sosyal Cumhuriyeti (RSFSR) Halk Komiserleri Konseyi
(SNK)’nin o zamandan itibaren, Sovyetlerin dini politikasındaki temel yasal hareket
haline gelen “Dini Yapılar Üzerine” Kararnamesi yayınlandı. Din adamlarının
faaliyetlerin kilise, manastır, cami ve sinagogların duvarlarıyla sınırlandırılarak
SSCB’nin dini hayatı Sovyetler Birliği’nin çöküşüne kadar Komünist Partisi
tarafından kontrol edilmiştir. Dini örgütlerle mücadelenin temel yöntemleri,
kiliseler, mescitler, camiler ve sinagoglarına el koyarak eğitim kurumların ve dini
yayınların kapatılmasının yanı sıra kilise dışındaki herhangi bir faaliyetin fiilen
yasaklanması olmuştur. 129
Özellikle bu aşamada, SSCB’de ve Kazakistan’da Müslümanlara baskı ve
zulümler başlamıştır. 1928’de bütün Müslüman ilk ve orta dini okullar kapatıldı.
1912’de Rusya’da, yaklaşık 45 bin din adamları olan 26 binden fazla cami
bulunuyor iken 1941 yılın başında ise sadece bin cami kalmıştı. 130 Kazakistan’da
1928-1933 yılları arasında 198 kilise ve cami kapatıldı. 131 1932’de Müslüman din
adamlarına karşı ilk baskılar başlamıştır. Ancak, baskıcı tedbirler ve din adamlarının
önemli bir bölümünün tahrip edilmesi, “Militan Ateistler Birliği” (1925-1947) de
dahil olmak üzere, ateist propaganda faaliyetlerine rağmen, din, toplumun manevi
yaşamında önemli bir rol oynamaya devam etmiştir: Ortodoks ve İslam, kırsal
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kesimde, özellikle büyük ve orta nesiller arasında konumlarını korumuştu ve şehir
nüfusu arasında din “öldürülmemişti”. Sovyet propagandası, “sosyal eğitim” 132
sonucunda ateist olan gençlerin bilincini manipüle etti, ancak bu ateizm de yüzeysel
olmuştur. 133
Din üzerine devlet politikasının uygun bir modelinin araştırılması,
geliştirilmesi ve inşası, Sovyetler Birliği’nin tarihi boyunca ciddi bir sorun
yaratmıştır. Devletin dini politikası temelinde, “komünizm ve dinin birbiriyle
uyumsuz” olduğu tavrı yatıyordu ve hükümet, dini yapıların toplumun iç hayatından
uzaklaştırılması üzerine çalışmalar yapmışlardır, ancak, iktidar ile din, barış içinde
bir arada bulunmanın belirli aşamaları da vardı. Sovyet ve modern araştırmacılar
kendi eserlerinde, dini siyaset ve kilise-devlet ilişkilerinin periyodik meselesini
ortaya çıkarmıştı. Çoğu araştırmalarında, 1917-1930 yılları, din adamlarla mücadele
ve baskı dönemi olarak belirlenmiştir ve 1941-1945 yılları kilise üzerine yapılan
politikasının hafifletilme dönemi olmuştur. 134
Kruşev’in “Leninizme dönmesi”, 1954’ten 1964’e kadar süren yeni ve şiddet
içeren din karşıtı propagandasını başlatarak, “Stalin’in yumuşamasına” son verdi.
Faaliyet gösteren camilerin çoğu kapandı (1954’te 1500 iken, on yıl sonra 500’den
az kalmıştı), baskıda, radyoda, televizyonda ve tiyatroda Müslüman karşıtı
propaganda geniş şekil kazandı. Bu dönemde SSCB’de Müslüman ülkelerin farklı
dillerinde binlerce İslam karşıtı eserler yayınlandı. 14 Ekim 1964 yılında Kruşev’in
düşmesinden sonra, Sovyet hükümeti Müslümanlarla olan ilişkileri, Brejnev’in 10
Kasım 1982 tarihindeki ölümüne kadar süren yeni bir aşamaya girdi. Büyük saldırı
ritmi yavaşladı ve İslam karşıtı propaganda, büyük “bilimsel” karakteri kazanarak
farklı bir biçimde devam etti. “Verimsizlik” neticesinde, din adamlarına yapılan
zulümler durduruldu. Son birkaç yıl içinde birçok cami açıldı ve Müslümanrın dini
idarelerine daha fazla faaliyet özgürlüğü verildi. Bunun karşılığında dini liderler,
hem SSCB’de hem de yurtdışında Sovyet Müslümanlarının “mutlu hayatlarını”
132
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övmek için aktif bir faaliyet geliştirmeliydi (Bu taktik olarak yakınlaşması,
Marksizm-Leninizmin temel din karşıtlı konumu asla değiştirmez). SSCB Komünist
Partisi, komünizm ve din uyumsuz olduğu için İslam konusunda ilgisiz veya tarafsız
kalamaz; bu nedenle de İslam kaybolmalıdır. Lenin-Stalin dönemi ile bizim
dönemimiz arasındaki fark, sadece bu süreci hızlandırma yollarını içerdiğindedir. 135
Din karşıtı faaliyetin temel ilkeleri 1925-1928 yıllarında yürütüldü ve
savaştan sonra tamamlandı. O zamandan beri onlar değişmediler. Sadece onun
biçimi değişti: düz çizgiden “bilimsellik” şeklinde değişti. Din karşıtı propaganda
için radyo yayınları, filmler, sergiler, gazete makaleleri ve özel süreli yayınlar
(Moskova’da yayınlanan “Fen ve Din” dergisi) gibi bütün medya kullanıldı.
Özellikle

kamusal

ve

özel

propagandacılar,

Diyalektik

Materiyalizm’i

Müslümanların veya “kararsızların” evine gelerek, zihinlerine yerleştirmek için
büyük çaba harcadılar. 136
3. Sovyetlerin soykırım politikası. Stalin, Savaş sırasında ve hemen
sonrasında bütün Müslüman halkın soykırımını birkaç kez yapmıştır. Sovyet halkın
içinden iki milliyetin tamamen kaybolmasına neden olan iki durumda başarabildiler.
Diğer durumlarda soykırım, sürgün edilenlerin direniş ve hayatta kalabilme isteği
sayesinde başarısız olmuştur.
1. Soykırım. Bu soykırımların en ünlüsü, 1941 yılında Kırım-Tatar ÖSSC’nde
300.000 kişiyi oluşturan Kırım Tatarlarına uygulanmıştı. Alman ordusu ve vatana
ihanetiyle “işbirliği” yapıldığı gerekçesiyle, Kırım’da ve onun dışında yaşayan, çok
sayıda Kızıl Ordu askeri ve subayı da dahil olmak üzere, birçok Kırım Tatar’ı
Kazakistan ve Sibirya’ya çok kötü bir koşullarda sürgün etmişler ve onların
cumhuriyeti 30 Kasım 1945’te haritadan silinmişti. Daha sonra Kırım, Ukrayna’ya
katıldı ve onun bölgesi Ukraynalılar ve Ruslar tarafından dolduruldu. Kırım’ın
tarihi, Kırım Hanlığı hakkında en ufak bir bilgi olmaksızın yeniden yazıldı. Stalin’in
ölümünden sonra, pek çok kurban toplu ihanet suçlamalarının kaldırılmasıyla
kendilerine gelmeye başladıysa da Tatarlar herhangi bir açıklama yapılmaksızın
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vatanlarına dönmeleri yasaklanmıştı. Böylece, Tatarlar Orta Asya ve Sibirya
topraklarında dağınık olarak yaşamak zorunda kaldılar. Neticede, uzun ve büyük
geşmişi olan Tatar halkı kayboldu. 137
2. Soykırım, Güney Gürcistan’da 200.000 kişiyi oluşturan Ahıska Türklerinin
Müslüman cemaatini etkilemişti. 15 Kasım 1944’te, belirgin bir gerekçe
göstermeksizin bu bölgedeki tüm Müslüman nüfusu tutuklandı ve korkunç
koşullarda (yolda giderken ölen insanların sayısı 50.000’i bulmuştu) Orta Asya’ya
sürgün edildi. Stalin’in ölümünden sonra Ahıska Türkleri, Tatarlar gibi vatanlarına
dönmek izini alamadılar. Şu anda Ahıska Türkleri, Gürcistan’a geri dönmezse de en
azından Türkiye’ye göç etmeyi istemektedirler. Bugüne kadar Sovyet otoritelerinin
tek cevabı, Ahıska Türkleri liderlerinin tutuklanması ve cezalandırılması
olmuştur. 138
3. Soykırım. Şubat 1944’de, Sovyet askeri yetkilileri Kuzey Kafkasya’daki
dört milli unsurların bütün ulusları tamamını, Çeçenleri (yaklaşık 450.000), İnguş
(yaklaşık 130.000), Karaçay (85.000), Balkarları (45.000) ve Osetya Müslümanları,
Çerkesler ile Kuzey Dağıstan Avarlar’ı tutuklamışlardır. Sibirya ve Kazakistan’a
toplam 850.000 kişi sürgün edildi. Yaklaşık %25’i yolda giderken vefat etmişlerdir.
Aynı zamanda, askerde görev yapan tüm Kuzey Kafkasyalılar tutuklanarak aynı
kamplara ve yerleşim bölgelerine sürgün edildi. Stalin’in 5 Mart 1953’deki
ölümünden sonra bu “dağ halkı” kendilerine gelip ülkelerini ve özerk bölgelerini
yeniden kurmuşlardır. Nihayet, ata topraklarına geri dönmeyi başarmışlardır
(örneğin, Çeçenler, resmi izin beklemeksizin bunu yapabildiler). Onların
durumunda, soykırım başarısız olmuştur. 1979 yılında, şu anda Kuzey Kafkasya’da
en çok sayıdaki etnik grup olan yaklaşık 800.000 Çeçen vardı. Sürgün sırasında
yalnızca din, ağırlıklı olarak Sufi tarikatleri, onlar için ulusal yaşamın merkezini
temsil etmiştir. 139
4. Sovyetlerin asimilasyon politikası. Yukarıda analiz edilen çeşitli
stratejik seçenekler, Müslümanların meselesini nihayet çözmeye çalışan ortak
137
138
139
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birpolitikanın olumsuz bir hazırlığın aşamasıdır. Ancak bazı olumlu aşamaları da
olmuştur. Örneğin, ilk aşamada bir Müslümanın Sovyet adamına dönüşmesini
öngörülen Müslüman topluluğun Sovyet yaşam alanına entegrasyonudur. 1917-1984
yıllar arasındaki Lenin’den Andropov’a kadarki tüm Sovyet teorik literatürü bu gibi
en önemli konunun etrafında toplanmıştır. Müslüman toplumun değişmesinin
karmaşık süreci, eserlerde, broşürler ve makalelerde defalarca anlatılmaktadır.
Ancak, bu literatürlerin fazlalığına rağmen, farklı ulusların arasındaki yakınlaşma
süreci belirsiz ve muğlak olarak kalmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse;
yakınlaşmanın ilk aşamasında, Rus olmayan tüm uluslar kültürel asimilasyona tabi
tutulacaktır. Rus dili, tüm Sovyet vatandaşlarının “ikinci ana dili” haline gelecek ve
tüm yerel edebi diller, Rus kelimelerinin büyük bir tanıtımı ile zenginleştirilecek ve
modernleştirilecektir. Müslüman yerleşimler, doğu karakterinin kaybolmasıyla RusSovyet şehirleri biçiminde modernize edilecektir. Eski etnik ve dini hoşnutsuzluğun
yerine, sevgi ve dostluk atmosferi yerini alacaktır. Dinler (İslam ve Hıristiyanlık),
ulusal kimliğin temeli olmaktan çıkacaktır. Son olarak, halkların kaynaşması,
“Avrupalılar” ve Müslümanlar arasında biyolojik bir simbiyoza yol açacaktır.
Birleşmenin ikinci aşamasında ise yeni bir uluslararası insan topluluğu doğacaktır.
Farklı ulusal kültürlerin en iyi unsurlarının özünü temsil eden ortak bir “Sovyet”
kültürü oluşacaktır. Onlar aynı dilde (Rus) konuşacak, aynı tarihi geleneğe sahip
olacak ve “Ortak Sovyet” vatanseverliğini paylaşacaktır. 140
Savaştan sonra ilan edilen bu stratejinin sonucu olarak, biyolojik simbiyozun,
yani asimilasyonu meydana getirecek karışık evliliğin yaygınlaşmadığını ve Orta
Asya’daki Ruslar’ın yoğun yerleşmesine rağmen, yerel nüfusun doğurganlık
nedeniyle Müslüman olmayan kesimlerin yüzdesi sürekli olarak azaldığını
görmekteyiz.
Rusya’daki Bolşevik devrimin zaferi ve SSCB’nin kurulmasıyla Orta Asya
halkı, eşi benzeri görülmemiş ideolojik değişikliğini yaşamıştı. Propaganda
mücadelesinin ateşinde, Sovyet cezalandırma sistemi binlerce din adamlarını

140
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sürgüne gönderdi, yüzlerce camiyi ve medreseleri yok etmişti. Onların her biri
büyük tarihi ve mimari değere sahipti. Hatta “Allah’sız beş yıl” ilan edilmişti. 141
II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği yönetiminin dine tutumu
değişiyor. Bir yandan, faşizmi yenmek için devletin büyük bir ordusu olması ve
müslümanları bu savaşa çağırmak için ideolojik bir tutumun olması gerekiyordu. Bu
durumlarda, cihad ideolojisi, yani vatanı dış düşmanlardan korumak gibi farklı
kanallar kullanılmıştır. Mesela, Birleşik Krallık ve ABD, SSCB’nin ateist bir ülke
olarak kabul ettiklerinden dolayı Almanya’ya karşı savaşta yardım etmek istemediği
iddia edilmişti. 142
1943 yılında SSCB topraklarında Müslümanlar için dört dini idare
kurulmuştur, onun birisi olarak Taşkent’teki SADUM, Özbekistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın dini kuruluşların faaliyetlerini koordine
etmişti. Müslümanların Dini İdaresi’nin yetkisine dayanan, camideki imamların
hazırlanması için iki eğitim merkezi kuruldu. Bunlar Buhara’daki Mir Arap
medresesi ve Taşkent’teki Barakhan medresesidir 143. Bugün Orta Asya, hatta Sovyet
sonrası ülkenin camilerindeki imamların çoğu bu medreselerin mezunlarıdır. 144
Sovyet sonrası eserlerin yazarları, 1950’lerin ortalarından 1980’lere kadarki
tarihi kiliseye yapılan “yeni bir saldırı” dönemi olarak yazmaktadır. 145 1917-1929
yıllar Kazakistan için şartlı olarak “din özgürlüğü” olarak belirlenebilir. Komünizmi
kuran ülkede (1917’de Kazakistan nüfusunun çoğunluğunu yaklaşık %80 Kazak
Müslümanlar oluşturmuştur) İslam temellerini imha etmek ve kaldırmak amacıyla
141
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yapılan ilk önlemler, Hıristiyan ve diğer dinlere saldırıdan yaklaşık 10 yıl sonra
yapılmıştır. 1917 yılında “Rusya Halklarının Hakları Bildirgesi”, “tüm ulusal ve
ulusal-dini ayrıcalık ve kısıtlamaların kaldırılmasını” ilan etmesine müteakip
Ortodoks, Katolik ve diğer dinlere ve din adamlarına yönelik ciddi baskılar
başlamıştır. 146
Yetkililer ve İslam dini arasındaki ilişkilere gelince, Fransız araştırmacılar
tarafından da belirtildiği üzere 147, İç Savaş döneminden sonra dini kurumlar
üzerinde “süvari saldırıları” diye nitelendirilen stratejik kaygılardan dolayı,
Moskova hükümeti İslam’a karşı bir hoşgörü politikasını benimseyerek on yıl
süreyle İslam dini “kurumları” ile doğrudan çatışmalardan kaçınmıştır. Yazarlar, bu
dönemi (1917’den 1928’e kadar) SSCB’deki “Müslüman ulusal komünizmi” adını
vererek bunu şöyle anlatmaktadır: on yıl içinde Müslümanların dinine karşı şiddetli
baskıcı önlemler alınmadan ve 1917-1928’de “din özgürlüğü” aşaması olarak
kalmıştır. Fransız araştırmacıları ile mutabık kalarak, yetkililerin İslam’a ve
Müslümanlara karşı daha da sadık bir tutumunun nedenlerini belirlememiz
gerektiğini düşünmekteyiz. 1917-1928 döneminde Sovyet Rusya’nın ulusal
bölgelerinde özerk cumhuriyetler (Türkistan otonomisi, “Alaş” özerkliği vb.)
kurulmaya başladı. Bolşevikler, İç Savaş sırasında (1918-1920) sistematik olarak bu
özerkliklerin ulusal elitleriyle işbirliği yapmaya çalışırken, onları birer birer yok
ettiler, çünkü onların destekleri olmadan, ulusal sınırlı olan bölgelerde destekçileri
bulmak imkansızdır. Bu gibi durumlarda yetkililer bu bölgelerdeki dini konuyu
ağırlaştırmamıştı. Bu nedenle, İslam karşıtlı karakterdeki sistematik ve aktif
faaliyetler olmamıştı. Dolayısıyla, 1920’lerin ortalarına kadar ulusal ve dini elitlerin
liderleri Moskova ile olan ilişkileri ağırlaştırmamıştı. 148
Eylül 1920’de Avrupa Rusyası, Sibirya ve Kazakistan Müslümanların
Merkezi Dini İdaresi (TSDUM) kurulmuştur. 1920’lerde Kazak toplumunun dini
hayatında bir artış meydana gelmiştir. Rusya Komünist Partisi (Bolşeviklerin)
Merkez Komitesi’nin din karşıtı komisyonu mollaların Sovyet okullarında
146
147
148
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çalışmalarına

ve çocuklara

camilerde dini öğrenmesine izin vermiştir. 149

Müslümanların kurumları bölgede kendi çalışmalarını yaygın olarak başladı. 1924’te
ülkede onlarca medrese vardı, camiler inşa ediliyordu ve Şeriat mahkemesi de
mevcuttu. Camiler, toplumdan yapılan bağışlarla (“Sadaka” vb.) belirli bir mali
bakımından bağımsızlık kazanmışlardı. 150
1941-1953 yılları ülkedeki dini hayatın kısmen yeniden canlanması ve
“toplumu güçlendirmeye, bütün rezervleri harekete geçirmek için kullanımı, devletdin arasındaki politikayı tekrardan gözden geçirmek için bir neden olduğu”
aşamasıdır. Bu dönemde, ülkenin dini hayatının idari organları inşa edilmiştir.
1943’te kurulan Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi (SADUM),
genel olarak, SSCB Müslümanlarının dini işlerinin birbirlerinden bağımsız
merkezler kurulmuştur. Eylül 1943’te SSCB Halk Komiserleri Konseyi (SNK)
bünyesinde Rusya Ortodoks Kilisesi İşleri Konseyi (SDRPTS), Mayıs 1944’de
Diyanet İşleri Konseyi (SDRK) kurulmaktadır. 1946 yılın Temmuz ayında ise
Kazakistan’da 22 Ortodoks kilise de dahil olmak üzere, genel olarak SSCB
topraklarında 10.547 katedral, kilise ve ibadethaneler 151 bulunmuştur. 152
1941 yılındaki savaş başlangıcındaki ateist propagandasının ideolojik
çalışmaları

ve

ayrıca

Sovyet

dönemindeki

ibadethanelerin

kapatılması

kampanyasından sonra SSCB’deki İslam’ın konumu daha da zayıflamıştı. Sovyetler
Birliği’ndeki Şeriat mahkemeleri kapatılarak, hem gelenekçi hem de “yeni
yöntemli” dini okulları ağı artık faaliyet göstermiyordu. 1940’ların ortalarında,
Sovyet devletinin dini politikası önemli derecede serbestleşmeye uğramıştı. Bu
149

150
151

152
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büyük ölçüde 1941-1945 yıllarındaki savaşın sırasında dini kurumların vatanseverlik
tavrılarından kaynaklanıyordu. Din adamları, Kızıl Ordu’nın ihtiyaçları için maddi
varlıkların toplanmasında önemli rol oynamıştı. Aynı zamanda, sosyal hayatın, dini
yönleri üzerinde Stalin rejimi tarafından kurulan baskı, savaş şartlarında Sovyet
dönemindeki yaşam tarzı ve düşünceyle uyumsuzluk gösteren herhangi bir tezahürü
bastırmak imkansızdı. Bu nedenle, bu yıllarda Sovyet Birliği’ndeki pek çok
Müslüman adamlar, yasaklamaları ve kısıtlamaları gözardı ederek, belli bir dine
bağlılığını açıkça ifade ederek ibadet yerlerini açıkça ziyaret ediyordu. Dini
politikanın düzenlenmesine yol açan nedenlerden biri de uluslararası alanda ortaya
çıkan mevcut durumdu. 153
Savaşın başlanmasıyla birlikte devlet tarafından dini örgütlere yönelik
tutumların “yumuşaması”, dini yok etme stratejik amacından vazgeçtiği anlamına
gelmiyordu. Ancak toplumu sağlamlaştırmak ve bir araya getirme ihtiyacı ile
bağlantılı olarak bir süre onlar bu sorunun üstesinden gelmeyi durdurmuştu. Din
karşıtı propagandayı, maddeci görüşlerin propagandasıyla birleştirerek 1944’de ilan
edilen “Bilimsel ve eğitsel propagandanın örgütlerine ilişkin” Kararıyla, doğal
bilimler ve bilimsel teknik yoluna değiştirdiler. 154 Bu arada 1944 yılında kurulan
devlet ile Moskova din adamları, Müslüman, Yahudi, Budist, Ermeni, Katolik
Kilisesi arasındaki etkileşimin yürütülmesi görevini üstlenen Diyanet İşleri Konseyi
faaliyetlerini devam etmiştir. Dini kurumlara devlet tarafından yardım edildi.
Özellikle 1946 yılından itibaren tüm dini kurumlar için elektrik tarifesi üç buçuk kat
azaltılmıştı.

Din

karşıtı

önlemlerin

yoğunlaşmasının

başlangıcı

1947’de

gerçekleşmiştir. Kasım 1948’den Mart 1953’e kadar SSCB’de hiçbir kilise
açılmadı. 155 1948-1953 yılları arasında Sovyet toplumunun dini yaşamında ve
devletin kilise politikasında biraz durgunluk süreci gerçekleşmişti. Birçok modern
Rus araştırmacı, savaş sonrası Stalin döneminde “din karşıtlı politikalarının
153
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sertleşmesi” hakkında konuşmalarına rağmen, bize göre, Stalin makinesinin baskıcı
mekanizması din adamlarına değil, büyük ölçüde aydınlar tarafına gelmiştir. 156
Sovyetler Birliği’nin karşısında ikinci cephenin açılması gibi önemli bir
görev gündeme geldi. Bu şartlar, Sovyet toplumun yaşamının belirli yönlerinin
demokratikleşmesi ve müttefiklerle müzakerelerin gidişatı üzerinde olumlu bir etki
yaratabilmişti. Churchill ve Roosevelt Stalin’e, ülkelerinin kamuoyunu Sovyetler
Birliği lehine hazırlamanın yolu olarak, SSCB’nin din alanındaki özgürlüğü
olabileceğini söylemişti. 1943 yılında Müslümanların Merkezi Dini İdaresi’ne (Ufa
merkezli) ek olarak, Kuzey Kafkasya (Buynaksk merkezli), Kafkas-ötesi (Bakü
merkezli) ve Kazakistan ve Orta Asya (Taşkent merkezli) olmak üzere
Müslümanların üç dini idaresi oluşturuldu. Bu olay, Sovyet liderliğinin, halkın sivil
ve vatansever duygularını askerin seferberlik anlayışını etkilemek için yürüttüğü
ideolojik kampanyanın bir parçası olmuştu. Bu Müslüman dini idareler arasında
gayrı resmi lider statüsü olarak, Sovyetler Birliği’ndeki tek yüksek eğitim kurumu
Mir-Arap (Buhara) medresesi bünyesinde olan Orta Asya Dini İdaresi tarafından
edinildi. Bu bağlamda, diğer dini idareler Sovyet yetkililer tarafından “Sovyet
İslamı”nı temsil eden yapı olarak değerlendirilmişti. 157
Mayıs 1944 yılında Halk Komiserleri Konseyi bünyesinde Diyanet İşleri
Konseyi kuruldu. Yeni yapı, hükümet ile dini idareler arasında iletişimi sağlamak
amaçlı kurulmuştu. Parti ve devlet yapılanmasını, dini örgütlerinin durumu,
faaliyetleri hakkında zamanında bilgilendirmekle, ayrıca nüfusun dini faaliyet
saviyesini karakterize eden istatiksel raporlarını hazırlamakla görevlendirildi.
Konseyin bünyesinde, il, bölge, birlik ve özerk cumhuriyetlerde görev yapan
komisyon üyeleri vardı. 1948’de, 22 yılda ilk defa, Müslümanların Merkezi Dini
İdaresinin (DUMES – Müslümanların SSCB ve Sibirya’nın Avrupa kısmındaki Dini
İdaresi) Meclisi gerçekleşti; devlet-din ilişkiler tarihinde Sovyet devleti çerçevesinde
gerçekleştirilen toplantının neredeyse istisnai olduğu gerçektir. Ancak, kongrede
alınan kararlar, 1920-1940’lı yıllarda Müslüman ve din adamları haklarının sınırlı
156
157
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olduklarını daha da kanıtlamıştı. Dini İdareye, cami ve ibadethanelerin kayıtların
tutulması yetkisi verildi. 158
1946’da Kazak Sovyet Sosyal Cumhuriyeti (Kazak SSR) Bakanlar Konseyi
(SM) ’nin, eksik olan verilere göre, Ortodoks’un dini ibadetleri oldukça yaygın bir
şekilde gerçekleşmişti. Örneğin, bu amaçla “vaftiz” ayini sadece bebeklere değil,
aynı zamanda 5-15 yaş aralığındaki yetişkin çocuklara da yapılmıştır. Kilise ve
ibadethanelere gelen insanların sayıları, özellikle dini bayramlar gününde
artmıştır. 159
Ülkenin Müslüman toplumu olsa, idari merkezi Taşkent’te bulunan
SADUM’un etkisi altıntaydı. 160 SADUM, Taşkent ve Buhara’da açılacak
medreselerin

kadrosuna

kontenjanı

belirlemek

için

imamlara

mektuplar

göndermiştir. Kazakistan için 37 kontenjan belirlenmişti. Adayların yaşlarının 23-35
aralığında olma şartı vardı. Sonradan yaş sınırının 18’den 40’a kadar yükseltmesine
rağmen, çok az aday bulunabilmiştir. 161 Kazakistan’ın genelinde kayıtlı olmayan
kanun dışı Müslüman cemaatler ve ibadethaneler hakimdi. Müslümanların kendileri
camilerin inşaatı ile uğraşıyorlardı ve ibadetlerini cemaat halinde kılıyorlardı.
Müslümanlar arasında en yaygın olanı, Sovyet yetkililerinin kendilerini resmi olarak
kaydetmede reddetmesinden ortaya çıkan “seyyah” mollalardı. Onların asıl
faaliyetleri cenaze, nikah töreni ve dini günlerde (Ramazan Bayram, Kurban
Bayram) namaz kılmakla ilgiliydi. Dini bayram günlerindeki namaza, kasabalarda
20-30’dan 400-500 kişiye kadar, şehirlerde ise daha fazla insanlar katılmışlardır.
Örneğin, Almatı’daki camide 1951-1953 yılları arasında Müslüman bayram
günlerindeki katılım rakamı 4 binden 5,5 bini gösteriyordu. Arşivlerde Kurban
bayramı sırasında kurban kesilmesinin sayılarına ilişkin veriler de vardır: 1951
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yılında 1.155 koyun, 1952 yılında ise 1.912 olmuştur. Ayrıca, bu bilgilerin sadece
Kazakistan’ın 6-8 bölgesini ve her bölgenin 3-4 yerleşimini kapsadığını belirtmek
gerekmektedir. 162 Araştırmacılar, dini geleneklere uyma konusunda ailenin rolüne de
dikkat çekmektedir. Ailenin genç üyelerine öğretmeye çalışarak, beş vakit namaz ve
oruçlarını tutmuşlardır. 163
Savaş sırasında ve savaş sonrası Stalin döneminde ülkedeki yetkililer ve
İslam arasındaki gerginliğin hafifletilmesi olmuştur. Müslümanların birkaç dini
idarelerin kurulması (Ufa, Bakü, Buynaksk, Taşkent) İslami kurumların ayakta
kalmaya

yardım

etmişti.

Kazakistan’da

ayrı

bir

dini

idarenin

gerçekleşmezse bile ülkedeki İslam’ın konumu giderek güçlenmişti.

açılması

164

1954-1964 yıllarında din karşıtlı politikalar sertleştirildi, din karşıtlı
mücadele yoğunlaştı ve “bilimsel ateizm” de yayılmaya başlamıştı. 1941-1953’lerin
“yumuşaması”nın dini politikasında Kruşçev’in güçlü bir din karşıtlı kampanyasının
başlanmasına neden olmuştur. Stalin’in ölümünden sonra dini politikada önemli
değişiklikler meyadan geldi, 1954’te dört ay aralıklarla (Temmuz ve Kasım) iki
karar kabul edildi. Onların kabul edilmesi, devletin dinlere yönelik politikasında
ikiye bölünmenin delili olmuştur. 165
1954’de “Bilimsel ateist propaganda ve onun iyileştirmesi yönündeki önemli
eksiklikler” ve “Halk arasında bilimsel ve ateist çalışma yapmada hatalar üzerine”
partinin Merkez Komitesinin kararları kabul edildi. 1950’lerin sonlarından itibaren
vicdan özgürlüğüne baskısı yükseldi ki bu 1980’lerde komünist bir toplum kurma
süreci tarafından tahrik edilmiştir. 1958 yılın sonunda kilise kütüphanelerinin toplu
olarak temizlemesi gerçekleşti. “SSCB’ne Dini Edebiyatlar ve Dini Kültlerin
Eserlerin Geçiş Talimatı” yürürlüğe girmişti. KPSS Merkez Komitesi, “kutsal
mekanlara ziyarete yönelik tedbirler hakkında” kararı kabul etti. 1960’ların başında,
KPSS Merkez Komitesi, bazı parti örgütlerinin liderlerinin dini ideolojinin
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Marksistlik ve Leninistliğe karşı pasif bir konumda oldukları yazılan “Modern
Koşullarda Parti Propagandasının Görevleri Üzerine” kararı kabul etmişti. Onun
ardından İslam dini dahil SSCB’deki dinlerin temellerinin değiştirmesini isteyen
“Sovyet Kültleri Mevzuatının Din Adamları Tarafından İhlallerin Ortadan
Kaldırılması İçin Önlemler Hakkında” (13 Ocak 1960) kararnamesi çıkmıştı. 1960
sonbaharında, KPSS Merkez Komitesi önderliğiyle, dini merkezlerin hac, kütüphane
vb. organize etmesini yasaklayan, “Dinlere ilişkin mevzuatın uygulanması talimatı”
yayımlandı. Baskılar belirli bir din adamlarına uygulanmaya başlandı. 166
Mekke’ye Hac’a gidenlerin sayısı önemli ölçüde azaltılması gibi olaylar N.
Kruşçev döneminde Sovyet devletinin dini politikası, İslam dini ve Müslümanlara
yönelik zulüm ile karakterize etmektedir. Belli bazı örnekler bunu kanıtlamaktadır:.
1958’de Hac’a gitmek için 53, 1959 yılında 52, 1960 yılında ise 17 başvuru
yapılmıştır; bunların içinde 1958 yılında 1, 1959 yılında da 1 ve 1960 yılında ise
kimse gidememişti. Devrim öncesi durumlar karşılaştırdığımızda, 1905 yılı
Omsk’daki 500 Kazak haclarını gerçekleştirmek için izin almışlardır. 167
1958 yılındaki Sovyet Sosyalist Komünist Partisi’nin Merkez Komitesi (TSK
KPSS)’nin “kutsal mekanlara ziyaretlerine son verme tedbirleri üzerine” Kararına
dayanarak Kazak SSR’in 26 kutsal yerleri arasında 13’ü kapatılmıştı. “AyakKalkan” kutsal bahçesi (Almatı bölgesi) dinlenme tesislerine, Ukkaşe Ata’nın
türbesi çocukların kamp yerine, “Uzun Ata” veterinerlik noktasına çevirilmişti. 168
Eğer 1959’da SSCB’de Müslümanların 839 “kutsal” yerleri kayıtlıysa da 1974’e
kadar onların sayıları 612’ye düşmüştür. 169
SSCB’de faaliyet gösteren camilerin çoğu kapatılmıştı. 1954’teki 1.500
camiden on yıl sonra (1964 yılında) 500’ün civarında kalmıştı. Baskı, radyo,
166
167
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televizyon ve tiyatroda geniş bir şekilde İslam karşıtı propaganda harekete
geçmişti. 170 SSCB’nin farklı dillerinde din karşıtı edebiyatların yayınlanması
artmıştı. 1962-1964 döneminde SSCB’de buna benzer 210 eserler yayımlandı ve
bunların arasında 50’si Kazak dilinde olmuştur. 171
Dinde etnik geleneklerin korunmasını gören yetkililer, 1920’lerde olduğu
gibi, dini bayramları Sovyet ritüelleri ile değiştirmeye çalıştılar. Bunun için 1964
tarihli “Sovyet halkının hayatında yeni sivil ritüeller düzenlenmesine ilişkin”
kararnamesi ilan edildi. Fakat Sovyet dönemindeki sosyolojik araştırmalar, dini
geleneklerin canlılığını (kalıcılığını) göstermişti. 1961’de bölgenin ülkelerindeki
yeni ceza kanunları, dini mevzuatın ihlali için disiplin, idari ve cezai gibi üç tür
sorumluluğu kabul etmiştir. Uzun süren ateist baskı ve zulümlere rağmen,
Kazakistan’daki Müslümanlar, özellikle kırsal alanlarda, Müslüman ritüellerini
yerine getirmeye ve dini bayramları kutlamaya devam etmişlerdir. İslam ve İslam
öncesi gelenekler, aile ve akraba ilişkilerindeki günlük hayatının bir parçası
olmuştur. Cenaze ve anma, düğün, sünnet gibi törenler yaygın olmuş; Kurban
(özellikle Kazakistan’ın güney bölgelerinde) ve Ramazan Bayramı kutlanmıştır.
Hemen hemen tüm Kazak aileleri (komünist aileler de dahil olmak üzere) bu
günlerde

baursaklar 172

pişirilip

vefat

eden

akrabaların

ruhuna

Kur’an

bağışlamışlardır. 173
1960’lı yıllarda devlet, neticesinde birçok cami kapatılan yeni bir dine karşı
kampanya başlatmıştı. O dönemde Özbekistan din adamları “resmi” ve “gayrı
resmi” olarak ikiye bölünmüştü. Birçok mahallelerde ibadetleri gerçekleştiren kendi
gayrı resmi mollaları da vardı. 174
1961 yılında camileri var 25 İslami kurum resmi kayıt altına alındı. Bu
camilerde namaz kılan Müslümanların toplam sayısı 40.000 idi ki bunların %10170
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20’si bayanlar oluşturmuşlardır. Resmi rakamlara göre, 66 gayrı meşru İslam
topluluğu vardı. Aynı zamanda, “seyyah dervişler”ın, yani kayıt olmaksızın, evde
yapılan ritüelleri (cenaze, düğün vb.) gerçekleştiren adamların faaliyetleri yaygındı.
1961 yılında ülkede dini ritüelleri gerçekleştiren 521 “seyyah dervişler” vardı. 175
Böylece, İslam ve onunla ilişkili İslam öncesi gelenekler, aile etkisi alanına girdi ve
Kazak toplumunun önemli bir bölümünün gündelik yaşamında varlığını devam
etmiştir. 1964-1991 yılları devletin partinin dini politikasında “bilimsel ateizm”in
faaliyete geçirilmesi aşamasıdır. Brejnev döneminde, devlet ile dini kurumlar
arasındaki ilişkiler daha sakin ve “medeni” bir biçim kazanmıştı. 176
L. Brejnev zamanında (1964-1982) yetkililer ile din arasındaki ilişkiler
istikrarı sağlıyor ve İslam’la mücadelesi daha resmi ve dış karakter kazanmıştır.
1960-1980’lerde Müslümanların dini idarelerine, Kur’an’ı yayımlama, ay takvimleri
çıkarmaya ve ihtiyaçlarını camilerde gerçekleştirmeye izin verildi. Ayrıca “Sovyet
Doğu’nun Müslümanları” dergisi çıkmaya başladı. SSCB’de Müslüman din
adamlarının eğitimi, Taşkent’teki Müslüman Akademisinde (İmam Buhari
Müslüman

Yüksek

gerçekleşmiştir.

Okulu)

ve

Buhara’daki

Mir-Arap

medresesinde

177

1968’de, SSCB Bakanlar Konseyi bünyesindeki Diyanet İşleri Başkanlığına
bağlı yetkili Konseyin ülkedeki İslam dininin durumu hakkında ve dinlere ilişkin
mevzuata uyulmasını kontrol etmek için tedbirler alma konuları gündeme getirilen
toplantısı Parti ve Sovyet işçilerinin katılımıyla Taşkent’te gerçekleştirildi. Bu
dönemde SSCB’nin güney ülkelerinde, yalnızca iç demografik ve sosyo-ekonomik
faktörler tarafından değil, aynı zamanda Afganistan’daki savaş ve İran’daki devrim
sayesinde

kolaylaşan

ve

SSCB’deki

İslami

köktendincilik

konumlarının

güçlenmesine yol açan, Müslüman dini ve milliyetçi duyguların net bir şekilde
harekete geçirilme olayları ortaya çıkmıştır. KGB organı, Vehhabiliğin Tacik ve
Özbek gençleri arasında yaygın olduğunu belirtmişti. KPSS Merkez Komitesinin
Haziran (1983) Plenumunun “Partinin ideolojik, kitlesel politik çalışmasının güncel
Kazakistan’da Dini Yapılar, s. 6.
Sagtaganova, s. 69-70
177
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konuları”

kararında,

ateist

terbiyesinin

güçlendirilmesi

görevleri

yeniden

aktifleşmişti. SSCB’deki dindarlık düzeyi, sadece idari baskının ve halkın ateist
eğitimi yüzünden değil, aynı zamanda, toplumsal ilişkilerin sekülerleşmesinden ve
sistematik olarak hayata geçirilen laik yaşam biçiminden dolayı da düşmüştür.
Bununla birlikte tarihi süreç, sosyalist devletin içinde ve Sovyet sonrası koşullarda,
İslam’ın, kimliğini kaybetmemesiyle birlikte, evrenselliğini ve tamamen uygunsuz
koşullarda duyarlılığını bir kez daha kanıtlamıştır. 178
N. Kruşçev’ten sonra devletin dini politikasında daha az şiddetli yöntemler
kullanmaya başlamıştı. Bu dönemde yetkililer, din adamlarını ülkenin toplumsal
hayatına katılımını aktif olarak teşvik etmeye başladılar ve Sovyet devletinin iç ve
dış politikası konusundaki “Bilim” topluluğunun öğretim görevlileri ile çok sayıda
toplantı düzenlemişti. Başka din adamları gibi, Müslüman din adamları da Anıtlar
Koruma Derneği ve Müslümanların dış ilişkiler Dairesi için fon toplamaya aktif
şekilde katılmışlardır. Dini kurumların böyle bir etkinlikleri yetkililer tarafından
teşvik edildi. Böylece 1977’de, Sovyet Barış Fonu’na çalışmalarına aktif olarak
katılımları için ülkedeki kayıtlı dini kurumlarında çalışanların hepsine diplomalar
verildi. 1970-1980’li yıllar, İslam’ın uluslararası ilişkilerdeki rolünün güçlenmesi ile
nitelendirildi. Sovyet askerlerinin Afganistan’a girmesi ve Müslüman muhalefetiyle
olan mücadelesi, yetkililerle Müslümanlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine
yardımcı olamadı. Bu dönemde devlet İslam’ı iki kategoriye ayırdı. İlk kategoriye
ilerleyici İslam, yani Sovyetler Birliği’nin barış gücü olan Müslüman din adamları,
ikincisine ise yurtdışındaki gerici din adamları dahil edilmiştir. 1940-1970’lerdeki
Sovyet devletinin dini politikasının yöntem ve mekanizmaları ülkedeki genel siyasi
eğilime bağlı olduğunu söylemek mümkündür. 179
Arşiv belgeleri incelendiğinde, Kırgız SSC’nin özel devlet organları,
ülkedeki kayıtlı dini kurumların sayısı;

üyelerinin sayısı, dini kurumların mali

kaynaklarını kontrol altına almak için alınan tedbirler; toplumun dindarlığına karşı
savaşmak için başlıca önlemler; kamu hayatından dini yok etme önlemleri; devlet ve
178
179
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devlet dışı kurumlarda din karşıtı propagandası hakkında Moskova’ya üç ayda bir
rapor gönderdiklerini görülmektedir. Din ve dini kurumlara ilgili sert bir politikaya
rağmen, 1980’lerin başında dini örgüt mensuplarının sayısı arttı ve din adamları,
devlet tarafından yapılan baskılara adapte edilerek mevcut olan durumdan çıkışının
farklı yollarını bulmuşlardır. 180 Örneğin, Kırgız SSC topraklarında hücre (dağlarda,
uzak köylerde açılan gayrıresmi din okulları) denilen onlarca yeraltı (gizli) dini
kuruluşlar açılmıştır. Yaklaşık 70 yıl süren Sovyet devletinin din karşıtı politikasına
rağmen, Kırgız SSC’deki din, halkla ilişkilerin düzenleyicilerinden biri olarak yerini
korumuştur. 181
İslam karşıtı propaganda 1980’den sonra da devam etmiş ve güçlenmiştir.
İslam birkaç kez toplum karşısında otoritesini kaybetmiştr. Bu eğilimi arttıran
önemli problemlerden biri de Müslüman din adamlarının eğitim düzeyinin son
derece düşük olmasıydı. SSCB’deki Müslüman dini eğitim sisteminin bulunmaması
(sadece bir medrese Buhara’da ve İslam Enstitüsü Taşkent’te faaliyet göstermekte
idi), Müslüman din adamları arasında dini eğitim seviyesinin düşük olmasına yol
açmıştır. Örneğin, 1990 yılında Rus Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti
(RSFSR)’ndeki 857 imam ve müezzinlerin arasında sadece 21’inde üniversite
diploması vardı (yüksek eğitimi görmüşlerdi). 182 1980 yılında ülkedeki 6.000
mollalardan 5.500’ü tescil edilmeksizin hizmet vermekteydi. 183
Resmi makamlar, 1960-1980’li yıllarda tüm Kazakistan’da 22’den 28’e kadar
olan cami sayısındaki artışına izin vermedi. Sovyet yetkililerinin dini yok etme
politikası, Kazakistan halkının sosyal ve kamusal hayatından bu manevi olgunun
tamamen kaldırılmasına yol açmamıştı. Böylece, Kazakistan’da 1980’lerin
sonlarında yapılan araştırmaların sonuçları 184, dindarlığın oldukça yüksek düzeyini
göstermiştir. 1981 yılında Sovyet Sosyalist Komünist Partisi’nin Merkez Komitesi
180
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(TSK KPSS), “ateist terbiyeni güçlendirmeye yönelik” yeni bir din karşıtı karar
hazırladı. 185
1.3. Sovyet Dönemindeki İslam Propagandasının Çeşitli Biçimleri
1.3.1. Sovyetlerin Yürüttüğü “Resmi İslam”
SSCB’de din, devletle hiçbir ilgisi olmayan “özel bir meseledir”. Dolayısıyla
nüfus sayımlarının hiçbirinde Sovyet vatandaşlarının bir ya da diğer dinlere mensup
oldukları zikredilmemektedir. Bu nedenle SSCB’deki Müslümanlara ilişkin
sayılarını belirtmek neredeyse imkansızdır. “Müslüman” kelimesi birçok anlam
taşımaktadır. Tarihsel, kültürel ve sosyal kavramlarla birlikte manevi kavramı da
aynı ölçüde birleştirmektedir. SSCB’de “inanmayan Müslümanlar” hakkında
söylemek ve “Ben ateistim, ama elbette Müslümanım” ifadesini çoğunlukla,
paradoks olmadığı, Sovyetler Birliği’nde duymak mümkündür. Resmi inanmayan
insanlar da dahil olmak üzere neredeyse tüm Sovyet Müslümanları, az çok
“Müslüman yaşam biçimi”ni, bazı Müslüman gelenekleri, hatta dini ayinler ile
törenleri gerçekleştirmektedir. 186
Sovyet Müslümanlarının büyük çoğunluğunu Sünniliğin Hanefi mezhebine
mensuptur. İstisnayı, Şafii mezhebine ait olan Dağıstan’lılar oluşturmaktadır.
Şiiliğin Caferiye ve İmamiyye kollarını aşağıdakiler temsil etmektedir:
- Azerbaycanlıların yaklaşık %70’i Şiiler, yani 1979’da yaklaşık 3.800.000
kişi, kalan %30’u Sünniler olduğu düşünülmektedir;
- Orta Asya’daki 31.000 sayısı ile “İraniler” 187;
- Güney Dağıstan ve Azerbaycan’daki Müslümanlar (yaklaşık 15.000);
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- Orta Asya’nın Taşkent, Ürgenç, Semerkand, Buhara, Mar, Aşkabad ve
Krasnovodsk (Kızıl Su) şehirlerinde yaşayan Özbek ve Tacikler (en fazla
100.000). 188
Toplamda, SSCB’deki İmamiyye Şiilerin sayısı 1980’de yaklaşık dört
milyona ulaşmıştı. Onlarla Sünnilerin arasındaki farkın gittikçe kaybolduğunu
söyleyebiliriz. Ağa Han’ı ruhani lider olarak tanıyan İsmaililiğin Nizariye kolu, 60
ila 100 bin arasındaki SSCB’deki Pamir halkları, Dağlı Badahşan Özerk
Bölgesindeki

halkları

tarafından

temsil

edilir.

Kafkas-ötesi’nde,

İslam’ın

sınırlarında, kendilerini Müslüman olarak tanıyan, ancak diğer Müslümanlar
tarafından öyle görünmeyen birkaç mezhep (fırka) vardır. Bu sonradan oluşan,
kökleri İran’a dayanan, üyelerinin sayıları 50.000’e yakın Bahai’lik mensuplarıdır.
- “Ali-İlahi” (Hz. Ali’yi kutsallaştırıp, Tanrı derecesine kadar yükselten),
sayıları 10 ila 20 bin arasındadır;
- Yezidiler, Ermenistan Kürtleri tarafından temsil edilmektedir, sayıları 25 ila
50 bin arasındadır. 189
Savaş sırasında, bazı Müslüman halkların düşman tarafına geçişinin olumsuz
sonuçlarını dengelemek amacıyla Stalin, resmi olarak müslümanlara yardım etmeyi
hedefleyen, ancak pratikte İslam’ı ele geçirerek, onu Sovyet hükümetinin
kontrolündeki bir araç haline getirmek için Sovyet İslam’a kendi idarelerini kurmaya
izin vermiştir. Bu idare, İsmaililer, Bahai ve diğer fırkaları tanımayan, sadece
Sünniler ve Şiileri ile ilgileniyordu. 190
Şu anda, camiler sayısının kesin olarak belirlenmesi mümkün değildir.
Rusya’daki devrimden önce yaklaşık 26.000 caminin bulunduğu bilinmektedir. 1941
yılında bu sayı 1.000’e düşmüştü. Savaş sonrası dönemde onların sayıları biraz
yükseldi. Din karşıtı Kruşev kampanyasında, camilerin çoğu, özellikle köylerde
kapatılmıştı. 1966’da “Propaganda ve ajitatörün rehberine” (Moskova, 1966, 149. s.)
göre, açık olan camilerin sadece 400’ü kalmıştı. Onların gerçek sayıları nedir?
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Taşkent il müftüsü sıkça sorulan bu soruya, “Allah bilir” veya “Müslümanlar için
yeterlidir” cevabıyla sınırlı kalmıştı. 191
Mayıs 1976’da Diyanet İşleri Komitesi temsilcilerinden V. Furov’un “Büyük
Sovyet Ansiklopedisi” kurulu üyeleri tarafından sunulan gizli raporda “resmi olarak
kayıtlı” camilerin sayısı 300 olduğu belirlenmişti. Zamanımızda azami sayısı 400’ü
geçmemeli (1966’da olduğu gibi), belki de daha az olmamalıdır. Bu 45 milyon
Müslüman nüfusunun %80’i, kendilerini mümin olarak gördüğü vatandaşların temel
dini ihtiyaçlarını bile karşılamak için yeterli değildir. Açılan camilerin çoğu
şehirlerdedir. Kırsal kesime gelince, burası “paralel” 192 (Alternatif) Halk İslam’ı
alanına aittir. Kilise (cami) okuldan ayrı olduğu için bütün dini okullar 1928’den
önce tasfiye edilmiş ve Sovyet okullarındaki din eğitimi tamamen kaldırılmıştır.
Basın işlerinden sorumlu Kazakistan ve Orta Asya Müslümanları Dini İdaresi
olmuştu. 1969’dan itibaren Arapça, İngilizce, Fransızca, Farsça, Arap harfleriyle
Özbekçe olmak üzere beş dilde üç ayda bir “Sovyet Şarkî (Doğu’nun)
Müslümanları” dergisini yayınladı. Rus dilindeki baskısının bulunmaması ve
Özbekçe yazılan eserlerine sıradan insanların erişebilmemesi dikkat çekicidir. Savaş
sonrası dönemde Kur’an’ın birkaç yayınları da mevcuttur. Ancak bu konuda Sovyet
kaynaklarının bilgileri farklıdır. Birisi 1972’de, diğeri 1977’de yayınlanan 70.000
tiraj olmak üzere toplam üç ya da dört baskısından söz etmemiz mümkündür. 193
Diğer bütün manevi, ekonomik veya sosyal faaliyetler İslam için
yasaklanmıştır. “Zekat”ın alınması ve sadakaların camiler tarafından dağıtılması
kesinlikle yasaklandı. Dini hayat, camilerdeki namazlarla, imamların vaazlarla ve
müftü tarafından çıkarılan “fetvaları” rasgele okunmasına kadar düşürülmüştü. Zayıf
organizasyonu ile resmi İslam, mümin kitlelerin dini duygularını korumaya katkıda
bulunmamasında hiçbir şüphe yoktur. “Halk” İslam’ın yoğun faaliyeti olmasaydı,
SSCB’nin Müslüman ülkelerinde din, cehalet ve şamanizmin içinde yok olup
191
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giderdi. Din adamlarının Sovyet rejiminin karşısında neredeyse kölelik sınırındaki
mükemmel bir hoşgörülük gösterdiğini de belirtmek gerekmektedir. Din karşıtı
propagandaya karşı protesto etmezler. Kendilerine Marksizm-Leninizm konusunda
en ufak olsa da eleştirilere izin vermiyorlar. Aksine, komünizmin, her zaman
İslam’ın ideallerini uygulamasında yardımcı olduğunu, hatta kalplerinde inanç
esaslarına sadık kalacakları şartıyla, Müslümanların Komsomol’a ve partiye katılıp
materyalist (maddeci) ve ateist olduklarını savunmuşlardır. 194
Böylece, Müslüman din adamları, özellikle Müslüman ülkelere iş gezileri
yaparken veya yurtdışına radyodan seslenirken, Sovyet hükümeti için değerli bir
araç halinde olmuşlardır. Onlar, Sovyetler Birliği’ndeki İslam’ın özgür ve huzur
içinde olduğunu tekrarlamaktan asla yorulmazlardı. Aynı zamanda, Müslüman
dogması açısından bakıldığında, rejimin en gayretli görevlileri olan resmi İslam’ın
liderleri temelde yalnızca ortodoks olarak kalmaktadırlar. Örneğin onlar, Marksizmi
İslam ile uzlaştırmaya çalışmadılar. Onlar sosyalizmi, iktidar aracı, ekonomik ve
sosyal kalkınma programı olarak düşünülmekte, ancak hiçbir şekilde dinin ideolojik
rakibi olduğunu algılamazlardı. 195
1.3.2. Sovyet Dönemindeki Alternatif Halk İslam’ı
Resmi İslam’ın yanında “Halk İslam”ı kavramı 1965 yılında Sovyet
uzmanları tarafından dini fenomeni tanımlamak için icat edilmiştir. Bu kavram, bir
taraftan Sovyet kaynakları “dinin varlığını” belirlemekte, yani 45 yaşın üzerindeki
insanların, Klasik Arapçayı az bilen, namaz kılan, Kur’an’ı ve Hadisleri okuyan
grup için kullanmışlardır. Diğer taraftan ise tasavvuf topluluğu ve tarikatleri
tanımlamakta idi. Bu gruplar, taraftar kazanma temelinde kapalı toplumlardır, ancak
üyelerin tarikata mensup olduklarını gizlemediği için, gizli olduğu söz konusu
değildir. Üye olan Mürid, basitleştirilişmiş ritüelden sonra tarikate dahil edilir ve
hayatı boyunca üstadının (mürşid, pir, şeyh) sürekli kontrolü altında kalır. Onun
hayatı, neredeyse kesintisiz duaları ve “vokal” eşliğindeki zikirler (bazı tarikatlarda
sessiz) kapsamaktadır. En azından haftada bir kez ve özel durumlarda (çocuğun

194
195

A. Bennigsen, s. 60-61.
A. Bennigsen, s. 61.

79

doğumu, düğün, cenaze) yapılan zikir, Sufi hayatın önemli bir unsurudur. Bu ritüel,
üyelerinin zihinsel yoğunluğunu korumaya yardımcı olur. 196
Sufî tarikatler, Sovyet yasaları tarafından yasaklanmış ve bu nedenle yasa
dışı olarak baskılara ve zulümlere tabi tutulmuşlardır. Fakat bunlar sadece küçük bir
oluşum olmamıştı. Yarı gizli karakterlerine rağmen, bunlar kitle örgütlerdir. Sovyet
kaynaklarına göre, 1978-1979’da Çeçen-İnguş Müslümanlar’ın %50’si Sufi
tarikatlerine mensup idiler. Bu bölgede, milyonluk nüfusunun yaklaşık %50-60’ı
(en az) Müslüman olduğu düşünülürse, tarikat üyelerinin neredeyse 150’den 180 bin
kişiye kadarki sayısı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, devrim öncesinde bu
bölgede 60.000 mürid ve 38 Şeyh vardı. Modern tarikatler, dini propagandalarını
yaygınlaştırmak için hopörlörin kullanımı gibi geleneksel unsurların yeniliklerle
kombinasyonunu

kullanmaktadır.

Tarikatler,

Sovyet

otoritelerin

karşısında

savunmasızlığını azaltmak ve halkın içinde kökenlerini daha da derinleştirmek için
bazı yenilikleri getirmişlerdir. 197
Böylece, savaş zamanından itibaren, özellikle 1917 yılına kadar nüfusu
göçebe olan Orta Asya bölgelerinde (Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan,
Karakalpakistan) ve Kuzey Kafkasya’da, Tasavvuf okulların Müslüman toplumunun
kabile yapısıyla kaynaşması güçlenmektedir. 198
Coğrafi olarak dağınık olan Sufiler, Şamil zamanından itibaren esnek ve
etkili yapıya sahiptir. Bu arada, Mürşidlerin (tarikatın yerel şubelerin yöneten)
otoritesi (yetkileri), tartışılmazdır ve Sovyet kaynaklarına göre, tarikatın içindeki
birliğini, “demir” disiplin sağlamaktadır. Kapalı bir toplum olmalarına rağmen,
tarikatler gizli değildir. Onların taraftarları tasavvufa olan bağlarını gizlemezler.
Bazı tarikatler, üye olmamış kişilerle temasa geçmeyi tercih etmezler ve
propagandayı sadece tarikatın içinde yaparlar. Farklı tarikatın üyeleri genellikle
kıyafet kesiminde ve sakalın özel biçimiyle farlılaşmaktadır. Bütün tarikatlerin,
üyelik aidatlarıyla doldurulan ve mazlüm olan ailelere yardım etmeyi amaçlayan
kendi hazineleri vardır. Herbir mürid, diğer bütün kardeşlerinin hayatı, güvenliği ve
196
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özgürlüğü konusunda şahsen sorumludur. Tarikatın faaliyetleri yalnızca Tanrı ile
“yüzleşmesi” için dış dünyadan soyutlanma gibi mistik şeylerle sınırlı kalmamıştır.
Üyeleri, özellikle zulüm işgalcılar ile savaşlarda, yeryüzünde Tanrı’nın krallığını
kurmak için görevlenmiştir. 199
Sovyet kaynakları tarikatleri, “fanatik, sovyet karşıtı, sosyalizm karşıtı ve
gerici güçler” olarak tanımlamaktadır. Halk İslam, Sovyet yetkilileri, hem de dini
idarelerin kontrolünden düşmektedir. Resmi İslam’ın Müslümanların manevi
ihtiyaçlarını karşılamadığının neticesinde, bu görev Sufi tarikatler tarafından
üstlenir, böylece etkili olmayan mollaların yerine geçerler. Onların, çocuklara Arap
dilini ve İslam‘ın temellerini öğreten sayısız gizli okulları vardır. Ayrıca, dini
törenleri (sünnet, cenaze) gerçekleştirme ve Cuma günleri namaz için bir araya gelen
gizli ibadethaneleri yönetme konusunda resmi mollalarıın yerine geçmişlerdir.
Ayrıca, çoğunlukla Sufi ataların mezarları dahil olmak üzere, çok sayıdaki “kutsal
yerleri” kendi denetimi altında tutmaktadırlar. Sovyet otoriteleri tarafından
periyodik olarak tespit edilen ve kapatılan bu kutsal yerler, Mekke’ye gitmenin
imkansızlığından dolayı, hac’ın yerine geçmiştir. 200
Sovyet kaynakları, Sufilerin kutsal yerlerini, daima tozdan yeniden doğan
efsanevi Anka kuşu (Feniks)’na kıyaslatmaktadır. Kalabalık ziyaretçiler, din karşıtı
müzelere dönüşen yerleri bile ziyaret etmektedir (Buhara civarındaki Bahauddin
Nakşibendi mezarı ve Semerkand’taki Şah-i Zend camisi). Oş bölgesindeki
(Kırgızistan) Arslanbab veya Fergana bölgesindeki (Özbekistan) Şah-i Merdan gibi
dağlık mekanlarda ziyaretçiler, turist gezisi veya piknik gibi aktiviteleriyle
gizlenmektedir. Tasavvuf, Müslümanların dini idarelerin tarafından temsil ettiği
Resmi İslam ile ilgili olarak, Moskova Ortodoks Kilisesi’nın karşısında çeşitli
Protestan akımlarıyla aynı rolü oynamaktadır. 201
Sovyet otoriteleri otuz yıldır Sufi tarikatlerini propaganda ve polis
yöntemleriyle yok etmeye çalışmaktadır. Tarikat önderlerini ve üyelerini kınamakta
ve onları “sosyal karşıtı unsurları”, hatta “halk düşmanları” olarak ilan etmektedir.
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Kuzey Kafkasya ve Orta Asya’daki 50, 60 ve 70’lerin tüm süreçlerine ve son derece
ağır cezalara rağmen, Sufi toplumlarının yok edilmesi mümkün değildi. Yetkililere
göre, tarikatler, bugünlerde otuz yıl öncesinden çok daha aktiftir. Ayrıca Sovyet
yetkilileri, Dini İdare’nin yardımıyla onları sapık olarak ilan etmeye de çalışmıştı.
Ama bu girişimleri neticesiz kaldı, çünkü, Resmi İslam, herhalde, Müslüman dinin
halk yönünü tanımlayan “Halk” İslam ile bağlantılarını kesmek istememişti. 202
1.3. Perestroyka (Yeniden Yapılanma) Dönemi
Dini idarelerin içinde en etkili SADUM’du ve bu Sovyet İslam’ın “vitrin”i
olarak hareket yapmaktaydı. SADUM, SSCB Müslümanlarının tek eğitim kurumu
olan Buhara’daki Mir-Arap medresesini ve Taşkent İslam Enstitüsü’nü kontrol
etmişti. Özellikle bu medrese ve Enstitülerde Tatar, Kuzey Kafkasya ve Kafkas-ötesi
Müslümanlarının gelecekteki manevi liderleri eğitilmişti. 4 Şubat 1989 yılında
Özbekistan ve Tacikistan’ın önde gelen dini liderler ve teologlar, SADUM’un idari
binası “Barak Han” medresesinin civarında bir araya gelerek, Müslümanların
Olağanüstü Genel Kurulunun başlanmasını ilan etti ve SADUM Müftüsü Şemsüddin
Babahanov’un başkanlık görevinden alınmasını istediler. İki yıldan sonra bu yapı,
ulusal DUM’lara ayrılmıştır ve sonuçta bölgedeki yeni bağımsız cumhuriyet
yetkililerinin kontrolü altına girmiştir. 203
Devlet organlarından karşı tepkiyi bekleyerek, toplantıyı başlatanlar ve
onların taraftarları Özbek SSC Bakanlar Kurulu binasına doğru yürüdüler.
Eylemciler için beklenilmediği bir şekilde, Özbek SSC’nin Sovyetler Birliği
Komünist Partisi (KPSS) Merkezi Komitesi’nin ilk sekreteri İ. Kerimov, onların
taleplerini dinlemeyi kabul etti ve yeni müftü atama meselesini halletmişti. Sonra
SADUM bünyesindeki Yüksek İslam Enstitüsü müdürü Muhammed Sodik
Muhammed Yusuf yeni müftü olarak seçilmişti. 204
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Babahanov’un değişimi, ruhani yönetimin Sovyet sistemin dağılmasının
başlangıcı olmuştu. Açıklanan olaylardan üç ay sonra Maveraünnehir Müslümanları
Dini İdaresi’ne dönüştürülen Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi
kendi varlığını durdurmuştu ve herbir ülke için ayrı müftülükler 205: Özbekistan,
Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi
olarak bölünmüştür. Hepsi, yetkililerin sıkı kontrol altındaydı: Türkmenistan’ın
yerel

müftüsü,

Cumhurbaşkanı

kontrolündeki

Diyanet

İşleri

Gengeşi

(Bakanlığı)’nda orta düzeydeki yetkilisi olmuştu. 206
Babahanov’un görevden alınmasından bir ay sonra Mart 1989’da benzer bir
senaryo ile Kuzey Kafkasya Müslümanları Dini İdaresi’nde kriz başlamıştı. 1944’te
kurulan DUMSK, 45. yıldönümünde Dağıstan’da yoğunlaşmış 100’den fazla camisi
vardı. DUMSK başkanının binası başlangıçta, Dağıstan’daki küçük şehirlerinden
Buynaksk’ta bulunmakta idi, zikredilen olaylardan önce Mahaçkala’ya taşınmıştı.
Az sayıdaki camilerin olmasına rağmen DUMSK’in yapısı, coğrafi olarak Kuzey
Kafkasya’nın ulusal ve uluslarüstü idari teşkilatlarına yönelik müftülüklerin
dağılımını tahmin ediyordu. Sovyet İslam’In resmi liderleri olabildiğince İslami
canlanmayı teşvik etmeye çalıştı, ancak faaliyetlerini SSCB Diyanet İşleri Konseyi
ile koordine etmek zorunda kalmışlardır. Genellikle, bu örgütün baskısı altında,
ateist propaganda uğruna “Sovyet ahlakına” aykırı İslami geleneklerle mücadele
etmek için, dini açıdan kuşkulu ifadeleri ve fetvaları kabul etme zorunda
kalmışlardır. 207 Yetkililerle olan bu “işbirliği”nin imam ve müftüler için büyük bir
mutluluk içinde değildi; ancak Müslümanların hayatını korumak için başka hiçbir
yol da olmamıştı. 208
Dini liderlere baskı uygulanan yıllarda, böyle bir konum onaylanmazsa da, en
azından sıradan Müslümanlar anlayışla bakmışlardır. Ancak, Perestroyka eşliğinde,
resmi yapıların uzlaşmasıyla olan hoşnutsuzluk ortalarında büyümeye başladı.
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A. Mursliyev, “Dukhovnyy Perevorot v Tashkente”, Komsomol'skaya Pravda, 9.7.1991 (A.
Mursliyev, “Taşkent'te Ruhani Darbe”, Komsomolskaya Pravda, 9. 7. 1991).
Silantyev, URL: http://www.apn.kz/publications/article202.htm.
A.V. Malashenko, Islamskiye Oriyentiry Severnogo Kavkaza, Gendalf, Moskva 2001, str. 46 (A. V.
Malaşenko, Kuzey Kafkasya’nın İslami Yönleri. Gendalf, Мoskova 2001, s. 46).
Silantyev, URL: http://www.apn.kz/publications/article202.htm.
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Kuzey Kafkasya’da canlanan Kadiriye, Nakşibendiye, Şeziliye tarikatler temsil eden
“alternatif” (Halk) İslam’ı liderleri tarafından muhalefet duyguları ısınmaya başladı.
DUMSK Müftüsü Mahmud Gekkiyev görev süresinin son yıllarında özellikle
bunlarla mücadele etmeye çalıştı, ancak bu mücadelenin sonucu belli olmuştu. 209
“Sovyet” müftülerin zayıflığını değil, İslam içindeki meselelere müdahale
etme yetkililerinin isteksizliği olarak gösteren Taşkent darbesi, Dağıstan muhalifleri
için örnek olmuştu. Dağıstan camilerinde 1989 yılın Mart ayının başlarında “kendi
dininde Perestroyka yap” denilen broşürler çıkmaya başladı. Gekkiyev karşıtlı
broşürler, Mahaçkale camilerinin birisindeki imam Zeydullah Alibekov’un
önderliğinde DUMSK başkanının yerinden alınması girişimindeki grubun üyeleri
tarafından yapılmış ve dağıtılmıştı. 1989 yılının Mart ve Nisan aylarında muhalefet
liderleri Kuzey Kafkasya’daki neredeyse bütün camileri ziyaret edip, din adamlarını
Gekkiyev’e karşı koymaya çalıştı. 13 Mayıs’ta Gekkiyev’in muhalifleri, Buynaksk
camisinde,

katılımcıların

300

kişiden

fazla

toplandığı

Kuzey

Kafkasya

Müslümanları Konferansını gerçekleştirdi. Bunun neticesi olarak, Mahmut
Gekkiyev’in yerinden alınması ve onun yerine Dağıstan’ın Tarki köyü imamlarından
Muhammed-Muhtar Babatov’un seçilmesiyle DUMSK başkanlığına getirilmişti. O
gün, konferansa katılan delegelerin bir kısmı Mahaçkale’ye gidip, DUMSK binasını
ele geçirdi ve Gekkiyev da dahil olmak üzere tüm memurları “tutuklamıştı”.
DUMSK binasına gelen kolluk kuvvetler, müftü ve yardımcıları muhaliflerden zorla
kurtarabildi. Yetkililerin Müslümanların iç meselelerine karışması bununla sınırlı
kalmışlardır. 210
DUMSK binasını saldırısından sonra, konferansın en aşırı delegeleri
kendileri bir araya gelip, Dağıstan hükümeti ile buluşmayı talep etti. Gekkiyev
muhaliflerinin protestoları bütün gün sürdü ve sonunda Dağıstan yetkilileri
konferans sonuçlarının meşruiyetini tanımaya mecbur kalmıştı. 211

209
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211
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Silantyev, URL: http://www.apn.kz/publications/article202.htm.
A.A. Abkhaliyev, Istoriya Dukhovnogo Upravleniya Musul'man Dagestana (rukopis') (A.
Abhaliyev, Dağıstan Müslümanların Manevi İdaresinin Tarihi (el yazması).
A. Mineyev, “Byt' Li Muftiyu Na Severnom Kavkaze?”, Nauka i religiya, № 6, 1990 (A. Mineyev,
“Kuzey Kafkasya'da Müftü Olmalı Mı?”, Bilim ve Din, № 6, 1990).
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Altı ay sonra, Zeydullah Alibekov ve arkadaşlarının hırsları yüzünden
DUMSK, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Müslümanlar Dini İdaresi, Çeçenistanİnguşetya Müslümanlar Dini İdaresi ve diğer birçok müftülüğe parçalanmaya
başladı. 1990’ın başında DUMSK’ın Dağıstan toplulukları, 1992 yılına kadar
hayatını sürdüren Dağıstan Müslümanları Dini İdaresi’nde birleştiler. 212
SADUM ve DUMSK’teki liderliğin değişmesine getiren 1989 yılın başındaki
dramatik olaylar, Kafkas-ötesi Müslümanları Dini İdaresi ve Avrupa kısmındaki
Sovyetler Birliği ve Sibirya Müslümanları Dini İdaresi (DUMES) başkanları için
büyük bir uyarı olmuştur. Ancak, onların endişe etmelerinde ciddi bir nedenleri
yoktu. Perestroyka’nın sona ermesi, bu yapıların faaliyetlerinin gerçekten gelişmesi
ile damgası vurdu ve neticede Diyanet İşleri Konseyi’nden kurtarmayı ve Barış
Fonu’na yapılan katkıların ödenmesini sona erdirmiştir. 213
16-25 Ağustos 1989’da Volga bölgesinde ve Başkur SSC’de,Volga
Bulgaristan’ın İslam’ı kabul etmesinin 1100’üncü yıldönümü ve DUMES’in 200.
yıldönümü kutlanmıştır. Kutlamalar sırasında Ufa, Kazan ve diğer bölgelerindeki
camilerin açılması yapılmıştı. Bu çifte kutlanmasında çok sayıda önde gelen yabancı
konuklar, Müslüman ülkelerinin büyükelçileri ve uluslararası kamu kurumlarının
temsilcileri katılmışlardı. 214
Kutlamaların

sonucu,

DUMES

rejimine

devlet

tarafından

desteğin

sağlanmasıydı. Elde edilen başarılar, 6-8 Haziran 1990 tarihinde Ufa’da gerçekleşen
bu yapının V. Kongresi’nde mühürlenmişti. Bazı imamlar, DUMES’ten bağımsız
yapıların getirilmesi hakkında açıkça konuştular ve Tatar milliyetçi örgütleri bu
yapının merkezi mekanizmasını “Rusya İslam’ın merkezi” olan Kazan’a taşınması
için istekte bulunmuşlardır. Böylece, 29 Mayıs 1992’de Kazan’da “Canlanma”
212
213
214

Silantyev, URL: http://www.apn.kz/publications/article202.htm.
Silantyev, URL: http://www.apn.kz/publications/article202.htm.
“Tysyacha i Sto Let Po Lunnoy Khidzhre. Interv'yu Predsedatelya DUMES muftiya Talgata
Tadzhuddina”, Nauka i religiya. №1, 1990 (“Ay hicri’nde Bin Ve Yüz Yıl. DUMES başkanı Müftü
Talgat Tajuddin ile röportaj”, Bilim ve Din, №1, 1991); M. Khasanov, “Nash put' — Soglasiye i
Sotrudnichestvo”, Nauka i Religiya, №1, 1990 (M. Hasanov, “Bizim Yolumuz Rıza Barış ve
İşbirliktir”, Bilim ve Din, №1, 1990); “Obratimsya k Nashemu Mnogovekovomu Opytu. Interv'yu
Predsedatelya DUMES Muftiya Talgata Tadzhuddina”, Nauka i Religiya, №1, 1991 (“Asırlık
Deneyimimize Dönelim. DUMES Başkanı Müftü Talgat Tajuddin ile Röportaj”, Bilim ve Din, №1,
1991).
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İslamcı partisinin, Milli Meclis, Marcani toplumu, Saratov’taki “İslami çağrı”
toplumu, İslam kültürünün “İman” gençlik merkezi girişimiyle Rusya İslam Kültür
Merkezi gibi DUMES’e muhalefeti ilan eden Tataristan İslam Merkezi kuruldu.
Onun liderleriden biri, Kazan’daki caminin imamı Gabdullah Galiullin, DUMES
önderliğini sert eleştirilere maruz bırakarak, Tataristan Müslümanlarını İslam’ı
kendileri canlandırmaya çağırmıştır. 215
SSCB’nin parçalanması, DUMES için resmi adını anlamsız hale getiren ve
Rusya Federasyonu, Ukrayna, Beyz Rusya, Moldova, Baltık ülkelerindeki
Müslüman topluluklarını devlet sınırlarına bölerek, DUMES’e karşı yapılan ağır bir
darbe olmuştur. SADUM’un parçalanması ve siyasi istikrarsızlıktan dolayı Orta
Asya’daki din arkadaşlarıyla temasların kaybedilmesi, Rusya Müslümanlarını o
zamanlarda geleneksel İslam’ın en yetkili eğitim merkezleri olan Buhara’daki MirArap medresesi ve Taşkent İslam Enstitüsüne erişimden mahrum etmiştir. 216
Bilindiği gibi, SSCB dönemindeki İslam rönesansın başlangıç noktası,
1980’lerin ikinci yarısında meydana gelen, dini alanda devlet kontrolünün
zaıflamasıyla birlikte Perestroyka’nın başlangıcı olarak düşünülebilir. 217 İslam, hem
Kırgızistan’da hem de Rusya’da başlangıçta tek bir monolit hareket değil, aynı
zamanda pek çok eğilim ve söylentileri içermiştir. Böyle bir durum, Rus
İmparatorluğunda İslam’ın tarihsel gelişimi, önce Çarlık ve daha sonra Sovyet
hükümeti politikasıyla açıklanmıştır. Başka bir deyişle, önce Rusya İmparatorluğu
ve daha sonra Sovyetler Birliği döneminde Nakşibendi Tarikatı (Dağıstan’da,
Çeçenistan’da ve İnguşetya’da) ve Hanefi mezhebi (diğer Kuzey Kafkasya ülkeleri
ile Kumık ve Nogay’lar için) biçimindeki Sünni İslam, gelenekselleşme sürecini iki
defa geçmişti ve bunun sonucunda mevcut siyasi sisteme oldukça katı bir şekilde
yerleşmiştir. 218 Aynı şekilde Kırgızistan’daki çoğunluğunu Hanefi mezhebinin
geleneğini oluşturan Sünni Müslümanlar da geçmişti. Tarihsel oluşum ve sonraki
215
216
217

218
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Bişkek 2009, s. 215)
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gelişme boyunca Kırgızistan ve Rusya’daki Müslüman toplumların eğilimleri
temelde aynı olmuştur. Bunlar sistem ve hiyerarşı olarak Rus Ortodoks Kilisesinin
etkisiyle yönlendirilmiş ve büyük oranda şekillendirilmiştir. 219
Perestroyka yıllarında devlet din karşıtı politikasından dini örgütlerle
işbirliğine geçişi gerçekleştirmişti. 1986 yılın Ağustos ayında “İslam’a karşı
mücadeleyi güçlendirme” adlı son ateist karar kabul edildi. Sadece 1980’lerin
sonlarında, SSCB’de ateist baskıları sona erdiğini söylemek mümkündür. 1990’da,
devlet ile dini örgütler arasındaki ilişkilerin kökten değiştiren SSCB’nin “Vicdan
Özgürlüğü ve Dini Örgütler” yasası kabul edildi. 220
Perestroyka sonra Sovyet siyasi ve ideolojik sistem modelinin çöküşü,
toplumun her yönünün sistematik dönüşümünü başlattı. SSCB’nin tüm eski
cumhuriyetlerindeki “kriz” ve “canlanma” fenomeni, kendine has özelliklerini
kazanmıştır. Bilindiği gibi, bu dönemde SSCB coğrafyasında dört Müslüman
merkezli yapılar (müftülük) faaliyet göstermekteydi. SADUM, SSCB dönemindeki
Müslümanların yalnız eğitim kurumu olan Buhara’daki Mir-Arap ve Taşkent İslam
Enstitüsü’nü kontrol ettiği, özellikle bu eğitim merkezlerinde Orta Asya, Tatar,
Kuzey Kafkasya ve Kafkas-ötesi Müslümanlarının gelecek dini liderleri eğitim
aldığı söylenmiştir. SADUM’un merkez teşkilatı Taşkent’te bulunmuştur ve onun
başkanı müftü ünvanını almıştı. SADUM başkanları, Babahanov sülalesinden
gelenler idi. 221
Tüm bu Müslümanların Dini İdareleri, II. Dünya Savaşı (1941-1945)
sırasında 1943’te kurulmuştur. 222 Sovyetler Birliği’nin bütün dini (özellikle İslami)
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İşan Babahan, Ziyaüddin Babahan ve Şemsüddin Babahan olarak, tüm Babahan’ların sülalesi
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Armağan (SADUM)”, “BDT'de İslam” Bilgi Portalı - 16 Ekim 2013).
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Budushcheye?”, NG-Religii. №8 (79). 25.04.2001 (M. Salyahetdinov, “Müslümanların Dini
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örgütler, SSCB Bakanlar Konseyi bünyesinde Dini Kültler İşleri Konseyi (daha
sonra Diyanet İşleri Konseyi) tarafından denetlendiğini belirtmek gerekmektedir. 223
Sovyet İslam’ın resmi liderlerinin mümkün olduğunca İslami canlanmayı teşvik
etmeye çalıştıklarını, ancak kendi faaliyetlerini SSCB Diyanet İşleri Konseyi ile
koordine etmek zorunda kaldığını kabul etmek gerekir. Genellikle, bu yapının
baskısı altında, ateist propagandanın uğruna “Sovyet ahlakına” aykırı olan İslami
uygulamalarla savaşmak için, teolojik açıdan şüpheli açıklamalar ve fetvalar
çıkartılmıştır. SSCB İslam topluluğun parçalanma süreçlerinin başlangıç noktası
yukarıda zikredilen 4 Şubat 1989 tarihinde gerçekleşmiştir. Resmi olarak, 1991’den
itibaren Kırgızistan Müslümanları Müftülüğü bağımsız çalışıyordu, ancak dini
konularda daha önce olduğu gibi, Taşkent müftülüğün rolü de kabul edilmiştir.
Ağustos 1993’te Adalet Bakanlığı, SADUM’un bir yapısı olarak Kırgızistan
Müslümanları Tüzüğü, aynı yılın Ağustos’unda bağımsız bir dini kuruluş olarak
Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi (DUMK) Tüzüğü kaydedilmiştir. 224 Böyle bir
bölünmeye DUMSK ve DUMES gibi diğer Dini İdareler de tabi tutuldu. Dini
örgütler üzerindeki devlet kontrolünün zayıflaması, etnik grupların arasındaki
çelişkilerin şiddetlenmesi, mezhepler arasındaki farklar ve dini liderlerin kendi
aralarında çatışması ile bağlantılı olarak perestroyka (yeniden yapılanma)
döneminde yaşanan siyasi süreçler, Müslümanların iki büyük Dini İdareler’in
çökmelerine getirmiştir. Yukarıda zikredildiği gibi, perestroyka devlet ile İslam
arasındaki yeni bir ilişkinin başlangıcını işaret etti, her iki ülkenin Müslüman
topluluğu da toplumun sosyo-politik hayatına dahil olmaya başlamıştı. Sovyet
tarihinin bu döneminde İslam’ın yoğunlaşmasının nedenleri şöyledir 225:

İdareleri – Geçmişi, Şuandaki Durumu... Geleceği?”, Nezavisimaya Gazeta (BG) – Dini. №8 (79). 25
Nisan 2001).
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S. Minin, “Ne iskat' Opravdaniy Bezdeystviyu. Sovet Po Delam Religiy: Chem
On Byl i Nuzhen Li On Cheychas?”, NG – Religii. 17 sentyabrya 2008 (S.
Minin, “Hareketsizlik Için Mazeret Aramayın. Diyanet İşleri Konseyi: O Neydi
ve İhtiyacı Var Mıdır?”, Bağımsız Gazete – Din. 17 Eylül 2008.).
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Birinciden, SSCB’nin çöküşü sırasında Avrupa toplumunda manevi bir
boşluk oluştu. 1980’lerin sonundaki siyasi fırtınalar ve 90’ların başlarındaki
belirsizlik, maddi yoksunluk ve eski statüsünün kaybedilmesi sıradan vatandaşların
hayatını zorlaştırarak duygusal dünyaları kargaşa durumuna düşmüştü. Bu koşullar
altında, huzur ve yaşam yönelimi bulmak için insanlar, geleneksel semboller ve
ritüellere dönmeye başladılar. İslam’a gelme istikrar hissi vermişti. 226 Böylece,
İslam o dönemde oluşan manevi boşluğu doldurmaya çalışmıştı.
İkinciden, perestroyka döneminde tüm İslami hareketler, açıkça komünizm
karşıtlı karaktere sahip olduğu için demokratik güç olarak görülmüştür. Fakat daha
sonra, İslamcı örgütler siyasi iktidar için mücadele etmeye başladıklarında onlara
karşı tutumları tamamen değişmişti, dolayısıyla onlar köktendinci veya aşırı dinci
olarak algılanmaya başlamıştı. 227 Ünlü İslam araştırmacısı A. Malaşenko’nun
verilerine göre, modern toplumun fiili çatışma potansiyelini taşıyan Rus
Müslümanları arasındaki çelişkileri dört şekilde görülebilir: Müslümanlar arasındaki
birlik ve koordinasyon yoktur; çeşitli Müslüman etnik gruplar arasındaki
anlaşmazlıklar devam etmektedir; din adamları arasındaki bölünme bitmedi,
Müslüman örgütler ve bazı liderleri arasında çatışma mevcuttur. Bu postulatlar genel
olarak Kırgızistan’daki İslam dininin durumunu belirlemiştir. Daha ziyade,
Kırgızistan ve Rusya’nın yirminci yüzyılın son on yılındaki Müslüman toplulukların
kaderi neredeyse aynıydı. Dışarıdan, camilerin, medreselerin sayısında hızlı bir
büyüme, yurtdışındaki İslami eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin
yoğun bir şekilde artması, Mekke ve Medine’ye hac’a gidenlerin sayıları hızla
çoğalması ile karakterize edilmiştir. Kırgızistan’daki resmi olarak faaliyet gösteren
camilerin sayıısı 1991 yılına kadar 39’u aşmamıştı, 1998 yılında resmi camilerin
sayısı 464, 1999 yılında 765, 2001 yılında 924, 2002 yılında 975, 2003 yılında 1144,
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2004 yılında 1588, 2010 yılında 1601 ve 2012 yılında ise 1793 olmuştur. Son 22
yılda cami sayısı 42 kat artış göstermiştir. 1991’e kadar Kırgız Cumhuriyeti’nde,
hiçbir İslami eğitim kurumları olmadıysa, şu anda 10 yüksek İslami eğitin kurumu,
63 medrese faaliyet göstermektedir ve her yıl 4500’den fazla Müslüman Hac’a
gitmektedir. 228
Dini alanda köklü değişimler, SSCB’de 1980’lerin sonu ve 1990’lı yılların
başında gerçekleşen siyasi süreçlerin neticesinde mümkün olmuştur. Sovyet
toplumunun perestroyka ve demokratikleşmesi sırasında, devlet ile dini kurumlar
arasındaki ilişkilerde önemli değişiklikler yaşanmıştır. Sadece 1989-1992 yıllarında
Kırgızistan’da Müslümanların talepleri doğrultusunda 1.610 cami resmi olarak tescil
edilmiştir, Müslümanlara yaklaşık 1000 adet bina kullanılmaya verilmiştir. SSCB
döneminde ilk defa din ve dini kurumlar hakkında yasa (1990 yılındaki Sovyetler
Birliği’nin “Vicdan Özgürlüğü ve Dini Örgütler Hakkında” yasası) kabul edilmiştir.
Fakat, genel liberalleşmeye rağmen, dini kurumların ve Müslümanların faaliyetleri
devlet organları tarafından kontrol edilmeye devam etmiştir. Dini kurumlar gündelik
hayat ile dini faaliyetlerde bile kısıtlı kalmışlardı. 229
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Tekushchiy Arkhiv Goskomissii Po Delam Religiy Kyrgyzstanskoy Respubliki; K. Murzakhalilov,
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I I . B ÖL ÜM
OR T A A SY A ’ DA B A Ğ I M SI ZL I K DÖNE M İ (1991-2010)
2.1. Dini-Siyasi Yapılanma
2.1.1. Kazakistan
Kazakistan’daki İslam’ın yayılma konusu uzun zamandan beri araştırılan
konulardan

biri

olmasına

rağmen,

araştırmacılar

arasında

görüş

birliği

bulunmamaktadır. Ancak, geleneği ve yaşam tarzı birbirinden farkı az olan halkın
hepsinin aynı zamanda Müslüman olmaları tarihsel gerçektir. XX. yüzyılda
Kazakistan’da İslam’ın güçlü etkisini göstermek için tarihçi M. H. Abuseyitova,
1905 yılı yerel halkın Kazakistan topraklarının tamamında tek bir müftülüğün
kurulmasını talep eden Karkara ayaklanmasını söylemek yeterli olduğunu söylemek
yeterlidir. 230
Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi, Sovyet hükümetinin kararıyla,
Taşkent’te bulunan Orta Asya Müslümanları Dini İdaresi tarafından yönetilmişti. Bu
nedenle, Kazakistan’daki Müslümanlarının durumu, resmi olarak Taşkent’in dini
politikasıyla bağlantılıydı. “Kazakistan’dan her yıl toplanacak 450 bin som 231 bağışı
Özbek kardeşler kendi ihtiyaçlarına göre harcayıp: camiler yaptırarak, dini
medreseleri açarak gelecek imamları hazırladılar.” 232
Kazakistan’da Sovyet tarihinin çeşitli dönemlerinde devlet dini politikasının
Sovyet modelini inceleyerek, bunun içinde devletin dine karşı ılımlı tavrının
olduğunu ve dine, din adamlarına, Sovyet halkının manevi hayatına sert biçimde
zulüm gösterdiğini belirtmek gerekmektedir. Din politikası ve din karşıtı propaganda
Sovyet ailelerinin herbirine dokundu ve elbette ki toplumun ruhani gelişiminde

230

231
232

M. H. Abuseytova, “K Probleme İzucheniya İstorii Islama v Kazakhstane”, Islam: Istoriya i
Sovremennost'. Materialy Mezhdunarodnoy Konferentsii. Almaty 2001, 22 str. (155-158 str). (M. H.
Abuseyitova, “Kazakistan'da İslam Tarihini Incelemek Problemi Üzerine”, İslam: Tarih ve
Modernlik. Uluslararası Konferans Makaleleri, Almatı 2001, s. 22 (155-158 ss).
Özbekistan’daki Sovyet dönemi para birimidir.
Ö. Onğarqajı, İslam Fanatizmi Qawipti Me?, Jeti Jarğı, Almatı 2001, 19 b. (80 bet) (Ö. Ongarhacı,
İslam Fanatizmi Tehlikeli mi? Jeti Jargı, Almatı 2001, s. 19 (80 s.)
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olumsuz bir rol oynadı. Ancak Kazakistan’ın günlük hayatında din önemli bir rol
oynamaya devam etmiştir. 233
Kazakistan’daki Müslümanlık inancının sekülarizasyonu, sadece ülkedeki
tarihi, siyasi, sosyal, bilimsel ve kültürel kazanmaların etkisiyle değil, aynı zamanda
Sovyet hükümetinin her seviyedeki din adamlarının hayatları üzerinde kontrolü ile
de ön plana çıkmaktadır. Dini inançlar büyük oranda köylerde, Müslüman nüfusun
yoğun yaşadığı bölgelerde, aile gelenekleri ile milli geleneklerle korunmuştur. Dini
idare ise sadece bağış toplamakla sınırlanmıştır. Molla hizmetleriyle, özellikle
Sovyet hükümetinin son yıllarında yarı okur yazar Müslümanlar uğraşmak zorunda
kaldılar. O da halkın dini inançlarının ihtiaçlarını karşılamasıyla birlikte, dini
zihniyetin korunmasına da katkıda bulunmuştur. Ancak, Sovyet döneminde molla
işleriyle uğraşmanın kolay olmadığı malümdür: “Mollaların din canlılığını
korumaya çalışan ve bunun temeli üzerinde kar kazanma yoluyla yaptığı gayrı resmi
faaliyetleri, ciddi bir şekilde endişe doğurmaktadır. Bunun için onlar İslam’ın inanç
esaslarını, ibadetleri aktif şekilde propaganda yapıyorlar. Bu nedenle mollaların
katılımıyla neredeyse tüm vefat edenleri toprağa veriyorlar.” 234 Anlaşıldığı gibi,
Sovyet yasası boyunca, bu işler suç sayılıp, bununla uğraşanlar cezalandırılmıştır:
“... gayrı resmi, kayıtsız mollalar, rahipler, papaz ve diğerlerinin hizmetleri ve ayrıca
herhangi bir dini törenleri ve dini uygulamaları yapmak yasaklanmıştır.” 235
Yeniden yapılanma dönemi Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle sona erdi.
Sovyetler Birliği’nin içindeki cumhuriyetler bağımsızlık kazandıktan sonra, onların
her biri demokratik ilkelere dayanan bir ülke kurmaya çalıştı. Bunların arasında
Kazakistan da bağımsızlığını sağlamlaştırmaya başladı. Bu demokratik süreçler,
ülkedeki dini inancın canlanmasını sağladı. Din, sosyal ve toplumsal hayatta layık
233
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Saktaganova, s. 73.
N. ZH. Zhakayev, “O Sostoyanii Raboty i Mery Po Dal'neyshemu Usileniyu Bor'by s Religioznymi
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Qazaq SSR-indegi Dinï Birlestikter Twralı Ereje. Qazaqstan, Almatı 1977, 7 b. (15 b.) (Kazak
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olduğu yere geçmeyi denedi. Bu amaçla ülkede derin kök salmış İslam ile Ortodoks
Hıristiyanlık ve diğer dini yapılar, onun içinde yeniden yapılanmanın son yıllarında
ortaya çıkan dini organizasyonlar, insanlar arasında kendi etkisini güçlendirmek için
önemli çabalar sarf etmişti. Öncekiler, Sovyet sistemi sırasında kaybeden
değerlerinin yerin doldurmaya, unutulanları canlandırmaya ve böylece arkasından
takip eden dindarların dini ve manevi ihtiyaçlarını karşılamayı ele aldı. Daha
sonrakiler ise ülkede bugünkü ekonomik kriz, enflasyon, suçun çoğalması ve
işsizliğin artışı, manevi boşluğun oluşmasıyla halkın sosyal statüsünün zayıflaması,
ayrıca geleneksel dinlerin halk arasında pozisyonlarının zayıflamasını kullanarak
kendilerine yeni destekçileri çoğaltma faaliyetlerinde çaba göstermiştir. Ülkedeki
siyasi ve sosyal durumun serbestleştirilmesi din özgürlüğüne yol açmıştır.
Geleneksel dinler arasında, İslam ve Hıristiyanlık akımları, onun içinde Protestan’ın
çeşitli kolları, küçük olmasına bakılmaksızın dengeli bir şekilde yaşama fırsatı
buluyor. Ülkede çeşitli dinlerin ortaya çıkıp, hayatlarını sürdürmesine, bir yandan,
Sovyet ateist baskıları zamanında Kazakistan’da ve Sovyetler Birliği topraklarında,
dinler ve din adamlarının sayılarının az olması, yani insanların dini inançlarıyla
bağlantılı olarak kayıt işlemlerinin sürdürülmemesinin sebepleri de etkilemiştir.
Dini canlanma, Kazakistan’da yaşayan insanların büyük çoğunluğunun dini
olan İslam, Ortodoks ve Katolik dinlerinin itibarının güçlü olduğunu göstermektedir.
İlk yıllarda ülkenin halkı tarihsel değerlerin, gelenek ve göreneklerin, onun içinde
ataları ibadet ede gelen dine saygı göstererek inanç ihtiyaçlarını karşılamaya acele
etmişti. Din, o dönemde etnosların bireysel olarak ayrılmasına, büyümesine ve
gelişmesine katkıda bulunan özel bir faktör olarak kabul edilmiştir.
Kazakistan’daki pek çok dinlerin arasında İslam da yeniden canlanmıştı.
İslam, ülkede yaşayan yerel Kazaklar’ın ve diğer Müslüman toplumların ana inancı
olmuştu. Onların arasında ülkeye tarihsel ve siyasi sebeplerle göç eden İslam’ın
Sünni mezheplerinden Şafii mezhebindekiler olan Çeçenler ile Şii akımdaki az
sayıda Azerbaycanlılar olmuştu. Ülkede Müslümanların çeşitliliğine rağmen,
İslam’ın etrafında canlanma gözlenmiştir. Bu gibi canlanmaları bir kanala getirme
niyetiyle

1990 yılın başında

ülke

müftülüğü Taşkent’ten ayrılmıştır

ve
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Müslümanların merkezi Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi olarak ayrı ve
bağımsız kuruluş olarak ortaya çıkmıştı. Onun hizmetine İslam’ın Sünni
mezheplerinden Hanefi boyunca herhangi bir dini eğitim görmüş vatandaşlar
çağırıldı. Onların sayılarının az olması ve bilgi eksikliği nedeniyle ülkede İslam’ın
hızlı gelişmesine imkanı yoktu. Din uzmanları öncellikle ülkenin camilerinde
ibadetleri sürdürüp, halk arasında ritüel ve ibadetleri uygulama ile sınırlanmıştır. O
dönemde, dini eğitim verecek eğitim kurumları çok az sayıda, onlar da sadece büyük
şehirlerde idi. Onlarda kaliteli öğretmenlerle birlikte kitap ve edebiyatlar da
olmamıştı. Bu sorunlara çözüm arayan Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi
müslüman ülkelerle ilişkiler kurmaya çalıştı. O ülkelerden dini kadroları
hazırlayacak öğretmenleri çağırdı. Dini alandaki bağlantı, başlangıçta dileyen ve
isteyen herhangi bir Müslüman ülkeyle yapılmıştı. Böyle bir durumda, ülkeye
Sünniliğin Hanbeli mezhebindekileri de girmeye başladılar.
1980’lerin sonları ve 1990’lı yılların başlarında, sonradan Kazakistan ve
diğer Orta Asya cumhuriyetlerinde “İslami canlanma” olarak adı verilen yükseliş
gerçekleşmiştir. Ulusal kimliğin önemli unsurlarından olan İslami inanç ve
geleneklerin yeniden doğuşu Kuzey Kafkasya, Azerbaycan, Volga bölgesi, Kırım,
Tataristan ve SSCB’nin diğer bölgelerinde yer aldı. Hatta teorik kavramların tümü
bile oluşturulmuştur. Araştırmacılar, geleneksel İslam’a olan bu yoğun ilgi artışını
hazırlayan genel ön koşulunu, toplumun birçok yönünü etkileyen güçlü sosyo-politik
süreçler oluşturduğunu belirtmektedir. Burada, kısa süre sonra manevi ve kültürel
değerleri ile birleşerek etnik ve dini kimliği yeni şartlar altında şekillendirmeye izin
veren eski Sovyet cumhuriyetlerinin bağımsızlığıyla birlikte, perestroyka yılları ve
SSCB’nin çöküşünün sonuçları önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda, 1990’lı
yıllardaki Sovyet sonrası Orta Asya ülkelerinde, din eğitimi sisteminde önemli
yapısal değişiklikler ve özellikle geleneksel İslamcıların sayısındaki artışına neden
olan dini yaşamın serbestleştirilmesi için çok yoğun bir süreç başlamıştı. 12 Ocak
1990’da Kazakistan’da Müslümanların I. Kurultay’ında Kazakistan Müslümanları
Dini İdaresi (KMDB) kurulup, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev,
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bu Kurultay’da Kazakistan’ın genel müftüsü olarak, SADUM’un kıdemli yetkilisi
Ratbek Hajı Nysanbay’ı tayin eder. 236
Elbette ki, dini faaliyetlere, devlet politikası da katkıda bulunmuştur. Bu ve
diğer koşullar, Hanefi mezhebi dahil olmak üzere, geleneksel İslam kaynaklarına
olan ilginin artışına da neden olmuştu. 15 Ocak 1992 tarihinde, Kazakistan
Cumhuriyeti

vatandaşlarının

din

özgürlüğünü

garanti

eden

(Madde

1),

vatandaşlarının dine karşı tutumlarına bakılmaksızın eşitlik hakkı (Madde 3), dinsel
nitelikteki siyasi örgütlerin yapılanması vb. Maddeleri kapsayan “Din Özgürlüğü ve
Dini Yapılar üzerine” Yasası kabul edilmiştir. Bu yasa, yeni sosyo-ekonomik ve
sosyo-politik koşullarda dini alanın devlet düzenlemesindeki önemli değişiklikleri
yansıtıyordu. Yeni yasada tüm dinlerin kanun karşısındaki eşitliği, vatandaşların din
konusundaki tutumlarını belirleme hakkı tanıdı. Dini yapıların faaliyetlerine devletin
karışmayacağına dair ilke de ilan edildi. 237
2007’de ülkede 1853 İslami yapı vardı, bunların 1844’ü Sünni, 3’ü Şii ve 1’i
Tasavvuf yönünde, 5 yapıyı Ahmediyye Cemaatı temsil etmektedir. Kazakistan’da
İslami eğitim ağı kuruldu ve İslam Üniversitesi (2001-2007 yılları aralığında 145
öğrenci dini eğitim alan “Nur-Mübarek” İslam Kültürü Mısır Üniversitesi) de buna
dahil olmuştu. Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi’nin bünyesinde din adamların
mesleki gelişimini arttıran İslam Enstitüsü, Kazak-Kuveyt Üniversitesi, A. Yesevi
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve Uluslararası Kazak-Arap Üniversiteleri
açılmıştı. Bu yüksek öğretim kurumları Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi
sisteminin dışında çalışmaktadır ve yabancı ülkelerden gelen maddi destekleri
sayesinde açılmıştır. Bu arada, 2000 yılında Kazak Devlet Akademisi bünyesinde
İslam Hukuku Akademisi de kapılarını açmıştır. 2004’te Kazakistan Müslümanlar
Birliği kurulmuştur. 238
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Martha Brill Olcott, The Kazakhs, Hoover Press, Stanford, California 1987, p. 262.
Z. Dzhalilov, “Islam v Sovremennom Kazakhstane: Sotsiologicheskiy Aspekt” (Z. Calilov, “Modern
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1997 yılından itibaren, “Mir İslama” (“İslam Alemi”), “Şapagat-Nur”
(“Şefaat-Nur”), “İslam” dini dergiler, “İslam jane örkeniyet” (“İslam ve
medeniyet”), “İman”, “Ruhani ömir” (“Ruhani Ömür”) gazeteleri ve

bağımsız

“İslam” gazeteleri çıkmaya başladı. Mevcut malzemelere göre, geleneksel İslam,
gelişmelerini sürdürmeye ve ülkedeki sosyal ve manevi durumun oluşumunu
etkilemeye devam etmektedir. Ayrıca, bazı bölgelerde daha yoğun bir karakter
edinmektedir. Bu olgunun son yıllarda giderek artan potansiyeli, Kazakistan’daki
gelişiminin doğası ve birçok yabancı veya yerli araştırmacılar tarafından gösterilen
ilgi ile belirtilmektedir. Örnek olarak, Kazakistan’daki meşhur İlahiyatçı A. K.
Müminov, “Şu anda İslam’daki bütün siyasi akımlar, eksikliklerimizi kendi
menfaatları için kullanmaya çalışmaktadır. Ne yazık ki, gençlerimiz onların
tuzaklarına hızla düşmektedir. Bu nedenle, bizim toplumumuz için geleneksel olan
Ebu Hanife mezhebini halk arasına yaygınlaştırmamız gerekmektedir” diye
söylemektedir. 239
Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi’nin temsilcilerine gelince, onlar da
Kazakistan’daki Müslümanlığın canlanmasının temelinde geleneksel İslam olması
gerektiğini dile getirmektedir. Kazakistan halkının etnik kültürel özelliklerinin
korunmasına katkıda bulunan özellikle Sünniliğin Hanefi mezhebi olmuştur.
İslam’ın canlandırılmasının asıl sorunu mezhebi sisteminin korunmasındadır, çünkü
onun içinde İslam dininin ve çoğulculuğunun ruhu yatmaktadır. Kazakistan’da
geleneksel dinin canlanmasının belirleyici özelliklerinden biri, bize göre, onun
yaygınlaşmasıdır. Nitekim, bölgelerinin her birinde, ölçümü veya ekonomik, politik
ve kültürel ortamı ne olursa olsun, menevi değer arama eğilimini görmek
mümkündür. Dine tanılan destek, toplumun neredeyse tüm tabakalarından
gelmişti. 240
Kazakistan’da ve diğer Orta Asya ülkelerinde geleneksel İslam’ın canlanma
süreci bu kadar belirgin bir başarı ile neden başladı? Böyle bir fenomenin, insanların
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dini fanatizme karşı belirli bir eğilimi olduğu kadar, ekonomik ve sosyal gelişmeleri
seviyesinin düşük veya yüksek olmasından kaynaklanmadığını düşünmekteyiz.
“Manevi canlanma”nın hızı ve istikrarı ekonominin gelişimi veya piyasa ilişkilerinin
düzgün olmasına her zaman bağlı değildir. Elbette ki, gelişimine katkıda bulunan
veya engelleyen çeşitli dış nedenler (misyonlerin ve dini örgütlerin faaliyetleri, dini
hoşgörü vb.) de vardır. Ayrıca bunların arasında, din alanında değişen politikanın
karakteri, devletin manevi mirasa tutumu ve özellikle desteği de vardır. 241
Kültürel

açıdan

bakıldığında,

Kazakistan’ın

Müslüman

toplumunun

geleneksel İslam’ın canlandırılmasına yönelik hareketi, aynı zamanda manevi mirasa
dönmek için gerekli şartlarından olan kendini tanımlama sürecidir. Psikolojik
düzeyde, böyle bir hareket, kendi kültürüne alışmasına izin veren ulusal kimlik
belirlemede ön koşullar yaratmaktadır. İslami değerlerin canlanması yoluyla, tarih
ve kültürü, kimliğini ve geleneklerini yeniden canlandırmak, geleneksel yaşam
biçimini yeniden kurmak mümkündür. Din, sürekli ve gelişen ilişkilerin biçimidir,
diğer bir deyişle, tarih, kültür, gelenek ve göreneklerin yoğunlaştığı alanıdır. B.
Babacanov’a göre, geleneksel tezahürlerini reddeden kimse, ulusal kültürünün
canlanması için ayakta kalamazdır. “Ulusal canlanma ve entegrasyon ideolojisi,
şuanda dini bir unsur olmadan yapamaz. Bu durumda, açıkçası, “ithal” edilen
biçimlerini değil, ulusal kültür ruhuna ve mantaliteye tekabül eden geleneksel
biçimlerin canlanmasını teşmik etmek daha iyidir”. 242
Kazakistan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı R. B. Suleymenov Şarkiat
Enstitüsü’nün araştırma ekibi tarafından ülkedeki bölgelerinde yapılan analizler,
dindarlık düzeyinin oldukça yüksek olduğunu, ancak bazı göstergelerde kendi
aralarında farklılık gösterdini ortaya koymuştur. Ülkenin Çimkent, Türkistan ve
Öskemen gibi şehirlerin nüfusu en dindardır ve aynı zamanda din daha klasik
biçimde yorumlanmaktadır. Aktobe ve Pavlodar gibi şehirlerin nüfusu, İslam dini
atalarının geleneği olarak algılamaktadır. Böyle bir durumun faktörlerinden biri, bu
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şehirlerde güçlü bir ataerkil ve etik normların bulunmasıdır. Kazakistan’ın
Müslüman toplumunun geleneksel İslam’a yönelik sürekli ve önemli ilgisi, özellikle
1990’ların ilk yarısında, Kur’an ve Sünnet’in incelenmesi ile ilgili başka bir olgu
ortaya çıkmıştı. Araştırmalara göre, ankete katılanların yaklaşık %73’ü İslam dinine
ilgi gösterdiğini ve %15’ten fazlasının Kur’an’ı okuğunu belirtmiştir. %40’dan
fazlası, manevi kültür ve geleneksel İslam dini insanlarla yakınlaştırdığını
belirtmişti. Bu, geleneksel dinin ulusal gelenekler ve örf-adetlerle olan bağının
kalitesini kaybetmediğini göstermektedir, dolayısıyla manevi kültüre ait bütün
sistemin ayrılmaz unsurunun kalitesini korumuştur. Kazakistan’daki Müslüman
toplumunun çoğunluğu için İslam, manevi ve ahlaki bir fenomene benzemektedir. 243
Bazı araştırmacılara göre, Kazakistan’ın Müslüman bir ülke olarak (2007
yılındaki DUMK’ya göre, Kazakistan’da nüfusun %70’inden fazlasını oluşturan 9
milyon Müslüman vardı) görülebilmesine rağmen, ülkedeki dini durum üzerinde
yapılan çalışmalar, birtakım açıklamaları ve çekinceleri getirilmesini, ayrıca “tam
olarak kimi Müslüman olarak kabul edebiliriz?” sorusunu sormada gerekli
kılmaktadır. “Gerçek” Müslümanı veya bu kategoriye doğumdan Müslüman olarak
doğanları atfedebiliriz. Bazı din adamlarına göre, Müslümanlığın aşağıdaki gibi
çeşitleri vardır:
1. “Kısmen” Müslümanlar, yani dindarlığın dışsal belirtilerini gösterenlerdir.
2. “Gerçek” Müslümanlardır, duygularını, düşüncelerini, eylemlerini
doğrudan İslam dininin yüzerine kurulan, namaz kılan, sadaka veren ve dini yaşam
biçiminde hayatlarını sürdürenlerdir. Ankete katılanların içinde Almatı’daki birinin
“çoğumuz kendimizi Müslüman olarak görüyoruz, aslında imanın ne olduğunu
açıklayamayan insanlar da vardır” diye belirtmişti. Kazakistan’ın Kültür ve Bilgi
Bakanlığı tarafından yapılan 2006-2008 yıllarıarasında ülkenin etnik gruplar arası
geliştirme Programı, Kazakistan’daki Müslümanların sayısında artışı göstermiştir.
Çoğunluğu, Müslüman sayısının ve örneğin göçün etkisiyle, ağırlıklı olarak,
Kazakistan’ın güney bölgelerinde yaşamaktadır. Bu bölgedeki insanların çoğu dini
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bir gelenek olarak (dini gelenekleri, örf-adetleri ve ritüelleri yapmakla birlikte,
Kur’an’ı okumayan, Sünnet’i yerine getirmeyen) algılamaktadır. Onlar için dini ve
ulusal değerler arasında bir fark yoktur. Din, toplumdaki ahlakı ve kültürü, yani
toplumsal-faydacı anlamda destekleyen bir araç olarak anlaşılmaktadır. 244
3. “Kararsızlar” grubu, daha çok dinin manevi ve ahlaki gücüne inananlar,
dini emirleri her zaman yerine getirmeyenlerdir. Bunların arasında, geleneksel
İslam’ın kanunlarını kendi kişisel algılarına uygunlaştıran “bireyciler” de vardır.
Onların faaliyetleri, dini değerlere seçici ve tutarsız karakter taşımaktadır.
4. “İnkarcı” grubu. Allah’a inanmasa bile, sünnet, mezarlık ve evlilik (nikah)
gibi törenlere dikkat etmektedir. Yukarıdaki grupların her biri kendi özel
ihtiyaçlarına sahiptir. Birinci grup için, “erken” İslam’ın iyileşmesi önemlidir. İkinci
gruba, ulusal kültüre ve yaşam biçimine yönelmesi için tarihsel hafızanı, halkının
maneviyat ve geleneklerini canlandırmak, onun geleneksel İslam’a ait olduğunu
anlamak önemlidir. Üçüncü grup için tamamen İslami gelenek ve ritüellere uyulması
önemlidir. Bu arada, dini ihtiyaçların gerçekleşmesi için herhangi bir koşul
olmadığında, bu tür ihtiyaçlar açıkça ortaya çıkmaz, ancan gizli bir halde kalır. Bu
ihtiyaçlar yerine getirilmezse, yıkıcı olanlar da dahil olmak üzere diğer güçler
tarafından karşılanacaktır. Tahminlerimize göre, 1997 yılına kadar ülkedeki
Müslüman nüfusun dindarlık seviyesi olumlu idi. Müslümanların oranı 1990’ların
ortalarında %80’e ulaşmıştı. Ancak, 1990’ların sonunda, bu gösterge azalmaya
başlamıştır. 2004’te ankete katılanların %74,3’ü kendilerini Müslüman olarak,
%20,1’i ise dindar olmadığını göstermişlerdir. Bununla birlikte, dini değerlere olan
talep eğilimi devam etmiştir. 1990’ların sonunda, Kazakistan’daki Müslümanların
%70’inden fazlası Ramazan ayı boyunca oruç tutmuştur. 245
Bugün Kazakistan çeşitli dinlerin, dini yapıların ve kurumların hayatta
kalabileceği bir yer haline gelmiştir. Buna öncelikle cumhuriyetin bağımsızlığı ve
laik demokratik gelişmenin yoluna düşmesi sebep olmuştur. Dolayısıyla,
244
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Müslümanların dini inançlarını karşılama imkanlarının fırsatı doğdu.

Ayrıca,

toplumdaki geçiş döneminin siyasi ve sosyal, ekonomik yükleri ve manevi-kültürel
koşulları da etkilemiştir. Bütün bunlar, ülkedeki yeniden oluşan dinlerin özel
psikofizik

propaganda

tekniklerine

dayanan

misyonerlik

faaliyetlerinin

canlanmasına yol açmıştır. Sovyetler Birliği’nin içindeki cumhuriyetlerin halklarının
genel sekülarizasyonu, devrimden hemen sonra başlamıştır. Dini konularda yapılan
reformlar,

ilk

olarak

kilisenin

okuldan,

okulun

ise

kiliseden

ayrılması

kararnamesiyle başlar, sivil evlilik, rütbe isimleri, kadın eşitsizliğinin ortadan
kaldırılması

vb.

gibi

çeşitli

kararnamelerle

devamını

bulmuştur.

Sovyet

cumhuriyetleri arasında siyasi ve ekonomik yapısı ile sosyal statüsü , kültürel ve
manevi, eğitim düzeyi arasında ciddi bir fark olmamıştı. Böyle büyük bir ülkenin
gelecekteki gelişmesinin stratejisi ve yönleri Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin
“bilgeli” yönetimiyle gerçekleşmiştir. SSCB’nin cumhuriyetlerinin liderleri bu
planların ve yönergelerinin uygulanmasını denetim organları olarak görev
yapmışlardır. Bu nedenle, SSCB koşullarında Kazakistan’daki kültürel-sosyal, dinimanevi durumu konuşurken, bunu Sovyet toplumundaki durumla ilişkilendirebilme
yoluyla yeterli bilgi edinmek mümkündür.
Coğrafi konumu ile tarihi gelişme özellikleri bağlamında Kazakistan, Ekim
devriminden önce İslam’ı kabul eden bir ülke olarak bilinmektedir. Müslümanlık,
yerel Kazak halkının zihninde güçlü ve onların gelenekleriyle kaynaşmış, ayrıca
manevi ve kültürel zenginlikleri haline gelmiştir. İslam, özellikle, halkın
gelenekleriyle etkileşime girmiş ve gündelik hayat geleneği konusunda sağlam bir
yer almıştır. İslam Kazak topraklarında dini doktrinli ideolojik düzenindeki
konumunu koruyarak, önceden gelen halkın inanç ve gelenekleriyle etkileşerek,
insan zihninde benzersiz bir şekilde beraber yaşadığını söylemek gerekir.
Eski Sovyet cumhuriyetlerinde İslam’ın canlanmasıyla yakından ilişkili olan
İslami köktendinciliğin yayılmasıyla ilgili sorunu çözmeye çalışacağız. Onun İslam
dünyasının tarihsel gelişmesindeki yeri ve önemini araştırarak, Orta Asya ve
Kazakistan’ın seküler gelişim üzerindeki olumsuz etkilerini ve rolünü inceleyeceğiz.
Böylece, elimizde mevcut olan verileri, bilim adamları ve uzmanların görüşlerini
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ileri sürerek, İslami köktencilik 246 düşüncelerinin Orta Asya şartlarında toplum
üzerindeki etkileri hakkında kendi yorumlarımızı sunacağız.
Bağımsızlıktan sonra, Kazakistan toplumu dahil olmak üzere, eski Sovyetler
Birliği’nde İslami rönesansa ilişkin iki yönlü görüş gelişti. Birinci görüşü
savunanlar, İslam’ın canlandırılmasını, onun ülkede ve toplum hayatında meydana
gelen değişmelere katılımı doğal ve normaldır, çünkü o ülke nüfusunun çoğunun
dini inancıdır, bu yüzden endişelenmeye gerek yoktur demektedir. İkincileri ise
İslam’ı ülkelerin bağımsızlığı ve gelişimi için bir tehdit oluşturan olumsuz
faktörlerden biri olarak saydılar. Her durumda, bu görüş ayrılığı, İslam’ı siyasi bir
din olarak gösterip, etrafımızda olmakta olan hakikatlerin doğru anlaşılmasına engel
olduğu malümdur. Bağımsızlığını kazanan Orta Asya ve Kazakistan halkları,
gelenekleri, dini ve manevi inançlarını egemenliğinin ilk günlerinden itibaren
canlandırma girişiminde bulundular. Din, onlar için yalnızca ataların geleneklerinin
devamı olarak değil, aynı zamanda tarihsel olarak kökü bir, dini ve medeniyeti bir
olan diğer halklarla bağlarının önemli bir göstergesi olarak görmüşlerdir.
Eski Sovyetler Birliği’nde yaşayan Müslümanlar arasındaki dini canlanma
İslam dünyası tarafından gözden kaçırılmadı. İlk olarak Türkiye, Suudi Arabistan,
Ürdün, Pakistan, İran vb. Müslüman ülkeleri Kafkasya, Orta Asya ve Kazakistan’a
destek vermeye başladılar. Buna dayanarak, o ülkelerden çok sayıda din uzmanları
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geldi ve kısa bir süre içinde zikredilen ülkelerin topraklarında yaygınlaşmıştı. Onlar
Arapça, İslam’ın temellerini ve Şeriat yasalarını öğreterek, yerel halkın dini bilgisini
yükseltmeye başladılar. Evvel başta onların tüm faaliyetleri Allah yolunda hayırlı
işler olarak kabul edildi. Ancak aralarındaki bazılarının faaliyetlerinden ülke
politikalarına ve ekonomisine, kamu güvenliğini zayıflatma girişimleri de
görünmeye başlamıştı.
O dönemdeki yabancı din adamların amaçları ve faaliyetleri, devlet
kurumları, özellikle kolluk kuvvetleri ve medya organları, siyasetçiler, bilim
adamları ve uzmanların göz önünden kaçamadı. Asya ülkeleriyle olan ticaret, siyasikültürel ilişkileri, Arap-Müslüman misyonerlerin Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT)
kapsamında çoğalması ve onların faaliyetleri, dini-mistik öğretilerin, onun içinde
İslam köktenciliğinin yayılmasına yol açmıştı. BDT’daki çoğunluğu Müslüman olan
bölgelerinden Tacikistan ve Çeçenistan, Dağıstan, dindarlık ve dini-siyasi
durumlarının istikrarsızlıklarıyla

kendilerine dikkat çektirmiştir.

Ayrıca, o

ülkelerdeki dini canlanma çerçevesinde meydana gelen olumsuz bazı olaylar, o
cağrafide köktenci akımların yayılmasının mümkün olabileceği fikirler gerçeye
dönüşmesine zemin hazırlamıştı. Sonra o fenomen, Müslümanların yoğunlaştığı
Orta Asya ile Kazakistan’a yayılmasının muhtemel olduğuna dair tahminler
söylendi. Bu konuyla ilgili G. J. Raiymbekova’ya göre, Kazakistan ve Orta Asya
ülkelerinde köktencilik ve onun yayılma yolları hakkında fikirler görüş ayrılıklarına
uğramıştı. 247
“İslami köktencilik”, Eski Sovyet cumhuriyetlerinde, özellikle komşu
ülkelerde görünebilmesi mümkün mü? Mümkün ise o ne zaman ve nasıl olabilir? Bu
ve diğer sorulara yanıtlamak için öncelikle “fundamentalizm” veya “köktencilik”
fenomenin toplumsal temelleri ve felsefesine, hem de onu açıklayacak kullanımda
olan terimin anlamına ve İslam dini ile köktencilik arasındaki ilişkilere, ayrıca onun
belli bir oluşum durumuna ilişkin düşüncelerini analiz etmek ve değerlendirme
yapmak gerektiriyor. Bunlara dayanarak, yukarıda sözü edilen topraklarda
247
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görünmenin mümkün olduğunu açıklamanın imkanı olabilir düşüncesindeyiz.
Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra, Orta Asya’daki jeopolitik durum önemli
değişiklikleri geçirmişti. Bölgedeki istikrarı bozmanın önemli bir faktörü, idari
açıdan eski sınır çizgilerinin devlet sınırlarına dönüştüğü gerçeğidir. Siyasal
ıslahatçılık 248 gibi tehditlere karşı mücadele etmek yerine, bazı siyasi güçler ve
muhmelen Orta Asya devletleri sorunlarını çözmek için bu istikrarı bozucu unsurları
kullanmaya çalışmışlardır. Kazakistan’da, ülkenin liderliği, terörizm ve aşırılığın
getirdiği tehditlerden haberdardır. Bu sorunun olağanüstü önemini vurgulayan
Cumhurbaşkanı N. A. Nazarbayev, XXI. yüzyılın başlangıcı dünyaya istikrarı ve
güvenliği getirmediğini belirtmiştir. Aksine, uluslararası terörizm, aşırıcılık,
uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı silah gibi tehditlerle mücadelenin uzun süreceği
açıkça görülmüştür. 249
Kazakistan’ın yerli halkı X. yüzyıldan beri Müslümanlardır. Farklı tarihsel
dönemlerde dini yapıların ülkedeki konumu aynı değildi. Sovyetler Birliği’nde
birçok Müslüman liderler hükümet tarafından zulüm görmüştü. 1991’sonra durum
değişti. Camiler yeniden inşa edilmeye başladı, Müslümanların sayısında artış
meydana geldi. Aynı zamanda, olumsuz eğilimler de özellikle aşırı ve köktendinci
İslami hareketler de yayılmaya başlamıştı. Kazakistan Stratejik Araştırmalar
Enstitüsü Müdür Yardımcısı M. Abişeva, onun ortaya çıkmasının nedenlerini
tartışırken, aşırılıkçılık doğasının analizi, bu fenomenin ortaya çıkışının temelinin
siyasi, ekonomik, sosyal, etnik ve dini çıkarları ve çelişkiler arasındaki çatışmasının
oldukça basit bir sonuca götürdüğünü söylemektedir. Birinin veya başkanın çıkarları
uyulmasının mümkün olmadığı durumunda, iki taraf politik, dini, etnik ve diğer
sorunlarını çözmek için aşırı yöntemlere geçebilirler. 250
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Kazakistan’daki siyasal ıslahatçı örgütlerinin ortaya çıkışı Ortadoğu’nun
olumsuz etkisi ile ilşkilendirmek mümkündür. Vehhabilik fikirlerin etkisiyle
Kazakistan coğrafyasında ve bölgenin diğer ülkelerinde “cemaat” olarak
adlandırılan, Hz. Muhammed’in dönemindeki yaşam normlarına dönme arzusunda
bulunan Müslümanlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Orta Asya’da aşırı grupların ortaya
çıkışını hangi faktörler etkiledi? İlk olarak, bu, SSCB’nin dağılmasından sonra uzun
süren bir kriz ile karakterize edilen Kazakistan’daki sosyo-ekonomik durumdur.
Eski komünist ideolojinin yerine geçmeye çalışan egemen bir devletin yeni liderliği
İslam’ı, sorunları çözebilecek ideolojik ve sosyal bir güç olarak görmeye başlamıştı.
Ancak, Müslüman fikirlerin yayılması, Selefi 251 grupları da dahil olmak üzere,
Müslümanların arasında da farklılaşmaya yol açmıştır. Aşırılığın yayılmasının
yasaklayan yasal normların yokluğundan ve hükümetin aşırı yapıların faaliyetlerini
kontrol edememesi yüzünden Ortadoğu’daki birtakım örgüt Kazakistan’daki
faaliyetlerin hızlandırmıştır. Etkili yabancı ajanlar arasında Yemen’in İslah, AfganPakistan’ın Laşkar Taiba, Kuveyt’in Asya Müslümanları Komitesi’nden bahsetmek
mümkündür. 1990’ların ortalarından itibaren Kazakistan’da el-Kaide, İslam
Kurtuluş Partisi, Özbekistan İslam Hareketi ve diğerlerinin faaliyetleri meydana
gelmeye başladı. 252
M. Mualşarif ve J. Bazarkolova’ya göre, Kazakistan’da terörizmin
gelişmesinin ancak ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte ülke yönetimi tehdidi
fark etmişti ve onu ortadan kaldırmak için birtakım önemli adımlar atmıştı. Birtakım
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252

104

Asya Ülkelerinde Dini-Politik Aşırılık: Yayılma Nedenlerinin Analizi”, Orta Asya ve Kafkas, №6,
2006, s. 51. (50-64).
Hz. Peygamberin hadisindeki “en hayırlı nesil” olarak belirtilen, sahabe, tabiin ve tebe-i tabiin’in
İslam’ı nasıl anladıysa ve yaşadıysa, zaman ve hayat şartlarına bakılmaksızın İslam’ı öyle anlamak
ve yaşamak arzusunda bulunan kimselerdir. Selefiliğin doğuşu, gelişimi, temel düşünceleri hakkında
bkz: Mehmet Zeki İşcan, Selefilik: İslami Köktenciliğin Tarihi Temelleri, İstanbul 2006; Zekeriyye
Güler, “Selefi Hareketin Tarihi Kökenleri ve Yöntem Problemi” Marife, 9/3 (2009), s. 47-74;
Sonmez Kutlu, İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler: Hadis Taraftarlarının İman Anlayışı
Bağlamında Bir Zihniyet Analizi, Ankara 2000; Mehmet Ali Büyükkara, “Dışlamacı Müslümanlığın
Orta Asya’daki İzdüşümleri: Selefilik Hareketi ve Taliban”, Orta Asya’da İslam – Temsilden Fobiye
-, Cilt: III, 2012, s. 1287-1316.
N. N. An i A. M. Ipatov, “Zarozhdeniye i Razvitiye Religioznogo Ekstremizma i Terrorizma v
Kazakhstane”, Aktual'nyye Problemy Mirovoy i Yevropeyskoy Politiki. Sbornik Nauchnykh Statey Po
Materialam Mezhdunarodnoy Nauchno-Prakticheskoy Konferentsii, 2017, Str. 153-155 (153-158)
(N. N. An ve A. M. İpatov, “Kazakistan'da Dini Aşırılık ve Terörizmin Kökeni ve Gelişimi”, Dünya
ve Avrupa Siyasetinin Aktüel Sorunları. Uluslararası Bilimsel ve Pratik Konferans Materyalleri,
2017, s. 153-155 (153-158)
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inceleme sırasında yaklaşık yetmiş vaizler ülkeden çıkarıldı (kovuldu), aşırı bir
propaganda yapan ve devletin ulusal güvenliğini tehdit eden bazı dini yapıları
kapatılmıştı. Ayrıca, yurtdışında eğitim alan Kazakistan’lı vatandaşları üzerinde
kontrolü güçlendirmek için önlemler alınmıştı. Ancak, 2006 yılında, ülke
topraklarında faaliyet edilmesi yasaklanan yabancı terörist ve aşırı örgütlerin bir
listesi hazırlandı. Onların çoğu aşırı İslami yapıları idi. Bu örgütlerin amaçlarından
biri, “Orta Asya’da Fergana Vadisi’nde çekirdeğe sahip “FANO” (Fergana,
Andican, Namangan, Oş şehirleri) olarak adlandırılan İslam devletinin” kurulması
olmuştur. 253
Yasaklanmış örgütlerin arasında el-Kaide, Doğu Türkistan İslami Hareketi,
Müslüman Kardeşler, Taliban, Bozkurt 254, Orta Asya Mücahidleri Cemaati, Asbat
el-Ensar ve başkaları vardı. Selefi örgütlerinin faaliyetleri özel dikkat çektirtmişti.
Bunlardan birisi, 2004 yılında komşu Özbekistan’daki terör eylemlerine katılan
Ubay ibd Kaab’ın medrese mezunları olmuştur. Kazakistan’daki siyasal ıslahatçı
gruplarının

gelişmesinin

ikinci

aşamasında,

ülkenin

günlük

hayatında

uygulanmasına etki eden faktörlerin sayısına İnternet’in yaygın şekilde kullanımı,
toplumdaki ekonomik tabakalaşmasının güçlendirilmesi, yüksek fiyatlar karşısında
düşük maaşlar, eğitim sisteminin zayıflaması gibi faktörler eklenmişti. 255
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U. A. Tulekin, “Terroristicheskiye Organizatsii Tsentral'noy Azii”, Turkiston, 7 Fevral’ 1999, st. 1
(U. A. Tulekin, “Orta Asya'daki Terör Örgütleri”, Turkiston, 7 Şubat 1999)
Rusya kaynaklarına göre, “Bozkurt”, Milliyetçi Hareket Partisi’nin bünyesinde bir gençlik örgütü
olarak kurulan pan-Türk hareketidir. Alparslan Türkeş tarafından 60’lı yıllarda Türkiye’de kuruldu,
ancak hareketin kökenleri 40’lı yıllara kadar uzanmaktadır. “Bozkurtlar”, CİA “Gladio”nun kendi
amaçları için kullanan istihbarat ağının bir parçasıydı. Hedefleri, başta Türkiye olmak üzere, tüm
Türk Dünyasını bir araya getirerek birleştirmektir. Bunun için dünyanın birçok ülkesinde propaganda
ve sabotaj çalışmalarını yapmaktadır. Bu grup Azerbaycan’da, 15.04.2005 tarihinde Kazakistan’da ve
26.09.2016 tarihinde Özbekistan’da resmen yasaklanmıştır. Bozkurtlar İslami bir parti veya hareket
değildir. Müslümanlık, elbette, mensupları için önemlidir, ancak onlar inanç veya din için değil, tüm
Türkleri Türkiye etrafında birleşmesi için savaşmaktadir. Rusya’nın yazdığı Bozkurtlar hakkında
ayrıntılı
bilgi
için
bkz:
https://7kun.kz/aza-standa-tyjym-salyn-an-iri-terroristik-7-jym/#;
https://nscape.livejournal.com/9042.html;
http://www.aif.ru/dontknows/file/chto_predstavlyaet_soboy_gruppirovka_serye_volki_boz_gurd.
An ve Ipatov, s. 156.
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2011’de
faaliyetlerine

başlayan
geçmesiyle

üçüncü

aşama,

karakterize

aşırıcıların

edilmektedir.

Kazakistan’daki artan terörist saldırıları kanıtlamaktadır.

propagandadan
Bunu

aynı

terör

zamanda
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Din İşleri Ajansı Başkanı Kayrat Lama Şarif, aşırı akımların üyeliğine
sıradan insanları çekme olayındaki ilkeleri üzerinde tartışarak, günümüzde
aşırıdinciler, genel olarak, dışarıdan gelen fikirleri algılayan ve bazen de ideolojik
manipülasyona maruz kalan 20-30 yaş aralığındaki gençlerin oluşturduğunu
söylemektedir. Buna birtakım toplumsal sorunu eklemek gerekmektedir. Bazen bir
kişi her şeye sahip olabilir: eğitim, iş, aile, hatta yetenekleri olsa bile aşırıcılığa
başvurabilir, bunun da sebebi psikolojik istikrarsızlık ve manevi boşluktur. 257
Kazakistan’daki dini örgütlerin faaliyetleri Anayasa, Sivil Kanun ve 1992’de
kabul edilen “Dini İlişkiler ve Din Özgürlüğü Hakkında” Yasası ile düzenlenmiştir.
Ülke liderliği, dinin ahlaki potansiyelini, kamu yaşamında güçlendirici rolünü
oynayabilme kabilyetini yüksek derecede değerlendirmişti. Yerli uzmanlara göre (Y.
Trofimov, A. Artemyev, K. Şulembayev), Kazakistan’ın dini kuruluşların oluşumu
ve faaliyetlerini düzenleyen yasaları çok hoşgörülüdür, dolayısıyla onların
kayıtlarıyla ilgili bireysel yasalar muğlak olarak yorumlanabilmektedir. Bu nedenle,
yerel yetkililer, ülkedeki dini durum hakkında yeterli bilgiye sahip değildir.
Kazakistan’da İslam’ın önde gelen eğilimi, Kazak, Uygur, Özbek ve diğer
millyetlerdeki Müslümanların benimsediği Sünniliğin Hanefi mezhebidir. 258 Şafii
mezhebi ise Çeçen halkı arasında yaygındır ve 1998 yılında açılmış Almatı’daki
camii vardır. Müslüman dünyasıyla ilişkilerin güçlenmesiyle, düşünce özgürlüğünün
inkarı, Şeriatın ritüel ve yasal normlarına uymak için fanatik titizliği, Kıyas’ın sınırlı
kullanımıyla karakterize edilen Sünniliğin Hanbeli mezhebi Kazakistan’a girmeye
başlamıştı. Bu mezhep, İslami köktendincilik fikirlerini ülkeye yaymak için zemin
hazırlamıştır. 1994 yılında Almatı’da Pakistan’lı propagandacıların etkisiyle
256
257

258

106

An ve Ipatov, s. 156.
“Religioznyy Ekstremizm – Vrag Istinnoy Very”, Interv'yu Predsedatelya Agentsva po Delam
Religiy Kayrat Lama Sharifa (“Dini Aşırılık Gerçek İnancın Düşmanıdır”, Din İşleri Ajanlığı
Müdürü Kairat Lama Şarif ile Röportaj, URL: http://avestnik.kz/?p=7356. Son erişim tarihi 25
Haziran 2018.
V. Ivanov i Ya. Trofimov, Religii Kazakhstana: Spravochnik, Almaty 1999, Str. 17-22 (V. İvanov ve
Ya. Trofimov, Kazakistan’daki Dinler: Rehber, Almatı 1999, s. 17-22).
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Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Ahmediye Müslüman Cemaatı olarak bilinen
“Ahmediye”

Cemaatı

kurulmuştu.

Müslümanlar tarafından temsil edilmişti.

Kazakistan’daki

Şiiler

Azerbaycan’lı
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Dini Aşırılık: Kökleri ve Mecut Durum.
Aşırılık, Latince “extremus” kelimesinden türeyen en son, aşırı uç
manalarına gelen sözdür. Genel olarak, dini köktenci görüşlere uygun olarak
dünyayı yeniden inşa etme çabası içinde, toplumdaki mevcut norm ve kuralları
radikal bir şekilde reddeden aşırı görüş ve eylemlere bağlılık olarak nitelendirmek
mümkündür. Dini aşırılık, toplum için geleneksel değerler sistemi olan ahlâkın ve
hukukun reddedilmesi, yanı sıra dine çağırma suretiyle hareket eden “fikirlerin”
agresif bir şekilde propagandasının yapılmasıdır. Ayrıca, devlet sisteminin zorla
değiştirilmesini veya iktidarı ele geçirilmesini, devletin egemenliği ve bütünlüğünü
ihlal etmesini teşvik etmeyi amaçlayan dini olarak motive edilmiş veya kamufle
edilmiş bir faaliyettir. Dini aşırılığın Orta Asya topraklarında yayılması, giderek
uluslararası karakter kazanan çok karmaşık bir mesele haline geldi. Bilindiği üzere
aşırılık, genellikle, toplumdaki mevcut normları ve kuralları kökten inkar eden aşırı
görüş ve faaliyetlere bağlılık olarak nitelendirilmektedir. Toplumun siyasi alanında
tezahür eden aşırılıkçılık siyasi aşırıcılık, dini alanda tezahür ettiği için de dini
aşırılık denilmektedir. Aşırılıkçılığın temelinde ideolojik, özellikle dini, inançlar,
politik hedefler ve tutumlar yatmaktadır. Terimin kendisi, “en kötü”, “en tehlikeli”
yani

“aşırı”

gelmektedir.

olan

anlamlardan

birinin

Latince

“extremus”

kelimesinden
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Bilgi ve Halkla İlişkiler Bakanlığı bünyesindeki Dinlerle çalışma daire
başkanı S. Kuandıkov’a göre, Kazakistan, İslami köktendincilerin yayılma
girişimlerinden uzak durmuyor, bunun nedenleri de şunlardır:
- Müslüman toplulukların ulusal bazda sınırlandırılması, örneğin, ülkedeki
bazı Uygur topluluklarında ulusal ayrılıkçılığın fikirleri yayılmaktadır;
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Zhusupov, s. 54.
O. Petruchenko, Latinsko-russkiy slovar'. 11. Baskı, Lan', St. Petersburg 2003, s. 212-213.
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- KMDB’nin güney bölgelerindeki etkisinin zayıflaması ve aşırı fikirlerin
etkisi altında kalan camilerin ona karşı çıkması;
- Güney Kazakistan bölgesinde “İstlah”, “Taiba”, “Asya Müslümanları
Komitesi” uluslararası örgütlerin temsilcilerin ve Müslüman yardım vakıfların
sayılarının artışı;
- Onların birçoğu misyonerlik faaliyeti suretiyle aşırı İslam’ın fikirlerini
yayması;
- Özel medreselerin, dini okulların laik toplumu, resmi din adamlarını
kınamaya yönelik eylemleri ve İslam devleti fikrini geliştirmesidir. 261
Güney Kazakistan’ın Çimkent şehrindeki camilerin birinde açılan “Arap dili”
özel eğitim kurumunda, yabancı hocalar, öğrenciler arasında İslami köktendilik
fikirleri Rus dilinde yazılan “Gençlere hitabet” broşürü yaymışlardır. Almatı
bölgesinde, “Gerçek İslam” kanunlarını yabancı merkezlerde öğretmek için aday
bulmaya çalışan “Akıl Sunat ve’l-Cemaat”, “Daivatu’l-İşrat” dini aşırılık örgütlerin
temsilcilerinin bulunduğu belli olmuştur.
2000 yılının sonbaharında ülkenin güney bölgelerinde, silahlar, aşırı ideoloji
propagandasında bulunan edebiyatlar, Bağımsız Orta Asya ülkelerinin topraklarında
İslam devleti (hilafet) inşa etme çağrısında bulunan Kazakça, Rusça ve Özbekçe
yazılan bröşürlerle Hizb’ut-Tahrir örgütü üyeleri tutuklandı. İslami aşırılığının daha
da genişlemesinin önlemini almak için birtakım olağanüstü önlemler alındı. Arap
dili uzmanı ve diplomatik alanlarda uzman Absattar Kajı Derbisaliyev, KMDB
başkanlığına getirildi. Devlet dini, özellikle de misyonerlik örgütlerinin faaliyetlerini
düzene sokmaya başladı. Kızılorda, Cambıl ve Güney Kazakistan bölgelerinde dini
kuruluşların faaliyetlerinde yasallık durumu incelendi. Kolluk kuvvetleri, yabancı
dini kuruluşlarının temsilcilerin ülkenin batı ve güney bölgelerindeki sosyo-politik
durumunu, dinler arası ilişkilerin inceleme, Kazakistan’da “gerçek İslam devletinin”
kurulmasını propaganda etme, Ortadoğu’daki dini-yardım vakıfları tarafından dini
binaların inşasını finanse etme girişimlerini, geleneksel olmayan dini edebiyatın
261
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Zhusupov, s. 62.
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önemli miktarda dağılımını tespit etmişti. Cambıl ve Güney Kazakistan
bölgelerindeki 20 dini eğitim kurumundan hiçbiri tescili yapılmamış ve lisansı
yoktur. Gayrıresmi dini kuruluşların faaliyetleri çok yaygındır: 2252’den fazla
faaliyet gösteren dini kuruluşlarının 1080’i adalet organlarına kayıtlı değildir.
Özellikle ülkenin güney bölgelerinde 426’dan 328’i kayıt dışındadır. “Ordabası”
(“Ordubaşı”) dini topluluğunun “İmandılık” (“İman”) gazetesi gibi yerel yayınlar,
İslam taraftarların diğer dinlerin temsilcilerinden üstünlüğünün fikirlerini ve
Kazakistan’da Müslümanların siyasi parti kurma ihtiyacı üzerine propaganda
yapmışlardır. “Ciırma Birinşi Gasır Kazak Eli” (“Yirmi birinci Asır Kazak Ülkesi”)
gazetesi, ülkede dinin devletten ayrılması ilkesinin kaldırılmasını ve laikten İslami
boyutuna dönüşmesini savunmuştu. 262
Kazakistan vatandaşlarının yurtdışındaki dini kurumlarda eğitimi konusunda
devletin kontrolü sertleşti. Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev, yurtdışına devlet
kanalları aracılığıyla değil, özel şirketlerin pahasına veya kendi inisiyatifiyle giden
gençlerin geri dönmelerini emretmişti. 263
Bugün İslam dünyası, her zamankinden daha dinamik ve istikrarsızdır.
Geleneksel İslam ile birlikte, çoğunlukla “Aşırı İslam” olarak adlandırılan kanadı
çıkmaya başladı. 264
İslam tüm yön ve formlarıyla, eski Sovyetler Birliği toprakları da dahil olmak
üzere, elitlerin egemenliğine yönelik toplumsal temelin genişlemeye yönelik etkili
bir dindir. Rusya kendi ekonomisin eski haline getirirken ve dünya siyasetindeki
otoritesini güçlendirirken, çıkarlarını ve ulusal güvenliğini sağlamak için Orta
Asya’daki konumlarını kasıtlı olarak güçlendirmelidir. Rusya, Kazakistan’daki
İslamcı aşırıcılığının büyümesi, iktidara köktendincilerin gelmesi, Kırgızistan,
Özbekistan, Tacikistan ve bölgedeki diğer ülkelerdeki iç siyasi hayatın istikrarın
262
263

264

Zhusupov, s. 62-63.
G. Rahmetova, “Islam Dolzhen Vozvyshat' Cheloveka”, Kazakhstanskaya Pravda, 25 noyabr 2000,
str. 2-3 (G. Rahmetova, “İslam İnsanı Yükseltmeli”, Kazahstanskaya Pravda, 25 Kasım 2000, s. 23).
N. N. Moiseyev, “Sovremennyy Antropogenez i Tsivilizatsionnyye Razlomy (Ekologo-Politicheskiy
Analiz)”, Sotsial'no-Politicheskiy Zhurnal, №4, 1995, Str. 74-76 (N. N. Moyiseyev, “Modern
Antropogenez ve Medeniyetsel Hatalar (Ekolojik ve Politik Analiz)”, Sosyal-Siyasi Dergi, №4, 1995,
s. 74-76).
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bozulmasıyla ilgilenmemektedir. Bu arada, 2000’li yılların başında, İslami
faaliyetlerde “patlama” meydana geldi. Rus otokrasisi göçebelerini kendi altına
almaya çalışmıştı. Batı Sibirya valiliği generali G. Gasfort’un bozkır için ayrı bir din
“icat” etme girişimi tarihi gerçektir. Ancak, bu girişim I. Nikolay tarafından
karşılanmadı ve gerçekleştirilemedi. 265
Bilindiği gibi, Sovyet döneminde dini yapıların faaliyetleri devletin sıkı
kontoründeydi. Durum, Perestroyka döneminde (1985-1991 yy.) kökten değişmişti.
Dinlerin kaderi için kırılma noktası, 1990 yılında kabul edilen “Vicdan ve Din
Özgürlüğü Hakkında” yasası olmuştu. Bu yasanın kabulünden sonra Tanrı’ya karşı
savaş dönemi tarih sahnesine çıkmıştı. Komünist ideolojinin çökmesi şartlarında
meydana gelen zihniyet boşluğu hızlı şekilde dolmaya başladı: Rus toplumunda
Ortodoks’un etkisi arttıysa, Orta Asya ve Kazakistan’da İslam’a büyük bir ilgi
uyanmıştı. 266
Pek

çok

analistler,

Kazakistan’da

ve

eski

SSCB’nin

Orta

Asya

cumhuriyetlerinde İslamlaşma süreci tüm hızıyla devam ettiğini söylemektedir. 267
Kazak etnosu, Boylar’a bölünmesiyle birlikte, “kentsel” ve “kırsal” Kazakları,
ayrıca “kuzey” ve “güney” gibi alt etnik gruplara ayrılmıştır. “Kentsel” ve
“Kuzey”dekiler birbirlerine oldukça benzemektedir, ikisi de Avrupa’nın kültürel
yöneliminde, daha da modernleşmiş, yüksek eğitim düzeyine ve düşük dini bilincine
sahip insanlardır. “Kırsal” ve “Güney”dekiler gelenekçilerdir, İslam’ın önemli bir
etkisine tabi tutulmuşlardır. Kazakistan’daki aşırı İslamcılık aşağıdaki nedenlerden
kaynaklanmaktadır:
- Kazak köylerinin sosyo-ekonomik sorunları;
- Kazakistan toplumunun hızlı şekilde kutuplaşması;
- Bölgesel elitlerin güvensizliği ve rüşvetin çoğalması;
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- Kazak toplumunun (gelenekçiler) Batı değerlerinin getirilmesi ile ilgili yeni
yaşam biçimlerinin reddetmesi;
- Dış faktör: söz konusu dini fikirlerin yakın (Özbekistan) ve uzak (Suudi
Arabistan, Mısır, Pakistan) dış ülkelerinden gelmesi. 268
Özellikle, Özbekistan’lıların yaşadığı Kazakistan’ın güney bölgelerinde
“İslami çağrı”sı dikakati çekmektedir. Resmi verilere göre, son yıllarda Güney
Kazakistan’daki dini oluşumların sayısı iki kata çıksa da, bunların toplam sayısı
malüm değildir. Kazaklar ile Çeçen, İnguş ve Özbekler arasındaki ilişkiler oldukça
gergindir. İnsan ölümlerine yol açan birtakım çatışmalar meydana gelmiştir. 2002
yılında Kazakistan’ın kolluk kuvvetleri, İslami aşırılık fikirlerini propaganda yapan
146 yabancı vatandaşları gözaltına aldı ve 753 gayrıresmi dini kuruluşlarını tespit
etmişti. 269
Müslüman propagandasına en yatkın olanlar, aşırı milliyetçi fikirlere düşkün
genç öğrencilerdir. Siyaset bilimcilerinin dikkat çektiği gibi, bugün Orta Asya,
“istikrarsızlığın” vatanı olmuştur ve bu nedenle köktendincilerin tarafından meşhur
olan “İslam hilafetin” kurulması için sıçrama tahtası olarak görülmektedir. Özel
istihbarat servislerine göre, bu örgütler üyelerine, silah ve patlayıcı maddelerin
kullanımı da dahil olmak üzere birçok şeyleri öğretmektedir. 270
Komünist ideolojinin yenilgisi, Sovyet iktidarının çökmesi ve SSCB’nin
çöküşü Kazakistan da dahil olmak üzere dünyada büyük değişikliklere neden
olmuştur. Dolayısıyla, bizim çeşitli olgular ve gerçeklik olayları hakkındaki
fikirlerimiz de büyük oranda değişime uğramıştır. Geçmişten bize aktarılan birçok
kavramda şimdi farklı içeriğe sahiptir. Bu bağlamda din ve siyaset arasındaki
etkileşimi inceleyen dini bilim ve diğer bilimsel disiplinler kavramlarının önemli bir
kısmı

yeniden

düşünülmelidir.

Özellikle,

“dini

köktendincilik”,

“siyasetin

tasdiklenmesi”, “dinin siyasallaştırılması”, “dini aşırılık” ve diğerleri gibi
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Aleynikov, s. 7 (5-8).
I. Zakharov, “Nezvannyi Gost'. Islamskiy Ekstremizm v Kazakhstane”, Centr Azia, 18 iyulya 2003.
Str. 2 (İ. Zaharov, “Çağırılmayan Misafir. Kazakistan'da İslami Aşırılık”, Ora Asya, 18 Haziran
2003, s. 2).
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kavramların açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan en
önemli görevlerden birisi, aşırılıkçı tezahürlerin genel kitlesinden birey, toplum ve
devlet için belirli bir tehlike oluşturan unsurlardan ayrılması gerekmektedir. Onun
çözümü, “dini ve politik aşırılık” kavramının getirilmesiyle kolaylaştırılmıştır. 271
Herhangi bir dinde (sadece İslam’da değil) aşırılık fenomeni potansiyel
olarak “gömülü” olduğu hakikattır. Dinsel kült, belirli davranışları, bağımlılık
duygusu ve görevler hakkındaki emirler şeklinde emir verir. Din, bütün haksızlıklara
karşı direniş için temel oluşturmaktadır. Bu nedenle, insanlığın farklı dönemlerinde
dini aşırılıkçılık, farklı dinlerin derinliklerinde, farklı ülkelerde meydana gelmiştir.
Modern siyasal ıslahatçılık (Vehhabilik biçimindeki İslam), Müslüman ülkeler
arasındaki sınırları tanımayan bir devletin kurulmasını hedef olarak belirlemişti.
Müslüman ülkelerinde Vehhabilik yaygınlaşarak, bugün uluslararası terörizm ve
aşırılıkçılığın kalesi haline gelmiştir. Vehhabilik, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
Suudi Arabistan, Arap Emirliği ve Kuveyt’in ekonomik potansyelinin artmasyıla
yaygınlaşmıştır. Vehhabilik biçimdeki aşırılığı ve onun faaliyetleri desteklemek için
bu ülkeler milyarlarca dolar harcamaktadır. Bu hareketin fikirlerini yaygınlaştırmak
için camiler, medya merkezleri inşa edilmekte ve bu harekete katılanlara maddi
yardım sağlanmaktadır. Onların faaliyetleri tüm İslam dünyasını kapsamaktadır ve
amaçları Müslüman dünyası üzerinde hakimiyet kurarak, daha sonra da bütün
dünyaya hakim olmaktır. Ne yazık ki, hukuk kaynaklarında dini aşırlık kavramı
bulunmamaktadır.

Kavramların

farklılaştırılması,

dini

bazda

aşırılıkçılığın

nedenlerini daha doğru bir şekilde belirlenmesini sağlayacaktır, onlarla sacaşmanın
araç ve yöntemlerinin daha doğru şekilde seçilmesine katkıda bulunacak ve
dolayısıyla olayları öngörmeye ve bu tür aşırılık boyutlarını önlemenin ve aşmanın
etkili yollarını bulmaya yardım edecektir. Dünyadaki olaylar, modern dünyada en
büyük tehdidin sadece aşırılık değil, aşırı dincilik olduğunu ortaya koymaktadır.
Devlet

sisteminin

zorla

değiştirilmesi,

iktidarın

ele

geçirilmesi,

devletin

egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, dini eğitimi ve semboller

271

112

A. Malashenko, “Religiya - Delo Ne Chastnoye. Zametki Po Konfessional'nomu Voprosu”,
Nezavisimaya Gazeta, №46, 2001, Str. 8 (A. Malaşenko, “Din Özel Bir Mesele Değildir. Dini
Konular Hakkında Notlar”, Nezavisimaya Gazeta, №46, 2001, s. 8).

ORTA ASYA’DA SOVYET DÖNEMİ SONRASI İSLAMİ HAREKETLER

aracılığıyla insanları kendilerine çekmede önemli bir etken olarak kullanarak, onları
uzlaşmaz bir mücadele için harekete geçirmek amaçta kullanmasıyla aşırılıkçılığın
diğer türlerinden farklılaşmaktadır.
Aşırılık, ayrı bir bireyler veya grup tarafından mevcut toplumsal normlar ve
kuralları reddedetmenin radikal bir şeklidir. Onun sebepleri, vatandaşların yetersiz
eğitim almalarında, toplumun kriz durumlarında, kamu kontrol kurumlarının
zayıflığında, yasal sistemin etkisinin zayıflığında yatmaktadır. Aşırılığın tehlikesi
yüksektir, çünkü belli bir ana kadar bazen uzun bir süre izlemek, düzeltmek veya
lokalize etmek çok zordur. Başka bir deyişle, onun olgunluğunu izlemek son derece
zordur. Bu arada, bu veya başka bir bölgede olgunlaştıkça, kolay ve hızlı bir şekilde
yeni bir uluslararası terör kaynağı haline dönüşebilmektedir. Dünyanın diğer
bölgelerinde olduğu gibi Orta Asya’daki siyasal ıslahatçılık, büyük oranda nüfusun
önemli bölümlerinin sosyal ve ekonomik statüsündeki bozulmasından, sosyal ve
hukuksal tabakalaşmadan, yolsuzluğun büyümesinden, toplumda suç oranının
yükselmesinden ve birtakım diğer sebeplerinden kaynaklanmaktadır. Dinlerarası
ilişkiler, şuanda güvenlikü insan haklarıü ekoloji ve diğer konularla birlikte
kapsamlı ve derin araştırılması gereken uluslararası stratejik ve küresel sorunların
haline gelmektedir.
Ekim 1998’de Kazakistan’ın özel hizmetleri, Atırau bölgesindeki Jalıoy
ilçesinde faaliyet gösteren Vehhabi grubunu tutukladı. Aynı yılın Eylül ayında ise
Pakistan’lı Vehhabi grubu Kazakistan’dan ihraç edilmiştir. Maalesef, Kazakistan’ın
“Vehhabileşmesinin” coğrafyasının giderek genişlediğini belirtmek zorundayız.
Vehhabilik, kolluk kuvvetlerine göre, halihazırda Batı ve Doğu Kazakistan’da
yerlerini almışlardır. Son zamanlarda, Kostanay bölgesinde aşırı Müslümanların
konumlarının güçlendiği hakkında bilgiler de vardır.
Terörle mücadele alanında Kazakistan da uzakta kalmadı. Kazakistan
birtakım uluslararası anlaşmaları imzalamıştı, örneğin, “Kazakistan Cumhuriyeti,
Kırgız, Tacikistan ve Özbekistan ülkeleri arasında terör, siyasi ve dini aşırılık ve
diğer tehditlerle mücadele için ortak faaliyetliyetler üzerine anlaşmasıdır” (Taşkent,
21 Nisan 2000). Bu anlaşmada Orta Asya devletleri, terörle mücadelede işbirliğine
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yönelik birtakım tedbirlerin ana hatlarını belirlediler: “Taraflar, terörizm, aşırılık,
anayasal düzenin şiddetle değiştirilmesi için yapılan faaliyetler ya da toprak
bütünlüğünün ihlal edilmesi, çok uluslu örgütlü suçlar, uyuşturucu maddelerin
yasadışı ticareti, psikotrop maddeler, silahlar ve patlayıcı maddelerle mücadelede
karşılıklı olarak çabaları kabul edeceklerdir.”
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin uluslararası terörizmle
mücadeledeki ortak faaliyetlere ilişkin olarak 25.01.2000 tarihinde gerçekleşen
“Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) İstanbul Zirvesi Sonuçları ile
Uluslararası Terörizmle Mücadele Üzerine” BDT ülke başkanları Konseyi Kararı,
“BDT ülkelerinin terörizme karşı mücadele ve diğer aşırılığın 2003’e kadar
dönemde ortaya çıkması programı” hazırlandı. Bu program, terörizmin BDT üye
ülkelerindeki aşırılık tezahürlerinin önlenmesi, tespit edilmesi, iletilmesi ve
soruşturulmasında işbirliği yapmak üzere yapılmıştır. Program özellikle şunları
söylemektedir: uluslararası terörizm giderek daha yaygın hale gelmektedir, onun
tezahürleri insan kurbanlarını cezbetmektedir, maddi ve manevi değerlerin tahrip
edilmesine yol açmaktadır. Terör coğrafyasının genişlemesi, toplumsal, ulusal
gruplar ve halklar arasındaki ilişkileri zorlaştırmaktadır. Terör faaliyetlerin artan
tehditlerinin çokuluslu özelliği, BDT ülkelerini uluslararası terörizmle mücadele için
ortak bir önlem almak için uluslararası bir sistem oluşturmaya yönelik çabalarını
pekiştirmeye zorlamaktadır.
Kazakistan Cumhuriyeti’nde dini alan ve onuntoplumdaki önemi konusu
halen hafife alınmaktadır. 2011 yılındaki terör olaylarından beş yıl sonra, Haziran
2016’da Aktobe’de yine trajik olaylar yaşanmıştır. Devlet ve toplum, Kazakistan’ın
ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturan aşırıdincilerin darbe vurmasına hazır
değillerdi. Bu fenomenin nedenleri nelerdir?
Dinin topluma dönüşü, objektif ve geri dönüşü olmayan bir eğilimdir. Son
20 yıl içinde Kazakistan’daki Müslümanlığin rönesansına tanık olmuştuk. Bu
olguyu, yalnızca, toplumda kitlesel bir ideolojinin ve ulusal fikrin yokluğuna bir
ulusun tepkisi olarak açıklamak mümkündür. Bir süre sonra dini nitelik taşıyan aşırı
düşünceler ve tutumlarla doldurulmaya başlayan manevi ve ideolojik bir boşluk

114

ORTA ASYA’DA SOVYET DÖNEMİ SONRASI İSLAMİ HAREKETLER

oluşmuştur. Aşırı İslam, daha doğrusu, yıkıcı akımları şeklindeki çarpıtılmış
biçimler, teröre dönüştürülmüş olarak, modernleşme süreci için geleneksel toplumun
ve temel İslam’ın doğal bir tepkisidir. Bu İslam’ın modern karşıtı fenomenidir. Aynı
zamanda Bati modernitesine ve bunun Batılılaştırmaya eşlik eden bir tepkiyi temsil
etmektedir. S. Huntington’a göre, bu doğal bir süreçtir. Modernlik çağı sona eriyor,
dünya açık veya kapalı bir teokrasinin önemli rol oynayacağı medeniyet ilkelerine
dayanan yeni bir düzenine geçmektedir. İleride dini rönesans dönemi gelmektedir. 272
Küreselleşme bağlamında, bu süreçler Kazakistan için de önem kazanmaktadır.
Kazakistan Cumhuriyeti Diyanet İşleri Komitesine göre, Kazakistan
Müslümanları Dini İşleri İdaresi (KMDB)’nin din adamların sayısı toplam 2.127’dir,
onun %50’sinin temel bir teoloji eğitimine sahip olmadıkları, sadece 3 aylık
kurslarını tamamladıklarını göstermektedir. 273
Ülkenin batısında Selefiliğin artması, petrol gelirlerine erişimi olan küçük bir
grup ile yoksulluk sınırının altında yaşayan büyük bir Kazak nüfusu arasındaki
keskin bir sosyal kontrastla açıklanmaktadır. İslam’da, herhangi bir dinde olduğu
gibi, reformcular ile köktendinciler arasında sürekli bir çatışma söz konusudur.
Modern koşullarda, tezhürünün çeşitli şekillerde aşırılık, her ülkenin
topluluğunun yanı sıra devletin ulusal güvenliğine, toprak bütünlüğüne, anayasal
haklarına ve vatandaşlık örgürlüklerine karşı gerçek bir tehdittir. Özellikle, aşırılığın
tehlikesi, dini sloganlarla etnik gruplar arasındaki çatışmaların ortaya çıkmasına
yolu açmasındadır. Modern dünyadaki koşullarda tehditler ve güvenlik riski
öncelikle İslami aşırı köktencilik ile bağlantılıdır. Bu nedenle, bu fenomeni ayrıntılı
bir şekilde incelememiz, nedenlerini ve belirtilerini izlememiz, etkili olabilecek
yöntemleri geliştirmemiz gerekmektedir. Bağımsız Kazakistan’ın oluşmasıyla, siyasi
elit İslam’ı, etnik yapıcı, halkın ve devletin biriktirici bir araç olarak görmeye
başladı. K. Polyakov’a göre, Kazakistan’daki İslami aşırılığın doğuşu ve gelişimi
272
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Samuel Hantington, Stolknoveniye Tsivilizatsiy, AST yayınları, Moskova 2007, Str. 34 (Samuel
Hantington, Stolknoveniye Tsivilizatsii, çev. Velimeyev ve Novikova, AST yayınları, Moskova
2007, s. 34)
A. K. Omarov, Religioznaya Situatsiya v Respublike Kazakhstan: Prognozy i Tendentsii: Metod.
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115

şartlı olarak üç aşamaya ayrılabilir: Birincisi, 1991-1998, ikincisi 1999-2010 ve
üçüncüsü 2011’den bugüne kadar yılları kapsamaktadır. 274
İlk aşamada, Sovyet sonrası Kazakistan toplumunun hayatında yeni siyasi ve
sosyo-ekonomik gerçekleri nedeniyle İslami aşırılığın ortaya çıkmasında ön koşul
olmuştur. Bu aşamadaki ana faaliyetlerin bilgi propagandası ve yapısal çağrılar
oluşturmuştu. Bu döneme şartlı olarak, İslami aşırılığın altyapının gizli oluşmasının
zamanı da denebilir. Belli bir dereceye kadar, buna Kazakistan’ın aşırılığının ortaya
çıkma ihtimalini inkar eden ülkenin liderliği sayesinde kolaylaştırılmıştı.
Kazakistan’daki İslami aşırılığın gelişmesinin ikinci aşamasının başında (19992010) ülkenin önderliği bu tehdidin ciddiyetini fark etmeye başlarlar. Bunun nedeni,
komşu Özbekistan’da Şubat 1999’da meydana gelen bir dizi terör saldırısıydı 275.
Teşkent’te meydana gelen terör olayları yapmakla suçlanan Özbekistan
vatandaşları Kazakistan toprağında gözaltına alındı, sonradan Özbekistan’a
verilmiştir.
Kazakistan’da 2011’in başında İslami aşırılığın gelişmesindeki üçüncü
aşamasında aşırılık, terör mücadele yöntemlerine geçmiştir. 2011’den itibaren ülke
çapında bir dizi terör saldırı düzenlendi: Taraz şehrinde “İslamcıların üyesi”nin yedi
kişini öldürmesinden sonra kendisini patlatması, Aktobe’deki bombaile intihar
etmesi, Aşırılıların Şubarşi köyünde poliis memurlarına saldırısı. Ekim 2011’de
Atırau’da birkaç yerde patlamalar meydana gelmiştir. Atırau’daki patlamaların
sorumluluğu, “Kazakistan topraklarında cihadın yapılması amacıyla” ülkedeki
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K. Polyakov, Islamskiy Ekstremizm v Kazakhstane (K. Polyakov, Kazakistan’daki İslami Aşırılık).
http://kavigator.ru/articles/23314. Son erişim tarihi 16 Eylül 2017
16 Şubat 1999 tarihinde saat 10:45-12:00 arasındaki Özbekistan başkenti Taşkent’te gerçekleşen
patlamalar yüzünden resmi olarak 16 kişi ölmüş, 100’den fazlası ağır yaralanmıştır. “Bağımsızlık
Meydanı”ndaki Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Binasında Cumhurbaşkanı güvenlik
görevleri ile militanlar arasında silahlı çatışma meydana gelir. Bu çatışmadan hemen sonra birtakım
patlamalar gerçekleşir. İlk patlama, saat 10:40’ta İçişleri Bakanlığı binasının yakınındaki Yusuf Hos
Hocib caddesinde meydana geldi. İkinci patlama, saat 10:55’te “Mustakillik Meydanı” metro
istasyonundan 20 metrelik mesafedeki Şaraf Raşidov bulvarında gerçekleşti. Üçüncü patlama, saat
10:58’de Özbekistam Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu binasının köşesinden duyuldu. Dördüncü
patlama, saat 11:20’de Dış Ekonomik İlişkiler Ulusal Bankası binasında meydana geldi. Beşinci
patlama, saat 12:00’de “Sohnut” Yahudi ajansı yakınlarındaki Abdullah Kahhar caddesindeki bir
evin garajında gerçekleşti.
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gençlerin kurduğu “Hilafet Askerleri” aşırı grubu tarafından üstlenmişti. 276
Aktobe’de 5 Haziran 2016’da üç radikal silahlı grup, iki silah deposunu, askeri
birime saldırdı ve otobüsü ele geçirdiler 277
Sınırların güvenliğinin sağlanması konusundaki sorunlu bölgelerden biri Orta
Asya olarak kabul edilmektedir. Bu coğrafi, eski Sovyet Orta Asya’sı ve Kazakistan,
Moğolistan, Afganistan, Sincan, Tebit toprakları, Rusya Federasyonu, Pakistan ve
İran’ın bazı bölgelerini kapsamaktadır. Fakat, Orta Asya sadece coğrafi bir kavram
değil, aynı zamanda halkların yüzyıllarca eski bir tarihe sahip, çeşitli medeniyet
topluluğu olarak gelişen büyük bir tarihsel ve kültürel bölgedir. 278
Siyasi anlamda Orta Asya, şu anda, Sovyet dönemindeki “Kazakistan ve Orta
Asya” grubuna dahil olan ülkeleri anlaşılmaktadır. 1991 yılında bağımsızlık
kazanması, bu ülkelerin jeopolitik konumunu önemli ölçüde değiştirmişti; daha
önceden birleşik Sovyet devleti tarafından desteklenen güvenliği, kendileri
sağlamada sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Orta Asya ülkeleri arasında Kazakistan
Cumhuriyeti, bölgenin ekonomik ve siyasi potansiyel açısından bölgesel bir lider
olarak önemli rol oynamaktadır. Konumu ve sınırlarının uzunluğundan Kazakistan,
güneyinde bulunan ülkelerden, Orta Asya’daki siyasi, tarihi, kültürel ve fizikocoğrafi güvenlik tehditleri için “İpek yolu” haline gelmiştir. Bu, yalnızca
Kazakistan’ın değil, kuzey komşusu olan Rusya Federasyonu’nun güvenliğine de
tehdit oluşturmaktadır.
Güvenlik konusundaki en tehlikeli tehditleri hem küresel hem ulusal hem de
bölgesel düzeyde terörizm ve aşırılık tanınmaktadır. Sosyo-ekonomik düşüş,
uyuşturucu,

silah

ve

insan

kaçakçılığı,

dini

köktendincilik,

silahlarının

yaygınlaşması, bilgi teknolojisi alanında yaşanan suçlar gibi tehditlerle birlikte
terörizm,
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dünyanın

neredeyse

her

bölgesinde

bulunmaktadır.

“Terörizm”

Terakt
bezotvetstvennosti
(Sorumsuzluk
terör
eylemi).
http://news.rambler.ru/cis/33828130/?track=topic_topnews2/ son erişim tarihi 18 Kasım 2017
O perestrelkakh v Aktyubinske: Chuzhiye Terroristy v Kazakhstan Uzhe Ne Khodyat (Aktöbe’deki
Çatışmalar
Hakkında:
Yabancı
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117

kelimesinin etimolojik anlamı, korku, korkunç şeyler veya haberler manalarına
dayanmaktadır. 279 Terörizm, belirli bir hedeflere ulaşmak için en acımasız
yöntemleri kullanarak devlet yapısını bozmaya çalışan, önceden planlanmış ve
motive edilmiş şiddet kullanımı olarak tanımlanmaktadır. 280
Terörizm, modern uluslararası ilişkilerin gelişiminde belirleyici bir faktör
haline gelmiştir. Gerçek şu ki, dünyadaki din adamlar, destekçiler ve sponsorların
yoğun bir ağına sahip olan terörizm, askeri tehditlerle alakası olmayan, giderek
gelişmiş yöntemleri kullanmaktadır. Terör örgütlerinin ve ağlarının uluslararası
özelliği, onların küresel bir tehdidin oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle,
sadece bir devlet çerçevesinde terörle mücadelenin etkisi azdır. Ayrıca, terörle
mücadele için, askeri-güç yöntemleriyle birlikte, mali, bilgi, ideolojik, yasalı
yöntemler de gerekmektedir. Aşırılığın temelinde ideolojik, çoğunlukla dini, politik
hedefler ve tumtumlarla gizlenen inançlar yatmaktadır. Aşırıcılık, bireyler veya grup
tarafından mevcut toplumsal normlar ve kuralları reddetmenin aşırı bir şeklidir.
Onun nedenleri, vatandaşların yeterli düzeyde eğitim alamaması, kriz durum, kamu
kontrol kurumlarının zayıflığı ve yasal sistemin düşün derecedeki etkisine
dayanmaktadır. 281
Aşırılığın tehlikesi yüksektir, çünkü belli bir noktaya kadar, bazen uzun bir
süre boyunca onu izlemek, düzeltmek ve önlemler almak oldukça zordur. Başka bir
ifadeyle, onun olgunlaşmasını takip etmek son derece zordur. Bu arada, bu veya
başka bir bölgede ortaya çıktığı zaman, kolay ve hızlı şekilde uluslararası seviyedeki
terörizm kaynağına dönüşebilmektedir. 282
Siyasl ıslahatçılık, dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Orta Asya’da
nüfusun önemli kesimlerinin sosyo-ekonomik durumunun kötüleşmesi, toplumsal ve
279
280
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hukuksal tabakalaşma, yoksuzluğun büyümesi, toplumda suç olayların çoğalması ve
birtakım diğer sebeplerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. 283
Herhangi bir devletin ulusal güvenliğinin durumu, ulusal çıkarlarının gerçek
veya potansiyel tehditlere karşı güvenlik derecesine göre belirlenmektedir. 284
Kazakistan için, diğer herhangi bir devlette olduğu gibi, toprak bütünlüğü, devlet
egemenliği, anayasal sistemin korunması, sürdürebilir ekonomik kalkınma en
önemli ve değişmez ulusal çıkarlarındandır. Ülkenin ulusal güvenliğine tehditlerini
özellikle bunlarla ilişkilendirmek gerekmektedir. Bazı komşu devletler tarafından
Kazakistan’da ve diğer Orta Asya ülkelerinde eski jeopolitik iddiaların ortaya
çıkarılması veya canlandırılması, bazı dış siyasi güçlerin çatışmalarını kendi
topraklarına getirmesi, birtakım yabancı dini, ulusal aşırıcılar ve diğer örgütlerin
aşırı biçimlerinin harekete geçirilmesi, Kazakistan’ın güvenliğini tehdit eden harici
faktörlerdir. İç faktörlerine gelince, aşağıdaki nedenleri içermektedir 285:
1. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerindeki nüfusunun önemli bir
kesiminin işsizlik, fakirleşme;
2. Sosyal bozukluk duygusunun artması, nüfusun önemli bir bölümünün
güvensizliği;
3. Milliyetçiliğin, ulusal hoşgörüsüzlüğün, dini aşırılıkçılığın ve ayrımcı
duyguların artması;
4. Birçok insan tarafından ideolojik ve manevi hayatındaki hedeflerinin
kaybedilmesi, umutsuzluk ve sosyal saldırganlığın büyümesi;
5. Suç oranının artması, yolsuzluk, otoritenin ve yasanın çöküşü;
6. Geniş gayrımeşru silah piyasasının varlığı ve onu kolayca satın alınması;
283
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7. Afganistan, Tacikistan, Çeçenistan ve diğer “sıcak noktalarda” eğitimden
geçen önemli sayıda insanın varlığı;
8. Devlet ve kamu kuruluşları, kolluk kuvvetlerin, vatandaşların haklarını
korumada zayıf çalışmaları.
Birçok aşırı terörist grup Orta Asya’ya komşu olan Afganistan, Pakistan, Çin
(Sincan Uygur Özerk Bölgesi) devletlerin toprakları üzerinde kurulmuştur ve
bazıların faaliyetleri ağırlıklı olarak Müslüman nüfusa sahip Orta Asya’da
yoğunlaşmaktadır. Orta Asya’nın bölgesel güvenliğini ve Kazakistan ile Rusya’nın
ulusal güvenliğine ciddi bir şekilde tehdit oluşturan uluslararası İslami örgütlerin
arasında “Müslüman Kardeşler”, “Sosyal Reformlar Derneği”, “Dava’a İslamiye”,
“el-İgas”, “Asya Müslümanları Komitesi”, “Hizb’ut-Tahrir el-İslami”, “Özbekistan
İslam Hareketi”, “HAMAS”, “İslami Kalkınma Merkezi”, “Adolat uyuşması”,
“İslam laşkarlari” ve diğerleri vardır. Onların üyelerini Pakistan, Suudi Arabistan,
Yemen, Ürdün, Mısır, Afganistan ve Yakın ve Orta Doğu’daki diğer ülkelerden
gelen insanlar ve çoğunluğu Orta Asya ülkelerinin vatandaşları oluşturmaktadır. Bu
örgütlerin bir kısmı milliyetçi ve ayrılıkçı hedefleri takip etmekte, fakat çoğunun
mücadelelerin asıl amacı, Orta Asya’daki bütün Müslümanları tek bir Hilafet adı
altında birleştirmektir. 286
Kazakistan’da İslami aşırılık düşüncelerinin yaygınlaşmasının ana nedenleri
ve koşulları arasında şunlar vurgulanmalıdır:
1.

Sosyal-ekonomik faktörler: alışılmış yaşam biçimlerini terk etmek

zorunda kalan nüfus, kırsal yerleşim yerlerinin şehirlere toplu olarak taşınması
1990’ların sonu ve 21. yüzyılın başında karakteristik bir özellik haline gelmişti.
Ayrıca, işsizlik, yaşam standartlarının düşüşü, geleceğe ilişkin belirsizlik, temel
ihtiyaçlardan (güvenlik, kimlik, tanıma vb.) duyulan memnuniyetsizlik nedeniyle
meydana gelen kızgınlık, zenginler ve fakirler arasındaki ayırımın yaygınlaşması,
birçok bölgesel sorunun çözülmemesi ve eğitimin bolzumasıdır. Toplumsal iletişim
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biçimlerinin eksikliği de büyük önem taşımaktadır; çünkü cami veya ibadethane,
başlangıçta, toplumun dikkat ve sevgi ortamı olmuştur.
2.

Bütün sorunları yönetici elitlerin yardımı olmadan, çözebilecek

ideolojik ve toplumsal güç olarak İslam’ın değeri konusunda kitlesel bilinçte
kurulmasıdır.
3.

Kazakistan’ın çoğunluğunun din konusundaki cehaleti. Dogmatik

argümanları anlayamıyorlar, fakat sadece belli bir dine ait zihniyeti hissetmektedir
ve onların psikolojik durumlarına cazip gelenleri seçmektedir. Dini bilgi ile ilgilenen
Kazakistan’lı gençler, geleneksel din ile yalancı dindarlık arasındaki çizginin nerde
olduğunu fark etmiyorlar. Kendilerini Müslümanlar olarak tanımlayan Kazakistan’ın
önemli bir kısmı, hangi mezhebe ait olduğunu ve bu mezhepte hangi dini şahıslar
olduğunu da bilmemektedir. Müslüman ya da Ortodoks olduklarını bilen, ancak
bunun ne anlama geldiğini bilmeyenler, çeşitli aşırı eğilimlere açık ve
radikalleşebilirler.
4. Yeni kurulan kolluk kuvvetleri ve özel servisleri dahil olmak üzere
yürütme organının yeterli derecede kabiliyetsizliği, İslam aşırılığının yabancı bir
fenomen olduğuna ve Kazakistan’da bir toplumsal tabana sahip olmadığına
inanıldığı için, bugün dini aşırılığa karşı etkili çalışmalar organize etmemektedir.
5. 15 Ocak 1992 tarihli “Din özgürlüğü ve dini yapılar üzerine” 287 yazılan
Kazakistan yasasının liberal niteliğine göre, dini örgüt açmak için sadece 10 kişi
yeterli olmuştur.
6. Belli bir İslami yönü olan birtakım ülkelerin (Suudi Arabistan, Birleşik
Arap Emirlikleri, Pakistan, Kuveyt, Mısır vb.) Kazakistan’da eğitim, hayırseverlik
faaliyetine yönelik ülkenin liderliğinin onlarla mesafeli ilişkinin olmaması. Ülkede,
amacı sadece hızlı olmamakla yetinmeyip, genel İslamlaştırma sürecinin
radikalleşmesini de en üst düzeye çıkarmaya çalışan çeşitli dini aşırı örgütlerin
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ajanlarının etkisine dolmuştur. Birkaç yıl boyunca teoloji alanında çok sayıda uzman
Kazakistan’a yasal olarak gelmişlerdir ve dini içerikli literatürleri ithal etmişlerdir.
1990’lı yılların başında Güney Kazakistan’da uluslararası İslami örgütlerden
“İslah”, “Taiba”, “Asya Müslüman Komitesi” vb. temsilcilerinin faaliyetleri
görünmeye başladı. Onların çoğu, misyonerlik faaliyetlerini kullanarak, aşırı
İslam’ın fikirlerini yaygınlaştırdılar. 288 1990’ların ortalarında, Kazakistan’ın kolluk
kuvvetleri, uluslararası ve bölgesel İslam aşırı ve terör örgütlerinin (El-Kaide,
Hizb’ut-Tahrir, Özbekistan İslam Hareketi vb.) temsilcilerinin örgütsel ve
propaganda faaliyetlerini tespit etmişti.
7. “Özel” camilerin ve dini kurumların kontrolsüz büyümesi. Camilerdeki
vaazlar, sponsorların dini ve siyasi tercihlerine uygun olarak gerçekleçtirilmişti.
8. Resmi dini kurumlarında kadronun yetersizliği; çoğunlukla İslam’ın
yüzeysel bilgisine sahip olan, yalnızca dini törenlerde bulunan (nikâh, cenaze vb.)
insanlar, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi’ne kayıtlı olan camilere hizmete
gönderilmiştir. Dolayısıyla onlar, İslam teolojisinin inceliklerini, tefsir özelliklerini
anlamıyorlardı ve sosyal, ekonomik ve siyasi sorunları tartışmaktan kaçınmışlardır.
9. 1990’da kurulan Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi’nin düşük
otoritesi. Neticede, KMDB ile ilişkisi olmayan ve dini istikrardan sorumlu
makamların varlığını dini konuların resmileştirilmesi ve bürokratikleştirilmesi
olarak gören toplumların sayısı artmıştır. 289
10. Arapça ve Müslüman disiplerini öğreten özel dini okulların, medreselerin
ve İslami kültür ve eğitim merkezlerinin sayısının artması. Sonuçta, bu eğitim
kurumlarının birçoğu, aslında, geleneksel eğitim programı ile birlikte kendi sosyal
ve siyasi görüşleri yaymaya çalışan bağımsız dini merkezlerine dönüşmüştür.
11. Ülkedeki gençlerin dini eğitimin yurtdışındaki (Türkiye, İran, Suudi
Arabistan, Pakistan, Mısır, vb.) İslami eğitim kurumlarında almasıdır. Bu
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kurumlardan bazıları, aşırı İslam’ın fikirleri de dahil olmak üzere eğitim
faaliyetlerini inşa etmektedir. Eğitim süresince, Kazakistan’lı öğrenciler, ülkelerinde
geleneksel olarak kabul edilen İslam’dan daha farklı dini görüş ve değerlerin
etkisinin altında kalmaktadır. Mısır’daki el-Ezher Üniversitesi’nde dahi, gelecekteki
din adamları İslamcıların yasadışı hücre üyelerinin ilgisini çekmiştir. 290
12. Yabancı ülkede İslami eğitim kurumlarında din eğitimi alan Kazakistan
gençleri, çoğunlukla aşırı İslam’ın temsilcilerine dönüşmektedir. 2015 yılın başında
Atırau bölgesinin savcılığı tarafından bildirildiği üzere, yurtdışında dini eğitim alan
elliden fazla vatandaş tanımlanmış ve tescil edilmiştir. Savcılık ve diğer yetkili
devlet organları tarafından uygulanan önleyici tedbirler sırasında on yedi vatandaşa
bölgenin halkı arasında İslami aşırı düşüncelerin yaygınlaştırılmasını önleme
konusunda dikkatli olmalarını uyarmıştır. 291
13. İktidar ve imtiyaz mücadelesinde siyasetçilerin bir kısmının dini
kullanması, geleneksel olmayan İslamcı eğilimleri destekleyenlerin kamu ve devlet
siyasetine, ekonomik ve güvenlik yapılarına girmelerine yol açmıştır.
14. Uzun süre boyunca İslam edebiyatlarının kontrolsüz yayılımı. “Altay
Halifleri”, “el-Barakat”, “Kevser”, “Kablan” basımevi, “Şefaat Nur”, “Nurlı Alem”,
“Müslüman” özel yardım vakıfları, ülkede aşırı nitelikli edebiyatları yaymakta idi. 292
15. Dini ve siyasi aşırılığın destekçileri tarafından, mevcut sistemden
hoşnutsuz olan insanlar arasında provoke tohumlarını yaymak ve kendi planlarını
gerçekleştirmek için onların desteklerini bulmak amacıyla çeşitli psikolojik savaş
yöntemleri ve araçları, akıl ve mantıksal argümanlarla değil, insanların duygu ve
içgüdülerine, önyargılara başvuracak yönleriyle İnternet alanının kullanılması.
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Hanefi ortamda parçalayıcı fikirlerin uygulanması toplumumuzun birliğine
tehdit etmekte, kriz ve istikrarsızlık için ön koşullar yaratmakta, Müslüman
topluluğun içinde bölünmeye neden olabilmektedir.
Bugüne kadar Kazakistan, komşusu Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’da
yaşanan aşırı şiddetli olaylarından kaçmaya başarmıştı. Ancak, 2011’de böyle bir
sakinlik bozuldu ve Kazakistan çeşitli terör saldırılara tanık olmuştu. Saldırılar,
ülkenin yedi büyük şehrini ve bölgesel merkezlerini kapsamıştı. “Stratfor”
Amerika’lı araştıma örgütü, 24 Şubat’ta Aktobe’deki cezaevinin kontrol noktasının
yakınında patlamanın gerçekleştiğinden itibaren saymaya başladılar. Bu patlamada
kimse yararlanmamıştı. “Azattık” radyosu, bu cezaevinde terör eylemlerden suçlu
bulunanlar da dahil olmak üzere farklı insanlar olduğunu belirtmişti. Yılın sonuna
dağru patlamalar, birçok şehirde gerçekleşmişti. Daha önce görülmemiş terör
dalgası, Kazakistan’ın batısından güneye, ülkenin ticari başkenti Almatı şehrine
yaklaşarak gelmiştir. 3 Aralık 2011 yılında, Boralday ilçesinde İslamcılar ve kolluk
kuvvetleri arasında çatışma gerçekleşti. Bu olayın neticesinde kolluk kuvvetlerin
“Aslan” grubundan 2 kişi ve İslamcılardan 5 kişi vefat etmişti. Kazakistan daha önce
siyah maskeli askerlerin tehditlerini sadece yabancı haberlerde görmüş ise 2011’in
sonbaharında bu askerlerin İnternet’te, Rus dilinde Kazakistan hükümetine tehdit
oluşturduğu “Jund el-Halifat” (Hilafet askerleri) grubu orataya çıkmıştı (24 Kasım
2011). Rus dilinde konuşma yaptıkları için onların Kazakistan’ın eski veya şuandaki
vatandaşları olabilecekleri açıktı. Sonra, yetkilileri bazılarının isimlerini açıkladı.
9 Kasım 2011’de Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcılığı, Kazakistan’ın
vatandaşları Rinat Habidullah, Orynbasar Munatov ve Damir Znaliyev’in 2011 yılın
yazında kurdukları “Hilafet Askerleri” grubu tarafından Atırau’da meydana gelen iki
patlamanın yaptığı (31 Ekim 2011) açığa çıkardığını açıkladı. Savcılık, onların
Afganistan-Pakistan sınırında saklandıklarını ve uluslararası teröristlerin yanında
askeri operasyonlara katıldığını iddia etmişti. Rinat hakkında “Azattık” radyosu
daha önce de bildirmişti. 23 yaşındaki Rinat, Kazakistan’lı özel servislerinin
kendisini Medine’de İslam üniversitesinde okuduğu Suudi Arabistan’a gitmesini
engellediğinden şikayet etmişti. Birkaç gün sonra annesi Rinat’ın kaybolduğunu
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bildirmişti. Kazakistan’ın Parlamentosu tarafından “Dini Faaliyetler ve Dini yapılar
hakkındaki” yeni bir kanunun (13 Ekim 2011’de Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev
tarafından imzalanan) ardından aşırılık hareketlerin gerçekleşmesi tesadüf değildir.
Kazakistan yetkilileri, ülkede İslami aşırılığın mevcut olduğunu kabul
etmektedir. İslamcılara karşı, baskıcı tedbirler de alınmaktadır. Ancak, bu tür
faaliyetler

aşırılıkçı

zihniyetini

beslediği

görülmektedir.

Kazakistan’da

“Vehhabiliğin” coğrafyası gederek genişlemektedir. Kazakistan başkenti Astana’da
11-16 Temmuz 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Bariyer” adlı özel
operasyonda 243 kişi tutuklandı. Onların 172’si dini gerekçelerle suç işlemesi
mümkün olan kişiler olarak kolluk kuvvetleri veritabanında kayıt yapılmıştı. Aşırı
nitelikteki dini edebiyatlarla tutuklanan 243 kişi, 22-27 yaş aralığındaki ülkenin batı
ve güney bölgelerinden işsiz gençlerdir. Bu tür operasyonların düzenli olarak
yapılması planlanmaktadır. Kazakistan, terör, aşırıcılık ve bölücülük ile mücadele
etmek için ŞİÖ (Şanhay İşbirliği Örgütü) çerçevesinde işbirliğini güçlendirmeyi
desteklemektedir. Rusya ve Çin’in desteği olmadan, Orta Asya devletleri İslamcı
militanların sızmasına karşı kendi güvenliklerini sağlayamayakları malumdur.
Hanbeli mezhebinin Kazakistan’a geliş tarihi, bağımsız yıllarından sonraki döneme
dayanmaktadır ve bu akım özellikle Arap ülkelerinde eğitim görmüş öğrencilerin ve
bazı akımların faaliyetlerine ve etkilerine dayanmaktadır. Hanbeli mezhebi İslam’ı
siyasallaştıran Vehhabiliğin ideolojik bir destek olarak görülmekte ve bu akım
temsilcileri tarafından propaganda yapılmaktadır. Bu mezhebin amacı, İslam’ın Hz.
Peygamber dönemindeki saf halini canlandırmak ve Şeriat’a dayalı bir yönetim
sistemi kurmaktır. Ülkedeki bu mezhebin inancından ve doktrinlerinden dini eğitim
görenler Vehhabiliği propaganda yapıp, onu kendi dini ihtiyaçlarını yerine
getirmede kullanmaktadırlar. Onlar Kazak topraklarında geleneksel sayılan İslam’a
karşı gelmiş ve protesto etmiştir. Vehhabilerle birlikte ülkede Hizb’ut-Tahrir, Tebliğ
Cemaatı ve Ahmediye vb. temsilcileri kendi faaliyetlerini açık şekilde yapmışlardır.
Böylece, ülkedeki Müslüman toplum birlik ve beraberlikten ayrılıp, birbirlerine dini
hoşnutsuzlukla bakmışlardır.
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2.1.2. Özbekistan
Özbekistan, Asya kesimindeki nufüsün arasındaki İslami gelenek derin
köklerine sahiptir. İslam dini, Arap fethi döneminde Özbekistan’a girmiş ve
güçlenmiştir, yüzyıllar boyunca bölgenin büyük şehirleri (Buhara, Hive, Hokand
vs.), tüm İslam medeniyetinin manevi merkezi olarak kabul edilmiştir. Rusya’nın
iktidarına Bolşeviklerin gelmesinden ve Kızıl Asker’lerin Buhara Emirliği ve Hive
Hanlığı gibi Müslüman devlerini işgal ettikten sonra, Özbekistan’da İslam’ın
durumu büyük ölçüde zayıflamıştır. Eğitim almış Müslüman din adamlarının
temsilcileri öldürülmüş veya yurtdışına kaçmışlardır. 30’lı yılların sonunda
Özbekistan’daki camiler (1917’den önce sayıları 10 binden fazlasını buluyordu) ve
dini okullar kapatılmıştır. Sadece 1943 yılında ateist Sovyet hükümeti, Orta Asya
Müslümanları için kamu otoritelerin sıkı kontrolün altına alınan Dini İdare’yi
yeniden kurmalarına ve 70 cami ile 2 medrese açılmasına izin vermişlerdi.
Kömünistlerin İslam dininin “üstesinden gelmek” girişimi başarılı olmamasına
rağmen, ateist hükümetin yıllarca çabaları, Özbekistan’ın manevi hayatında kısmı
olarak “demüslümanlık” 293 (islamsızlaştırma) yapmada başarıya ulaşmıştır. Batı
Özbekistan’da – eski Buhara ve Hive Müslüman devletlerin toprakları üzerinde –
İslam, bizim gözlemlerimize göre, ciddi bir siyasi ya da entellektüel bir güç olarak
değil, ağırlıklı olarak bir hane düzeyinde yaşanmaktadır (saklanmaktadır). Fergana
Vadisi’nde farklı bir durum – gizli yapıların 70’li yılların başında canlanan ve
1989’dan sonra açıkça siyaset sahnesine çıkmaya başlayan, gayrı resmi İslam’ın
etkisi sergilenmektedir. Vadi’nin bazı yerlerinde İslam dini liderlerin etkisi o kadar
büyüktür ki, kamu otoritelerin başkanları ile otorite (yetki) bakımından rekabet
edebilecekti. Ve son olarak, Özbek Müslümanları için önemli bir ruhani merkezi
Özbekistan başkenti Taşkent kalmaktadır. Buna ek olarak, ülkedeki dini-siyasi
durum üzerinde önemli bir etkiye sahip olan manevi hayatın ve yoğun bir siyasi

293
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Demüslümanlık – “de” – kelimeyi olumsuz bir anlama getiren önektir. Müslümanlaştırma kelimenin
zıt anlamıdır.
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faaliyetler gerçekleşen, Müslüman aydınların önemli bir kısmı Taşkent’te
yoğunlaşmıştır. 294
Özbekistan’daki siyasal İslam’ın temel toplumsal tabanı olarak, cumhuriyet
bağımsızlığını kazandıktan sonra, yeterince iktidara dahil edilmeyen bazı bölgesel
elitler olmuştur. İktidar için açık politik mücadeleye katılmak için şansı elde
edinemeyen ÖİH, siyasi mücadelede aşırı tedbir olarak terörü seçmiştir. Bu taktiği
daha iyi anlayabilmek için, yakın bir geçmişe bakmak gerekmektedir. Kendi
oluşumunun ilk günlerinde Özbekistan yetkilileri, toplumunun İslamlaşma sürecini
aktif bir şekilde desteklemiştir. Hükümet, camilerin açılmasını, insanlara dini
eğitimin verilmesini, Fergana bölgesinde doğrudan yerel düzeyde toplumsal
ilişkilerin düzenlenmesi sürecinde müdahale eden dini derneklerin faaliyetlerine izin
vermişlerdir. “İslom laşkarlari” (İslam’ın askerleri), “Tovba” (Tevbe), “Adolat”
(Adalet) gibi kuruluşlar, bu fırsatı kullanarak, kamu düzeninin korunmasında yerel
kolluk kuvvetlerine yardım eden yarı militer birimlerini kurmaya başladılar. 295
Bu kuruluşlar, sadece yerel halk arasında değil, aynı zamanda yerel yetkililer
tarafından da desteklendiler ve belirli bir güce sahip oldular. Gerçek bir siyasi güç
haline gelmeleri, bu kuruluşların artık “yardımcı” rolünü yetinmeyip, defalarca
iktidarı devralmak için çalışmışlardır, yerel makamları açıkça sabote etmiş ve tüm
yetkileri kendilerine devretmesini talep etmişlerdir. 296
“Birlik” Birliği, Pantürkist görüşlerin yayılması görevini üzerine almıştır,
ayrıca

“Türkistan”

hareketi

Pan-Türkçülüğü

Pan-İslamizm

ile

bağlamaya

çalışıyordu. 1990 yılında onun matbaacılığı “Türkçülük – vucudumuz, İslam –
294

295
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V. A. Ponomarev, “Islam v Uzbekistane, 1989-1995”, Polis. Politicheskiye İssledovaniya. №2,
1996, Str. 184 (V. A. Ponomaryev, “Özbekistan’da İslam. 1989-1995”, «Siyasi Araştırmalar»
Dergisi, №2, 1996, s. 184).
I. Mirsaitov i A. Saipov, “Byvshiye Soratniki Takhira Yuldasheva Rasskazyvayut O Tom, Chto
Takoye «Islamskoye Dvizheniye Uzbekistana» Segodnya” (Mirsayitov ve Saipov, “Tahir
Yuldashev'in Eski Ortakları, Bugün "Özbekistan İslami Hareketi"nin ne Olduğu Hakkında
Konuşuyorlar”), http://www.ferghana.ru/article.php?id=4348, son erişim tarihi 16 Nisan 2017.
A. A. Adylova, “Islamskoye Vozrozhdeniye v Uzbekistane v Postsovetskiy Period”,
Mezhdunarodnaya Molodezhnaya Nauchno-Prakticheskaya Konferentsiya «Sovremennyye
Probelemy i Perspektivy Razvitiya İslamovedeniya, Vostokovedeniya i Tyurkologii» (Sbornik
Materialov), Nizhniy Novgorod 2007 (A. A. Adılova, “Sovyet Sonrası Dönemde Özbekistan'da
İslami Diriliş”, "İslami Çalışmalar, Doğu Çalışmaları ve Türk Çalışmaları Geliştirme Modern
Sorunları ve Perspektifler" Uluslararası Gençlik Bilimsel ve Pratik Konferansı (Bildiriler Kitabı),
Nizhny Novgorod 2007).
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ruhumuz” sloganıyla çıkmıştır. 297 Böyle bir faaliyet, resmi makamlar tarafından
agresif direnişiyle karşılaşmıştır. Bu durumda yetkililer, bütün dini kurumları ayrım
gözetmeksizin kapatılması ve tüm dini liderleri takip etmek gibi aşırı yöntemleri
kullandı. 298
Mevcut durumda muhalefetin, İ. Kerimov’un güçlü bir şekilde ezildiği iddia
ediledilir. Açıkça, korkmadan siyasi arenaya çıkamadı ve bu durumdan kurtulmanın
çıkışı olarak İslam’ı kullanmışlardır (örneğin, rehin almak, terörizm vs. gibi). Bu
nedenle, “İslami aşırılık” kavramı, “siyasi aşırılık” kavramıyla uyumludur ve
“İslami köktencilik” kavramıyla sadece dolaylı bir bağlantısı vardır. Ana stereotipi –
İslami köktenciliği ve aşırılığı tanımlamaktır. 299
Bizim görüşümüze göre, kökten farklı anlam taşıyan farklı kavramsal
tanımları birleştirmek temel olarak yanlıştır. İslam, yalnızca, herhangi bir şekilde
iktidara ulaşmak isteyen insanlar için bir örtüdür. Bilindiği gibi, din, genel olarak,
herhangi bir yere dahil edilemez, ancak arkasında gizlenebilir. Batı’nın
“fundamentalizm” kavramını Sünni İslam’da yaşanan süreçlere kullanmanın
yanlışlığını Rusya’lı filozof A. A. İgnatenko da dile getirmektedir: “Dış
gözlemcilerin köktendinciliğin tam adını veremeyen entelektüel ve siyasi harekete,
dinin temel ilkelerine dönmek (fundament) anlamını kastederken, Müslümanlar
kendileri “selefizm” (es-selef es-salih) olarak adlandırmayı tercih etmişlerdir.”
Gerçekten de Selefiye fenomeni derin sosyokültürel ve dini kökenlere sahiptir. 300
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298

299

300

G. Starchenkov, “Novosuverennyye «Musul'manskiye» Respubliki: Lavina Problem”, Aziya i Afrika
Segodnya, № 7, 1993, str.11 (G. Starçenkov, “Yeni-Egemen "Müslüman" Cumhuriyetler:
Problemlerin Akışı”, Asya ve Afrika bugün, № 7, 1993,
s.11)
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Materialov). Nizhniy Novgorod. 2007 (Adılova A. A. Sovyet Sonrası Dönemde
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Fakirlik, işsizlik ve nüfusun aşırı kalabalığı, ülkedeki halkının dini örgütlerin
temsilcilerine başvurmalarına neden oldu. Onlar da yavaş yavaş sıradan insalara,
İslam devleti kurulmayınca iyi bir hayatın olmayacağını iddia etmişti. Böyle bir
ülkede, insanlara esenlik geleceğini, klanlık ve yetkililerin devamlı olarak
hakimiyeti kaybolacağını, her bir kişinin kendi yeteneklerini tamamen göstermesi
mümkün olacağını söylemişlerdir. 301
Böyle bir propaganda, genellikle yerel nüfus tarafından yanıt buluyordu ve
özellikle İslamcılar kendi örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları takdirde belli bir
ücret ödeneceğine söz veriyordu. Örneğin, örgütün afiş ve broşürlerini yapıştırması
için 50-100 dolar aralığında alabilme imkanı vardı (başkentten uzak bölgelerde ayda
25-30 dolar kazanan zengin sayılıyordu). Böylece 1998 yılında İslam muhalefeti
cami ve pazarlardaki “fısıltılarından” geniş bir şekilde İslamcı fikirlerin
propapagandasına geçmeye cesaretlendiler: köy ve şehirlerde broşürler çoğalması,
Fergana Vadisi’nde bazı camilerdeki ibadetler siyasi toplantılara benzemesi ve
iktidarın klanlık, rüşvet, nüfusun yoksulluğu gibi zayıf yerlerinden vurmaya başladı.
Artık Taşken’te de örgüt broşürleri görünmeye başladı. Ülkenin bazı bölgelerinde
ekonomi politikalara ve yerel yönetimlere karşı protestolar düzenlendi. Risklere
rağmen İslamcılar, Taşkent’teki medyalarda çıkmaya başladı. 302
Orta Asya ülkelerinin çağdaş sosyo-politik durumuna ilgili yayınlarda,
genellikle “Fergana köktenciliği” olarak adlandırılan kavramdan bahsedilmektedir.
“Altın Vadi”, sıkıca İslami köktendincilik kaynağının imajını kazanmıştı. Bilim
adamlarının arasında bu fenomenin nedenleri hakkında hiçbir görüş birliği yoktur.
Onlar değişik, bazen de karşılıklı istisnalı teorileri ileri sürmektedir. Orta Asya’nın
“kalbi” olan Fergana Vadisi’ni genellikle ayrı bir jeopolitik bölge olarak
nitelendirmektedir. İpek üretimi ve tarım için uygun iklim, Büyük İpek Yolu
üzerindeki olumlu coğrafi konum, bu bölgedeki şehirlerin büyümesini ve ticaretin
gelişmesini sağlamıştır. XVIII-XIX. yüzyıllarda Fergana, 1876’da bağımsızlığını
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kaybetmiş ve Türkistan Genel Valiliği (Fergana bölgesi)’nin parçası olarak Rus
İmparatorluğu’na giren Kokand Hanlığı’nın çekirdeğini oluşturmuştur. Türkistan,
merkezi hükümetin zayıflığı ve aralarında istikrarlı bir ekonomik ilişkiler ve birlik
olmadığından çok sayıda anlaşmazlıklara neden olan, halkın kendi aralarında birçok
kavime ve kabilelere bölünmesi ile karakterize edilmiştir. 303
İmparatorluğun etkisini güçlendirmek amacıyla Rus karşıtı ayaklamaların
ardından, etnik Ruslar ve Kazakları bu bölgeye yerleştirmesi ve onlara toprak
vermesi kararlaştırılmıştı. Fergana Vadisi’nde Rus mühendislerinin önderliğinde
sulama projeleri hayata geçirildi ve pamuk üretimi genişletildi. Yeni üretim, bölgeyi
imparatorluk merkezinde bağlayarak ve Afganistan, İran, Çin ve Hindistan
sınırlarına demiryolundan yeni hattı açılmıştır. 304
Rus İmparatorluğunda olduğu gibi, SSCB’de etnik grup, siyaset ve devlet
hukukunun bir konusu haline geldi. 305 Basmacılar’ın ayaklanmalarından sonra
(1918’den beri Fergana Vadisi, Basmacılar’ın ana merkezi sayılırdı), Özbekistan,
Kırgızistan ve Tacikistan sınırları, vadi boyunca bir çok etnik eksklavların 306
oluştuğu şekilde atılmıştı. Böyle bir karar, Pan-İslami ve Pan-Türk hareketlerini
zayıflatma ihtiyacından ortaya çıkmıştı. 307
Sovyet devletinin inşası neticesinde Özbekistan, vadi bölgesinin Andican,
Kokand, Assake, Kuvasay, Namangan ve Fergana gibi önemli tarihi merkezlerini
almıştır. Celalabad, Oş, Uzgen bölgeleri Kırgızistan’ın topraklarına girdi. Vadinin
batı kısmındaki İsfara ve Kanibadem, Tacikistan’ın bir parçası olmuştu. Sınırlar,
Sovyet cumhuriyetlerinin durumu gibi birçok kez değişime uğramıştı. 1999 yılı
itibarıyle, Fergana Vadisi’ndeki 11 milyon nüfustan yaklaşık 6.8 milyon kişi
303
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Özbekistan’da yaşamaktadır; Güney Kırgızistan’da yaşayan 700 binden fazla
Özbek, Özbekistan’da yaşayan yaklaşık 300 bin Kırgızlar ve Tacikistan’da 1.4
milyon Özbek vardır. 308 Sınırların uyuşmazlığından dolayı başka bir devletin
topraklarında bir azınlığın statüsünü kazanmıştır. 309
Uzmanlara göre, Fergana kümesinin ülkeleri tarihsel olarak İslam ile güçlü
bir bağlantı içindeydiler: “1921 yılına kadar Türkistan’daki yerel nüfustan milliyeti
sorulduğunda “Müslüman” olarak cevap verilirdi.” 310 Sovyet dönemin resmi ateizm
politikası, ülkenin her yerinde dine karşı zulmlere yol açmıştı. 1937-1938 yıllarında
binlerce ulema ve imamlara baskı gösterildi, İslami eğitim sistemi ortadan
kaldırılmıştı. Sadece Büyük Vatan Savaşı’nın başlangıcında yetkililerin din ve dini
kurumlara karşı tutumu değişmeye başlamıştı. Özellikle, 1943 yılında, Kazakistan
ve Orta Asya Müslümanları Dini İdaresi kuruldu ve ülkede “resmi İslam” kavramı
ortaya çıkmıştı. Tasavvuf, halkın düzeyinde konumları korudu; geleneksel olarak
şeyhlerine yönelen bölgedeki Müslüman toplumu merkezi olmayan ve kendi
aralarında zayıf bağlanmışlardır. Buna ek olarak, geleneksel dini merkezleri olan
Fergana Vadisi’nde, dini ve siyasi muhalefetin ortaya çıkışının temelini oluşturan
“gerçek” (gayrıresmi) İslam’ı gayrımeşru olarak öğretmişlerdir. SSCB çöküşünün
yaklaşımıyla Sovyet Birliği genelinde dini canlanma süreci başladığında, bölgede
İslami siyasi (İslamcı) örgütler ortaya çıkmaya başladı. 311
Sovyetler

Birliği’nin

çöküşünden

ve

bağımsızlık

ilanından

sonra

Özbekistan’ın yeni hükümetin karşısında devletin gelecekteki gelişme seyri üzerinde
bir meselesi vardı. Özbekistan tarihi yolların seçim eşiğinde duruyordu: İslam ve
devleti başarıyla ayırmış Türkiye’nin yolunu takip etmek veya özel İslami
kalkınmanın ufuklarına aldatılmış İran ve Irak’ın yollarını seçmekti. 312 Bu tür
yansımaları ve tahminleri, Özbekistan ve yakın komşuların topraklarında
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“perestroyka” ve “bağımsızlık” kelimelerinden daha sık “İslam” kavramı piyasada
olan, 90’ların başında araştırmacılar getirmışlerdir. Yeni seçilmiş hükümet de bir
devlet politikası olarak Doğu İslamcılığı için geleneksel dinin kullanılmasını iyi
anlıyorlardı. Orta Asya devletlerinin oluşumu ve gelişiminin ilk aşamasında belli bir
politikanın İslamlaşması olduğunu belirtmek gerekir. Devlet politikalarının dine,
özellikle İslam’a karşı önemli değişiklikler meydana geldi. Özbekistan ve
Kırgızistan cumhurbaşkanları İ. Kerimov ve A. Akayev, Kur’an üzerine
cumhurbaşkanlık yeminini getirdiler. 313
Mayıs 1993 yılında, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi müftüsü, İslami
ve köktendincilik görüşler güçlü olduğu Fergana Vadisi (toplam nüfusun üçte biri)
tarafından güçlü bir destek görmüş, Muhemmed Sadık Muhammed Yusuf
(yetkililerin baskılarından gizlenerek Suudi Arabistan’a göç etmişti) görevinden
alındı. 314 Semerkand bölgesinin yerlisi olarak Kerimov, Fergana Vadisi’nde popüler
olamadı. Çeşitli yabancı İslami partilerin ve örgütlerin faaliyetleri Fergana’da büyük
başarıyı elde edinmesinde başka da nedenleri vardır. Her şeyden önce, Özbekistan
nüfusunun yaklaşık yarısı Fergana’da yaşadığına (10 milyondan fazla) dikkat
edilmelidir. 315 Nüfusun %60’ı 25 yaştan genç olması, insanların arasında sosayl-dini
iletişimin artmasına ve dini-toplumsal zihniyetin geleneksel şekilde varlılığını
devam etmesine zemin hazırlamıştır. 316
Bütün bu sebepler, Fergana ailelerinden gelen İslamcıların ön plana
çıkmasına ve onların ilk başarıları 1989 yılında SADUM (Orta Asya Müslümanlar
Dini İdaresi) liderliğinin değişmesi olmuştur. Yeni müftü olarak Andican’lı
Muhammed Sodik Muhammed Yusuf oldu. Muhammed Yusuf hemen, İslam’ın
yeniden canlanması yolunu takip etmişti. Bunun için, Muhammed Sadık’ın
düşündüğü gibi, en azından, devrim öncesi cami ve medreselerin sayısını yeniden
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artırmalı idi. Yerel yönetimlerin baskı ve kontrolün varsayarak, yeni müftü SSCB
Yüksek Sovyeti milletvekili olarak adaylığını çıkartarak meşruiyet bakımından
ikinci kaynağı sağlamak için çalışmıştı. Muhammed Sadık, Özbekistan 1991 yılında
bağımsızlığını kazandıktan hemen sonra etik, ahlak ve İslam’ın hukuki kuralların
kademeli şekilde iyileşmesini savunmuştu. “İslam, Müslümanlar için günlük
yaşamda sosyal ve kişisel ilişkileri, davranışları tanımlayan yaşam tarzıdır...” 317 – bu
alıntı 1991 yılında müftü ve SSCB Halk Milletvekilinin onlara verilen
röportajındandır. 318
Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi önderinin popülaritesinin artması
nedeniyle, İ. Kerimov’un o dönemdeki muhalefet liderlerine yaptığı gibi, müftü de
ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı bilinmektedir. Neticede 1993 yılında Şeyh
Muhammad Sadık Muhammad Yusuf istemeyerek Özbekistan’dan gitmiştir. Birçok
bağımsız insan hakları savunucularına göre, Suudi Arabistan tarafından bağışlanan
Kur’an-ı Kerim’leri satımıyla suçlamaları gibi, ona karşı provokasyonları
düzenleyen yetkililerin baskılarından dolayı ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. 319
Özbekistan’ın eski cumhurbaşkanı İ. Kerimov, ruhani önderinden korktuğu
ve cumhuriyet liderliğine onun aday olabileceği gibi gerçek bir güç olarak gördü. Bu
nedenle, Muhammed Sadık’ı ortadan kaldırarak İ. Kerimov, 1999 yılın 16 Şubat
tarihinde Taşkent’teki patlamalar kendilerini gösteren yeni bir sorunun yaratılması
şaşırtıcı değildir (bu patlamalardan Özbekistan’da hilafeti inşa etme fikrini savunan
“Hizb’ut-Tahrir el-İslami” suçlanmıştı.). Öndersiz kalan din adamlarının dağılması
konumların zayıflatmıştı ve laik hükümetin hakimiyeti altına geçmiştir. Diğer gayrı
resmi parçası ise radikal ve geleneksel olmayan İslam’ı propaganda etmeye
başlamıştır. Gizli olarak yapılan din öğretimi suç sayılmıştır ve resmi medresedeki
öğretmenleri ise öğrencilerin cumhurbaşkana vefalı olmalarını sağlamaları dakkatli
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şekilde takip edilmiştir. Orta Asya’daki en büyük sayılan Buhara’daki “Mir Arap”
medresesinin müdür yardımcısı Kobilcon Sadıkov, hükümet ile ilişkilerini
gizlemeden: “Tabii ki, biz öğrencilerin politik görüşleriyle ilgileniyoruz. Giriş
sınavlarında biz, adaylardan cumhurbaşkanın doğum tarihi veya marş metnin
sorabiliriz. İmam, öncellikle vatansever olması gerektiğine inanıyoruz”, demektedir. 320
Yeniden ortaya çıkan İslami grupların ve toplulukların büyük çoğunluğu
Fergana şehirlerinde kurulmuş olmaları dikkat çekicidir. Bu tür topluluklara,
“Adolat”, “İslam laşkarlari” gibi mevcut düzene son derece hoşgörüsüz tavrılarıyla
bilinen gruplar örnek olabilir. Hedeflerine ulaşmak için İslamcılar aktif şekilde
pratik adımlar atmaya başladılar. 1991 yılının Aralık ayında “Adolat”, Nemengan’da
kitlesel mitingler düzenlemişlerdir ve Cumhurbaşkanı Kerimov’un gelmesini
beklemeye başardılar. Aktivistler, Özbekistan’ı İslami devleti olarak ilan etmesini,
muhalefet yayınların yasallaştırmasını, Nemengan’daki idari binaları İslam
kuruluşlara devredilmesini talep etmişlerdir. Neticede, İslami hareketin genel
merkezine Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin eski şehir komitesi binası tahsis
edilmiştir, eski parti bölge komitesinin tesisleri ise İslami kanunlara göre sadece
kadınlar

çalışabilecek

kadın

kliniği

almıştır.

İ.

Kerimov,

İslamcıların

gereksinimlerin çoğunluğunu kabul etmek zorunda kalmıştı, hatta İslam devletinin
kurulması konusunu Parlamento’da görüşeceğine dair söz vermiştir. 321
Bu olaylardan sonra Özbek hükümeti, Fergana Vadisi’ndeki dini hareketlerin
ülkedeki üst siyasi iktidara aday olabilecek güçlü ve agresif rakiplere dönüştüğünü
anladılar.

Rusya

ilahiyatçısı

A.

Halmuhammedov’a

göre,

İ.

Kerimov

Müslümanlaştırılmış alanı sayılan ve radikal örgütlerin yoğunlaşmış Fergana Vadisi
bölgesinden korkmaktadır. 322
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321
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Hükümet kendi otoritesini kaybetti, umut ve beklentilere sahip çıkmayarak
bu dönemde mevcut olan gelişmelerin alternatiflerin oluşturmamıştır. “Baskılara
uğramış “Hizb’ut-Tahrir” partisi, Özbekistan’da 50 kitap çıkartarak dağıtmıştı.
Dergileri, broşürleri yayımlamaktadır, hapishanede bile insanları kendilerine
çekmektedir. Özbekistan’da dini işlerinden sorumlu olan insanlar ise “Hizb’utTahrir” fikirlerine itiraz eden kitapları henüz çıkartmamıştır. 323
Muhammed Yusuf, Özbekistan’daki dini durum hakkında söylerken,
ülkedeki İslam’ın gelişmesini böyle karakterize etmektedir. “Akromiya” gibi örgüt,
genç ve işadamları (“birodar”) kardeşlik ve karşılıklı yardım öğretimi etrafında
birleştirmiştir. Parti kurucusu Ekrem Yuldaşev’tir, “Hizb’ut-Tahrir”in eski mensubu,
daha sonra doktrin görüşleriyle anlaşmazlıklarından dolayı partiyi bırakmıştır.
Matematik öğretmenidir, 1992 yılında oldukça erişilebilir ve kolayca anlaşılabilir
şekilde İslam’ın belirli yönlerine yorumlanması üzerine görüşlerini sıralayan
“İmonga yul” (“İman’a yol”) kitabı yazmıştır. Kardeşliğe, karşılıklı yardıma
çağırmıştır, onun öğretilerinde Özbekistan’ın kolluk kuvvetleri sunacak saldırganlık
veya neftet söylemlerinin hiçbir ipucuları mevcut değildir. 324
Yine de bu organizasyonun popülaritesinin ana faktörü, bu örgütte çalışanlar,
sıradan

vatandaşlardan daha

fazla

kazanması idi.

Hatam Hodjimatov’un

röportajında: “Akrom Yuldaşev’in ideolojik sistemi, herhangi bir şiddet eylemlerini
yasaklamıştır.

“Kardeşler”,

esenlik,

refah

“adaların”

oluşturarak,

insanları

kendilerine çekerek ve onları yeni birey haline dönüştürerek yavaş yavaş toplumu
değiştirmek istediler.” 325
Nisan 1993 yılından itibaren Özbekistan’ın yeni müftüsü, yetkililere sadık
olan Buhara imamı Muhtar Abdullayev olmuştur. Abdullayev’ın müftü olarak
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atanma kararı, bu gibi durumlarda Müslümanlar Kurultayı zorunlu olmadan
müftülük başkanlığının eksik bileşimiyle yapılmıştır. Yetkililer, bu makama
Abdullayev’ın atanmasındaki şüpheleri ifade etmek isteyen Buhara bölgesinin
imamına bu toplantıya katılmasına bile izin vermemişti. Müftülük görevlilerin
güncellenmesinin ardından, hükümetin isteği ile, İslami ideolojinin yayılmasını
sınırlamak için tedbirler alındı. “Maveraünnehir Müslümanları” dergisinin
yayınlanması durduruldu. Dünyaca ünlü Buhara’daki “Mir-Arap” medresesi öğrenci
alımını azaltmıştı ve üç (altıdan) sınıfın öğrencileri uzaktan eğitime aktarılmıştır.
1993 yılın Bahar-Yaz mevsimlerinde camilerin üzerindeki ses arttıran (hoparlör)
cihazları polisler tarafından kaldırma girişimleri kaydedilmiştir. Kademeli olarak
farklı bahanelerle, Muhammed Yusuf döneminde açılan birçok medrese kapanmaya
başladı. Medrese binaları devlet kurumları tarafından alınmıştır. Medresenin
öğretmenleri ise idari makamların yazılı onayı olmadığı takdirde İslam’ı öğretme
faaliyetleri yasaklanmıştır. 1995 yılına doğru gayrı resmi sınırlamalar o kadar sert
hale gelmiştir ki, köydeki caminin açılışına bile izin alınması zorlaşmıştı. 326
1993 Sonbaharında Özbekistan’lı yetkililer, devlet organlarının talimatlarını
doğru yapmayan Müslüman din adamlarını açıkça kovuşturma faaliyetlerine geçti.
Fergana Vadisi müftüsü Abdurauf Gafurov ve Nemengan bölgesinin imamı
Umarhan Buzrukhonov “Adolat” hareketine verdiği destekleri için “ekonomik suçlar
üzerine” tutuklandı ve daha sonra suçlu bulundular. Merkez Müftülük görevlilerinin
bir kısmı, silah satın almak için Tacik muhalefetine 200 bin dollar aktarma suçundan
mahkum edildi (para transferi için eski müftü Muhammed Sodik izin verdiği
iddiasıyla). 1994 yazından itibaren köktendincileri bastırma faaliyetleri oldukça
yaygın karakter kazanmıştır. Hükümet, yasal çerçevelerle kendilerini zorlamadan,
din adamlarını ve dini toplulukları uyuşturucu ve silah bulundurmak (saklamak)
suçu ile çok sayıda suç davaları imal etmiştir. Müslümanların çoğunluğu ve din
adamları Özbekistan Cumhurbaşkanı İ. Kerimov’a sadık olmalarına rağmen,
Müslümanlara karşı yapılan baskılar durumu yavaş yavaş ağırlaştırmıştı ve
uzmanlara göre, Özbekistan’daki Devlet-İslam karşılığı daha kritik noktaya
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gelmiştir. İstikrarsızlığın ilk belirtileri olarak 1995 yılının bahar aylarında yaklaşık
bir ay boyunca 700 kişi, Kokand’taki “Cami” camiyin imamı Muhammed Radjab
(1995 yazında 14 yıl hapise mahküm edildi) ve caminin diğer görevlilerin
tutuklanmasını

protesto

eden

girişimler

görünmeye

başlamıştır.

İtaatsizlik

faaliyetleri cumhurbaşkanı talimatıyla polis tarafından engellenip, cami de kapatıldı.
1995 yılının sonbaharında, Andican’daki “Cami” caminin imamı Abduvali
Mirzayev (29 Ağustos 1995 tarihinde Moskova’ya uçuştan önce Taşkent’in
havalimanında tutuklanmıştır) tutuklanmasının ardından binlerce kişilerin katıldığı
miting gerçekleşmiştir. Yetkililerin olağanüstü çabaları sayesinde mitingi önlemeyi
başardılar. Meşhür ulema (alim), hafız Adbulvali Marzayev’ın tutuklanması İslam
dünyasında geniş bir rezonansa neden olmuştur. Protesto telegrafları birçok ülkeden
gelmişti. 28 Kasım 1995 tarihinde Moskova’da üç İslami kuruluşlar, Mirzayev’ın
serbest bırakılması talebiyle Özbekistan Büyükelçiliği önünde nöbet tutmuşlardır. 327
Ayaklanma ve uluslararası negatif reaksiyonlardan endişe eden Özbek
yetkilileri, ülkenin İslamlaşmasına karşı daha da yumuşak yöntemlerine geçmiştir.
Taşkent’ten gelen raporlara göre yetkililer, din adamların yargılanmasını
camilerdeki vaazlarından ve ibadetten çıkarılmasını kullanarak sınırlandırmaya karar
vermiştir. Yeni yaklaşım çerçevesinde, Aralık 1995 yılında Özbekistan İçişleri
Bakanlığı, Müftü yardımcısı Yusufhan Şakirov’a, birkaç gün sonra Dini İdare
başkanlığının kararıyla “çalışmalarındaki hataları ve eksiklikleri için” görevden
atılan 18 imamın birinci listesini vermiştir. Böyle bir durumda müftü,
Müslümanların sorularına, kararı o almadığı ve “onunla danışmadığını” söyleyerek
cevap vermiştir. Aynı zamanda Taşkent’te birkaç camiyi kapatılmaya karar
verilmiştir. Tabii ki, çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip ülkede camilerin
kapatılması göze çarpmaktadır. 328
Özbekistan yetkililerinin İslam’a karşı kampanyasının bir parçası olarak,
“kendi” Müslümanların dış dünyasıyla temasın sınırlandırmaları idi. Basında çıkan
haberlere göre, Özbekistan’da yurtdışında yayınlanan İslami literatürleri ele
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geçirmek için operasyonlar düzenlenerek onlarca “elçi” ülkeden çıkarılmıştır.
Sovyet döneminde olduğu gibi, özellikle Moskova veya BDT (Bağımsız Devletler
Topluluğu)’nin diğer şehirlerinde düzenlenen uluslararası İslami konferanslara
katılmak için, devlet makamlarından izin almalıdır. Şubat 1995 yılında Özbekistan
Bakanlar Kabinesi, “Hac ve Umre için adil organizasyon üzerine” adlı daha önce
görülmemiş kapalı Kararnamesini kabul etmiştir, buna göre, ilçe ve bölgesel
yönetimlerin çıkarmış olduğu Özel Komisyonu, şahsi meseleleri inceledikten sonra
haca giden kişi beş yılda en fazla bir defa anca gidebilirdi. Karar, bölgesel
kontenjanları belirtir ve “adayın” Hac Komisyonuna başvuracak birçok referans
(belgeleri) ve tavsiyeleri sıralar. Bu kararın prosedürün bürokratikleşmesinden
dolayı, Özbekistan vatandaşları, kendi ülkelerindeki gibi kısıtlamalar olmayan
Rusya ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerin üzerinden Mekke’ye
seyahat etmeyi seçtiler. 329
Ayrıca, müftü Muhammed Yusuf’un istifası, Orta Asya cumhuriyetlerinde
bağımsız müftülüklerin oluşmalarıyla denk geldiğini belirtmek gerekmektedir.
Dolayısıyla, Maveraünnehir Müslümanlar Dini İdaresi cumhuriyet üstünlüğü
statüsünü kaybetmişti ve eski adını koruyarak, Özbekistan Milli Dini İdaresi haline
gelmiştir. Dini İdare’nin gücünün azalması, belli bir ölçüde uluslararası ilişkilerin
üzerinde de etkisini gösterdi. Dini İdare açısından cumhuriyetler arasındaki bağların
kesilmesi, büyük ölçüde yetkililerin, Özbekistan’ın “komşuları” ülkeye dini
aşırıcılığı “ihracat” edebilir korkularına bağlıdır. 330
Özbekistan’daki neredeyse tüm radikal İslamcı gruplar ve özellikle kendi
fikirlerini gerçekleştirmede Fergana topraklarını seçmişlerdir ve umutlarını ilk dört
halife olan “Hulefa-i-Raşidin” dönemindeki Hilafetin tarihsel ve politik bakımından
canlanmasına bağlamaktadır. Bilindiği gibi Hilafet, Müslümanların zihninde,
kardeşçe ilişkilerin ve ekonomik ganimetlerin eşit olarak dağıtılan adil bir devlet
sembolü olmaya devam etmektedir. Maveraünnehir’in tarihi-coğrafi bölgesine
gelirsek, burda İslamlaşma ve yeniden İslamlaşmanın tekrarlanma süreçleri uzun ve
zor olmuştur. Ama en önemlisi ilk dört halifenin idealize edilen görüntüleri yavaş
329
330
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yavaş eski İran krallarının edebi ve efsanevi imajların yerini almaya başlaması idi.
XVIII. yüzyılın ortalarında yerel devletlerin (Kokand Hanlığı dahil) ulema kesimi,
hatta bazı yöneticilerin önderliğinde dinin reforma yapılmasını ele almıştır. Onlar
Hz. Peygamber ve onun dört halifeler zamanındaki “saf İslam”a dönüş fikrini ortaya
koymuşlardı. Halifeliği yeniden canlandırılması fikri sadece “kağıt” şeklinde
kaldığını söylemek mümkündür. “Canlanmacılar” için aşılmaz bir engel, şeriatın
kurallarına ek olarak, İslam öncesi gelenek ve görenekleri – adet ve kutsallık kültü
gibi diğer köklü tezhürler, hac ritüelleri (ziyaret), geleneksel fetişizmi içeren
İslam’ın yerel biçimi olmuştur. Ruslar işgal etmeye başladıktan sonra, genel olarak
bilinen “kademiya” gibi yerel radikal Müslüman hareketler de aynı zamanda Hz.
Muhammed’in ilk halifeleri dönemindeki hilafetin canlanması fikrini benimsemişti.
Hac’a giden Müslümanlar ülkeye, aktif bir şekilde Vehhabilerin fikirlerini, özellikle
Hindistan’daki Vehhabi lideri sayılan Şeyh Veliyullah’ın edebiyatlarını da
getirmişlerdir. Rus yetkililerin istatistiklerine dayanarak, Hac’a gidenlerin %70-75’i,
Kokand Hanlığı’nın işgalinden sonra (Şubat 1876) yerel ulema ve Sufi liderleri
arasında, özellikle Hilafet formundaki Müslüman devletinin canlanması sorusu
popüler olan Fergana’dan idi. Onların eserlerinde “kutsallık” kültü, onların
mezarlarına ziyaret vs. gibi “yeniliklerle mücadele” (bid’at) sorunu tekrar gündeme
gelmiştir. 331
Bilindiği gibi Sovyet döneminde, neredeyse tüm dini liderlerine hükümet
tarafından zulüm edilmiştir. Sosyal ve politik hayatın tüm yönlerinin zorla
laikleşmesi Fergana’da gerçekleşmişti. Güçlü bir ateist baskı koşullarında en sağlam
çıkan, dini ritüel ve ayin (ziyaret, cenaze, merasim vb) olarak işlev görmek üzere
devam eden İslam’ın yerel biçimi olmuştur. Onlar yüzyıllar boyunca kitlelerin
zihninde güçlü bir şekilde kökleşmiştir ve onların değerleri ve yaşam biçimlerinin
temellerini oluşturmuştur. “Günlük” (veya “halk”) İslam, bir kez daha yeni tarihsel
koşullara uyum sağlama konusunda kabiliyetini göstermiştir. Bu uyum sağlamasının
bir tezahürü olarak 60-70’li yıllarda Geleneksel İslam (Kurban ve Ramazan Bayram)
ve İslam öncesi (Nevruz) bayramlarında evliyaların mezarlarına ziyaretlerin
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canlanması olmuştur. Yaklaşık bu dönemde Fergana’da, bir yandan, SADUM’a
karşı pozisyonda yer alan, diğer yandan ise yukarıda söz edilen “heretik” ibadetlerin
canlanmasına hoşnutsuz olan “gayri resmi” dini gruplar hareket etmeye
başlamıştır. 332
Gayri

resmi

imamlar

olarak

adlandırılan

ve

Hanefi

mezhebinin

müderrislerine gelince, onlar Hanefi mezhebinin ilkelerine dayanarak, mezarlara
ziyaretin olasılığını kabul etmişler; ancak İslam öncesi (“geleneksel inanç”) bireysel
ziyaret ritüelleri kabul etmediler. Bu nedenle, “gayri resmi Hanefi çizgisindekiler”,
köktencilerin radikal kanadın (Ehli Hadis, Ehli Kur’an) merasim ve ziyaret
fenomenin gayri meşru olduğu görüşünü makbul görmediler. Ancak radikalcilerin
pozisyonu ateisteler için cazip geldi. Çünkü ateistler “halk İslam”ın canlanmasında
resmi ideolojiye karşı ana tehdit olarak görmüşlerdir. İşte o sırada, zikredilmiş
ritüellere karşı çıkan yerel gayri resmi radikal dini liderleri görünmeye başladı. İlgili
parti ve hükümet organları, ziyaret ve evliya kültüne karşıtı propagandada yerel
“protoköktencileri” (köktenci prototipleri) kullanmışlardır. Örneğin, Özbekistan
komünist Partisi’nin Merkez Komitesi “İslami liderleri izole etme üzerine tebdirler”
Kararı oluşturulmuştur. O andan itibaren, kutsallık kültü, ziyaret veya diğer dini
ayinleri (merasimleri) reddeden herhangi bir dini lider, serbest şekilde görüşlerini
sunmak için medyaya çıkabilirdi. Fergana’lı Abduali Kari, Rahmatulla Kari, Hakim
Kari vb gibi “Protovehhabiler” (Vehhabi prototipleri), bundan fayda kazanmak için
ve destekçilerin sayısını artırmak amacıyla devlet ile isteyerek bir tür ittifaka gittiler
ve belli bir ölçüde başardılar. Onların gayri resmi öğretilerine KGB ve diğer “özel
organlar” gözlerin yumdular. Bu arada, gelişmekte olan köktenci hareketler yabancı
literatürlere ilgi göstermeye başladı; İslam dünyasında tanınmış “İhvanü’lMüslimin”in (“Müslüman Kardeşler”) Muhammed Kutub, Seyid Kutub veya Ebu’l
A’la el-Mevdudi vs gibi ideologlarının eserleri hangi yollarla ellerine ulaştığı
bilinmemektedir. Bazı araştırmacılar tarafından belirtildiği gibi, bu ve diğer yabancı
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İslamcı

aşırılıkçı

literatürler,

kütüphanesinde vardı.

yerel

birçok

ulema

erişebilir

SADUM’un

333

Birkaç yıl sonra “ateist savaşçılar”, dünkü “müttefiklerin”in “saf İslam”ı aktif
şekilde yaymaya başladığını fark etmişlerdir. “Yeni hareketler”in liderlerine karşı
uygulanan bazı güçlü yöntemlere (tutuklamalar, tehdit etme) rağmen, onlar Fergana
Vadisi’nde, özellikle dini ailelerde sıkıca derine köksalmıştır. Belki de devletin güç
yapıları

Fergana

İslamcıların

önderleriyle

mücadelede

başarabilirdi.

Ama

Perestroyka’nın başlanması diğer gayri resmi hareketleri (ilk olarak milliyetçiliği)
doğurmuştur. Bu genel olarak yeniden İslamlaşmanın arka planında gerçekleşmiştir.
Aktif bir şekilde eski camilerin restorasyonu ve camilerin inşası başlamıştır.
Özellikle bu süreç Fergana’da geliştirilmiştir. Cami inşaatı için Arap ülkelerinen,
Pakistan’dan ve özellikle Hindistan’dan getirilen paralarla birlikte, fikirleri ve dini
içerikli edebiyatlar da vardı. Şu andaki Özbekistan topraklarındaki nüfus, eskiden
yüksek dindarlığıyla bilinmektedir. Hive, Kokand hanlığı ve Buhara Emirliği’nde
İslam önemli bir yere sahipti, ancak Sovyetler dönemi din adamlarına karşı yapılan
zulüm ve baskılar, onun konumunu zayıflatmıştı. Her ne kadar 1943 yılında Orta
Asya ve Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi, yanı sıra çok sayıda dini okulları
açılsa bile, İslam, diğer dinler gibi, devletin sıkı kontrölü altında idi. 334
İslami

Sloganlarla

“Kadife

Devrimi”.

1989

yılın

Şubat

ayında

Müslümanlar, ilk kez bağımsız bir güç olarak, modern Özbekistan’ın siyasi
sahnesine çıkmışlardır. 3 Şubat’ta Taşkent Müftüsü Şemseddin Babahan’ın Sovyet
hükümetinin taraftarı olduğu için istifa edilmesi sloganı altında 2.000 Müslüman
benzeri görülmemiş bir protesto yürüyüşünü gerçekleştirmişlerdir. Yürüyüşte dini
aktivistler arasında Şemseddin’in İslami davranış kuralların ihlal eden fotoğraflar
yayılmıştır. Demonstrasyon, “Perestroyka” 335dan sonraki Özbekistan’da ilk büyük
sokak protestolarından olmuştur. Bu olaydan etkilenen ülke idare temsilcileri, kamu
yetkililerinin yeni bir müftü seçimine karşı olmayacağına dair müslümanlar heyetine
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söz vermiştir. Taşkent’teki bu eylem, ülkenin farklı bölgelerinde fermantasyon
kampanyasına neden oldu. Aynı zamanda, yeni camilerin ve medreselerin kitlesel
açılması başladı. 1989 Şubat-Mart olayları, Özbekistan’ın birçok uzmanları
tarafından “devrimci” olarak tahmin edilmektedir. Nitekim, bu olaylar sonucunda, 23 hafta içinde ateist hükümetin Müslüman toplumunun tamamen kontrol altında
tuttuğu sistemini kırmaya başardılar. Bu andan itibaren Özbekistan’daki kamusal
hayat, devlet organların muhalefetine rağmen, şimdi geri dönülemez hale gelip,
geniş bir şekilde yeniden İslamlaşma sürecini başlamaktadır. 15 Mart 1989
tarihindeki Kurultay’da, Kazakistan ve Orta Asya Cumhuriyetleri Müslüman din
adamları, Taşkent İslam Enstitüsü rektörü, dini konularda derin bilgilere sahip olan,
Andican’lı Muhammed Sadık Muhammed Yusuf’u yeni Müftü olarak seçmişlerdir.
Özbekistan’daki

İslam’ın

canlanmasında

Muhammed

Yusuf’un

liyakatını

muhalifleri bile kabul etmek zorunda kaldılar. Muhammed Yusuf’un müftülük
görevi zamanında ülkede 5.000’den fazla yeni cami açılmış, dini yüksekokulların
sayısı 2’den 20’ye kadar artmıştır. Dini İdare yapıları ciddi bir şekilde yeniden
yapılanması gerçekleştirildi ve geçmişte devlet yapılarıyla yakından işbirliği kurmuş
insanlardan kurtulmuştur. Moskova’lı gazetelerine verdiği röportajda, çok partili
sistemin, liberal ekonomi ve Türkistan’ın kurulmasının ihtiyacını açıkça ilan
etmiştir. Ancak müftü, İslam partisini kurma fikrini desteklemedi ve destekçileri
tarafından Özbekistan cumhurbaşkanı görevine adaylık girişimini reddetmişti. 336
Dini İdareyi bölme girişimi. Şubat 1989’daki Özbek Müslümanların
yürüyüşü, Moskova’daki iktidar koridorlarında büyük bir endişe yaratmıştır.
1989’un sonbaharında SSCB KGB’si, Orta Asya ve Kuzey Kafkasya bölgelerinde
Dini İdarenin ulusal kurumlarının tehlikeleri (artan istikrarsızlık bağlamında)
hakkında ülkenin siyasi liderliğine rapor sunmuştur. Raporda, Orta Asya ve
Kazakistan Müslümanları Dini İdaresini, beş ayrı müftülüğe bölmek için teklifte
bulunmuşlardı. Bu projeyi uygulamaya yönelik girişimler, 1990 yılı boyunca
yetkililer tarafından üstlenilmiştir, ama “Taşkent’ten ayrılması üzerine” teklifini,
Kazakistan dışında, sadece dini çevrelerin temsilcileri tarafından değil, aynı

336

142

Ponomarev, Islam v Uzbekistane, 1989-1995 // Polis. «Politicheskiye İssledovaniya».

ORTA ASYA’DA SOVYET DÖNEMİ SONRASI İSLAMİ HAREKETLER

zamanda Orta Asya cumhuriyetlerinin liderleri tarafından da desteklenmemiştir.
Sonunda Moskova, onun daha önce onaylamış planını geri çekmek zorunda kaldı.
1991 yılında, Özbekistan liderliği Dini İdaresini yeniden yapılandırma projesini
geliştirdi. 1989-1990 yıllarında Dini İdarenin yapısı önemli ölçüde güncellenmiştir.
İşini kaybeden, üst düzeydeki din adamları, ülke devlet yapılarının temsilcileri ile
uyumlu şekilde müftüye karşı muhalefet oluşturmuşlardır. Kendi saflarında
Müslümanların sayısını arttırmak için “muhalefet”, Muhammed Yusuf’u Suudi
Arabistan Kralı’nın Sovyet Müslümanlarına hediye etmiş yüzbinlerce Kur’an Kerim
kitaplarını satmış gerekçesiyle suçlamıştır. 1990-1991 yıllarında “muhalefetin”
düzenleyen müftüyü kaldırma teşebbüsleri başarısız olduktan sonra, Özbekistan
hükümet yapıları, Müslümanların tek bir Dini İdareyi ortadan kaldırmak ve ülkede
13 bağımsız bölgesel Müftülüğün kurulması için bir öneride bulundular. Ocak 1992
yılında Taşkent bölgesinin Müftülüğü kuruldu ve onun başkanı olarak “muhalefet”
liderlerinden Abdulaziz Mansurov olmuştu. Dini İdareyi bölgesel yapılara bölme
planı Müslümanlar arasında popüler olmadı ve Taşkent dışında, muhtemelen, destek
bulmaları mümkün olmadığını belirtmek gerekmektedir. Şubat 1992 yılında
Muhammed Yusuf, Müslümanların sıra dışı Kurultay’ında ona karşı tüm
suçlamalara ayrıntılı bir yanıt vermişti. Bu olaydan sonra Taşkent Müftülüğü
dağılmıştır ve hükümet Müslümanlarla ilişkilerini ağırlaştırmamak için kendi planını
uygulama girişimlerinden vazgeçmek zorunda kaldılar. 337
İslami Siyasal Örgütlerin Kurulması. Özbekistan devlet kurumları, “Resmi
İslam”ın içindeki Muhammed Yusuf tarafından yönetilen reformcu kanadı kendi
kontrol altına almaya çalışırken, Özbekistan’ın siyasi arenasında İslam, “gayrı
resmi” halinde tezahür etmeye başlamıştır. Özbekistan’da 1990 yılındaki İslam
Demokratik Partisi Nemengan Kongresinde, İslami siyasi örgütü oluşturması için ilk
ciddi girişim gerçekleştirmiştir. Kongrenin birçok üyesi, daha sonra Orta Asya
“Canlanma İslam Partisi” (CİP) devlet teşkilatın oluşturulmasında aktif rol alırken,
bu örgüt gerçekten de oluşmamıştı. Kurucu Kongreleri Ocak 1991 yılında
Taşkent’te düzenlendi. Polis kongrenin tüm katılımcılarını gözaltına almalarına
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rağmen, delegeler partinin kurulmasına ilişkin karar ve yönetim organları seçmede
yetiştiler. “Canlanma İslam Parti” yapıların oluşumu, devlete itaat etmeyen
Vehhabiliğin temelinde gerşekleştirilmişti. Vehhabi toplumu gizli olarak faaliyet
sürmekte idi ve ancak 1989 yılında kendilerini legalize (yasal) edebildiler. Büyük
“Vehhabi” camileri Özbekistan’ın Andican, Hokand ve Nemengan şehirlerinde
açıldı ve bu cami imamları Müslümanlar arasında büyük bir otoriteye sahip din
adamları idi. 338
Devlet Tarafından İslam Karşıtı Faaliyetlerin Başlatılması.
Kerimov, seçim zaferinden sonra sözlerini yerine getirmedi. Sonuçlarının
açıklanmasından birkaç ay sonra, “Adolat” partisini ortadan kaldırmasını emretmişti.
Dolayısıyla “Adolat”a karşı kabul edilen Kerimov’un yasası, gayrı resmi
kuruluşların faaliyetlerini yasaklamıştı. Yerel kolluk kuvvetleri cumhurbaşkanı için
güvenilmez geldiğinden dolayı Nemengan’a onun emriyle, 1992 yılın Mart ayında
“Adolat” partisinin bir gece boyunca 100 mensuplarını gözaltına alan Taşkent ve
Fergana’dan özel polis birimleri oluşturuldu. “Adolat”ın bazı liderleri Tacikistan’a,
oradan da Afganistan’a kaçmayı başardılar. Sonradan bunlara Nemengan’nan, Tacik
İslam Muhalefeti tarafında savaşan onlarca kişi katılmıştır. Kaçanların arasında en
ünlü, “Adolat”ın radikal kanadı “İslam laşkarlari” (“İslam askerleri”) başkanı Tahir
Yuldaşev vardı. Nisan 1992 yılında Nemengan’daki mühendislik fabrikasında
“Adolat” mensuplarının tutuklananları serbest bırakılmasını talep eden binlerce
kişilerin katıldığı miting düzenlenmişti. Bu mitinge yakın bölgelerde yaşayan kişiler
de katılmışlardır. Yetkililer, protestocuların taleplerini kısmen gerçekleşmesini
kabul etmişlerdir. Tutuklananların çoğu serbest bırakılmıştı, ama onların başkanı
Hokim Satimov dahil olmak üzere, “Adolat”ın 11 mensubu cezaevinden
çıkarılmadı. Bundan sonra “Adolat”, faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur ve bu
zamana kadar “dondurulmuş” durumunda kendi varlılığını devam etmiştir. Mart
1992 yılında “Adolat”ın Kokand analoğuna karşı operasyon başladı. İslami
Canlanma Partisi mensuplarına karşı baskıları da artmıştır. Şubat 1991 yılında
cumhuriyet örgütünün kurucu kongresinden bir ay sonra, Özbekistan’daki dini
338
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partilerin ve onların şubelerinin faaliyetlerini yasaklayan maddeyi içeren Yasa kabul
edilmiştir. 1992 yılın yazında, Tacikistan’daki olaylardan sonra, İslami Canlanma
Partisine karşı baskılar o kadar güçlüydü ki, parti liderliği faaliyetlerin gizli
formlarına başvurmak zorunda kalmıştır. 339
Belirtildiği gibi Özbekistan yetkilileri müftü Muhammed Yusuf’un
faaliyetlerinden hoşnutsuz idi. Devlet yapılarında müftüye karşı kritik tutum,
özellikle Mayıs 1992 yılında Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kabinesi altında
Abdugani Abdullayev başkanlığındaki Din İşleri Komitesi kurulmasından sonra
yoğunlaşmıştır. 1992 ve 1993 yıllar boyunca Dini İdare sayısız mali denetimleri
geçirmiştir. Yetkililer sadece mali usulsüzlüği değil, aynı zamanda Tacik
muhalefetine silah satın almak için yüz binlerce doların aktarılmasında müftülük
personelin dahil olduğuna dair kanıtları bulmaya çalıştılar. Sonunda, Muhammed
Yusuf’un Şubat 1993 yılında Tacikistan Müslümanları Kurultayı (Kongre)’na
yöneltmiş olduğu mektubu yetkililerin “sabır bardağını doldurmuştur.” Bu mektupta
Muhammed Yusuf, ülkedeki Müslümanların yeni başkanı seçilmesinin haksızlık
olduğunu ve onun açısından Müslümanların önderi olarak, mevcut hükümetin
baskılarından dolayı yurtdışına kaçan Hoji Akbar Turadjonzoda kalmalıdır
cümlelerini kaleme almıştır. Muhammed Yusuf’un, Tacik muhalefetin temel
isimlerinden Turadjonzoda leyhine konuşması, Özbek cumhurbaşkanının müftü
arasındaki ilişkisinde karar vermeye zorlamıştı. Muhammed Yusuf’un kaderi o
andan itibaren belli olmuştu. Muhammed Yusuf, müftülüğün faaliyetlerinin
kontrolünü durdurmak için yetkililerin sözü karşılığında, müftülük görevlileri
kurtarmak amacıyla “gönüllü istifayı” kabul görmüştür. İstifadan kısa bir süre sonra,
yurtdışına gitmiştir ve orada “Ozotlıq” (“Özgürlük”) Özbek radyo stüdyosu için dini
programların bir kısmını hazırlamaktadır. Ancak, yetkililer, verdiği sözünü tutmadı
ve daha sonra birkaç kişi uydurulmuş suçlar üzerine mahküm edilmiştir. 340
Özbekistan iktidarı İslamcıların pozisyonlarını zayıflatmak amacıyla molla
ve imamları kullanarak, Müslümanlarla önleyici çalışmalarını yürütmektedir. Resmi
din adamları, ülkenin iç ve dış politikaların doğruluğunu Cuma namazı sırasında,
339
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Müslümanlara anlatmalarıyla ve insanları mütevazi olmalarına, ayrıca aile ve günlük
sorunlar üzerinde odaklanmasına çağırmakla yükümlü olmuşlardır. Bu önlemlerin
sonunda din adamları ortamındaki durum iyileşmiştir. Ayrıca, 1990’ların ortasından
itibaren onlar ülkedeki orta ve yüksek din eğitimi almaktadırlar. “Sovyet okulların”
güvenilmez imamların ve 1991 ile 1994 yılları arasında yurt dışındaki dini okullarda
okuyanların payı azalmıştır (Bugün, tüm imamların %80’i bağımsızlık döneminde
ilgili eğitimlerini ülkede almışlardır). 341
2004 yılının ilk yarısına göre, Özbekistan’da resmi olarak 1987 cami
faaliyette bulunmaktadır. Aktif Müslümanlar, yani bütün dini geleneklere ve
ritüellere uymaya çalışanların sayısı yaklaşık olarak 1 milyon kişidir ve henüz
yetkililer hala tam olarak aşırı dincileri bastırmada başarılı olamıyorlar. Belirli bir
aşamada onların etkilerin büyümesinde ciddi bir tehditin oluşumu göz ardı edilemez.
Bu durumda, bu tür yapıları, etkili bir lider başkanlık edecek olması durumunda ve
ülkede uygulanan ekonomik reformlar, nüfusun çoğunun yaşam standardına olumlu
etkilemezse mümkün olabilir. Böylece, 1990’ların sonunda ülkede, oldukça güçlü
bir İslami muhalefet oluştuğunu söyleyebiliriz. Ancak İslamcılar mevcut rejimi
devirmek fırsatına sahip değillerdir. Onlar Çeçenistan ve Dağıstan’ın Kadar
bölgesinde 342 kurulduğu gibi, Özbekistan ve Kırgızistan’a ait Fergana Vadisi’nin
bazı bölgelerinde aşırılıkçı enkılavı 343, İslami köprübaşını oluşturmak için
çalıştılar. 344
Özbekistan Cunhurbaşkanı İ. Kerimov’a göre, Özbekistan için İslami
köktendincilik tehdidi, öncelikle “reformcu devlete güvenilirliğini zayıflatmak,
istikrarı, ulusal, sivil ve dinler arası uyumu bozmak girişimlerinde görünmüştür.
İslamcılar, demokrasiyi, laik devleti, çok uluslu ve çok dinli toplumunu gözden
düşürmeyi hedeflemişlerdir”. 345
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Todua, s. 47.
Kadar bölgesi, 1990’ların sonlarında Dğıstan’ın Buynaksk ilçesi topraklarında varolan ayrı,
tanınmayan Vehhabi özerk enkılavı İslami toprakları olarak bilinen yerdir.
Enkılav (fransızca – enclave, “kapalı”, “kapatılmış”. )
Todua, s. 47.

Beseda s Shoazimom Minovarovym, predsedatelem Gosudarstvennogo komiteta
po delam religiy. Tashkent, 25 fevralya 2004 g.

ORTA ASYA’DA SOVYET DÖNEMİ SONRASI İSLAMİ HAREKETLER

Özbekistan hükümetin aldığı tedbirler ve bununla beraber Afganistan’daki
teröre karşı operasyonlar, İslamcıların saldırılarını durdurdu. Özbekistan “hisarı”
(kale) İslamcı akımlara karşı tepki verebildi. Böylece Özbekistan, sadece kendilerini
değil, aynı zamanda bir bütün olarak Orta Asya’yı da korumuş oldu. 346 Ama yine de
İslami pozisyonların zayıfladığını kesin söylemek için henüz çok erken. Bunu,
Taşkent ve Buhara’daki Nisan 2004 tarihinde düzenlenen dini aşırılıkçıların yeni
terör eylemleri kanıtlamaktadır. Ülkede radikal terörist dini hareket destekçilerin
sayıların artışını engellemek kolay değil, ama Özbekistan bağımsızlığını
kazanmasından bu yana, ülke hükümetin onlarla mücadelenin mantıksal bir
sonucuna getirmelidirler.
- Birinciden,

Özbekistan’ın

sosyo-politik

ve

ekonomik

kendi

tarafına

hayatını

modernizasyonunu başarıyla tamamlamak zorundadır;
- İkinciden,

gayrı

resmi

din

adamlarını

çekmeleri

gerekmektedir;
- Üçüncüden, uzlaşmasıza karşı kararlı bir mücadeleyi devam etmesi
gerekmektedir;
- Dördüncüden, Tacikistan ve Afganistan’da durumu istikrara kavuşturma
konusunda uluslararası gayretlerde dünya çapında destek sağlanmalıdır. 347
Sovyet sonrası dönemde, Orta Asya toplumlarının İslamlaşma süreci, bu
bölgede İslam’ın siyasallaşma süreci ile eşlik etmişti. Tacikistan’daki İslam’ın
siyasallaşma hızı, bütün 90’larda en yüksek idi. Özbekistan ve Kırgızistan’da
İslam’ın siyasallaşma süreci farklı yıllarda ivme kazanıyordu, Türkmenistan ve
Kazakistan’da bu süreç egemen rejim tarafından sıkı kontrol altına alınmıştır. Orta
Asya’da İslam’ın siyasallaşmasının nedenleri nelerdi? Dünya tarihi, din ve siyaset
her zaman birbirine bağlandığını göstermektedir, bu durum sadece İslam’a değil,
aynı zamanda diğer dünya dinleri için de geçerlidir. İslam’ın siyasallaşmasının esası,
toplumun (müslümanların) harekete geçirilmesi ve siyasal süreçlere dahil olmaları
346

347

Bkz.: İ. Karimov, Uzbekistan Na Poroge XXI veka: Ugrozy Bezopasnosti, Usloviya i Garantii
Progressa, Tashkent 1997. s. 45-46.
Todua, s. 47-48.
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olarak değerlendirilmektedir. Orta Asya’da İslam’ın siyasallaşmasının nedenleri ve
ona ilginin artması, komünist ideolojinin gözden düşmesi ve bölgelerdeki iç sosyopolitik gerginlikler olarak iki kutuplu sistemin çöküşünden kaynaklanmaktadır. Orta
Asya ve dünya çapında İslam’ın siyasallaşmasına önkoşulları oluşturan, toplumların
küreselleşme ve modernleşme süreçleri hakkında da söz etmek mümkündür.
İslam’ın siyasallaşması, radikal kanadının bölgesel ve uluslararası örgütlerin
faaliyetlerinde olumsuz etkide bulmuştur. Böylece, İslam’ın siyasallaşma süreci,
dünyada dinin radikalleşme sürecini uyandırmıştır. Bu sebeple, bizim düşüncemize
göre, Müslüman dünyasında en radikal İslamcı örgütler ve hareketler, kendilerini
siyasi partiler olarak adlandırmış ve iktidar için siyasi mücadelelerde görünmeye
başlamışlardır. 348
Orta Asya cumhuriyetlerinde İslam projeleri, o yıllarda tüm eski Sovyet
ülkelerini kapsayan uluslararası küresel bir projenin parçası olduğunu belirtmek
gerekmektedir.

Bu

küresel

proje

kapsamında,

eski

Sovyetler

Birliği

cumhuriyetlerinde İslami canlanma süreci, Ortadoğu ülkeleri finanse eden
uluslararası İslami örgütler tarafından yönetiliyordu. Bu örgütler, militan karaktere
sahip İslam’ın radikal akımlarına aittır. Bu, her şeyden önce, Hizb’ut-Tahrir elİslami ve Vehhabi olarak adlandırılan bazı gizli Selefi örgütlerden kastedilmektedir.
Tacikistan İslami Rönesans Partisi, Özbekistan İslami Hareketi ve diğer bazı
bölgesel örgütler, faaliyetlerini radikal İslam’ın temsilcileri olarak başlamasına
rağmen, son yıllarda, Tacikistan İslami Rönesans Partisi, Tacikistan’da bir
muhalefet meclis partisi olarak faaliyet göstermektedir. 349
Özbekistan’da Sovyet sonrası dönemde toplumun İslamlaşma süreci, İslam
Kerimov’un rejimi tarafından güdülen anti-islamlaşma politikasıyla eşlik etmiştir.
Bu politika, uzaktan bile din ile bağlantılarına sahip olan herhangi bir kuruluşların
faaliyetlerini yasaklamaktan oluşuyordu. Din adamlarına zulüm gösterme, cami ve
dini merkezlerin kontrolü, gizli dini örgütlere karşı savaşın ilan edilmesi, Sovyet

348

349
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sonrası yıllarda Özbekistan’da yetkililerin din karşıtı politikasının ana alanları haline
gelmiştir. Bununla birlikte, toplumun İslamlaşma sürecini, hatta bu tür durumlarda
bile, İslam’ın siyasileşmesi ve radikalleşmesini ülkede durdurmak imkansızdı.
Kurulduğu günden bu yana gizli faailyet gösteren çok sayıda dini örgütler ortaya
çıkmaya başlamıştır. Ülkede Sovyet sonrası yıllarda, laik siyasi muhalefet tamamen
ezilmiş ve tahrip edildiği için, dini gizli örgütler İslam Kerimov rejimine karşı ana
muhalefet güçlerini oluşturmuştur. 350
2.1.3. Kırgızistan
Güney Kırgızistan toprakları (Oş, Celalabad ve Batken eyaletleri) 79,9 bin
km ’dir. Kırgızistan’ın Güney tarafı Kuzeyinden daha dindar olarak kabul edilir. 351
2

1991 yılına kadar Kırgızistan’ın güney bölgesinde resmi olarak sadece 18
cami vardı. Bunlardan, Batken bölgesinde – 3, Celalabad’ta – 4, Oş’ta – 11 idi.
Batken, Aksı, Alabuka, Çolanay, Karakulja, Nooken, Toktogul ve Çatkal bölgeleri
camilere sahipti ve Maylısuu, Taşkumır, ve Karakul şehirlerinde camiler hiç
yoktu. 352 Şu anda, ülkedeki camilerin sayısı 33’ten 1600’e yükselmiştir. 353 Bunların
1.248 (%77,7) ülkenin güney bölgesinde, kuzeyinde ise – 359 (%22,3) cami aktif
halde. 90’lı yıllarda ülkedeki camiler yabancı şirketlerin tarafından inşa edildiğine
dikkat edilmeli. Daha önce Oş şehrindeki camilerin sayısı az olsa, bugün şehrin tüm
ilçe ve mahallelerinde bulunmaktadır. Şu anda ülkede İslam Üniversitesi mevcuttur,
6 İslam Enstitüsü, 46 medrese (bunların 6’sı – Batken’de, 10’u – Oş’ta, 4’-ü
Celalabad bölgelerinde) vardır. Aynı zamanda, güney bölgede: rektörü Umarali hacı
Bekmuratov olan Oş’taki “Abdulcebbar” İslam Enstitüsü, Celalabad bölgesinin
Taşkumır şehrindeki “Amir Hamza” İslam Enstitüsü (rektörü Mırza Karabayev)
etkendir. 1993 yılından bu yana kadar Oş Devlet Üniversitesinde, Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından finanse edilen bir ilahiyat fakültesi faaliyet göstermektedir. Yanı
350
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sıra, ülkedeki gençler, Kırgızistan’dan yurt dışındaki Müslüman ülkelere her yıl din
eğitimi almak için gidiyorlar. Bütün bunlar halk arasındaki İslam’ın manevi ve
felsefi mirasını tanıta bilmek (tanıtmak) konusunda din görevlilerinin yeterli
derecede olmadığını göstermektedir. Neticede, Güney bölgedeki Kırgızlar’ın beş
vakit namaz kılanların, oruç tutanların ve çocuklarına dini terbiye verenlerin sayısı
önemli ölçüde arttı. Ramazan ve Kurban Bayramları insanların hayatında önemli bir
yere sahip oldu. Medya yaygın bir şekilde halk arasında dini bayramları kutlamarı
ile İslam propagandasını yapıyorlar. Sovyetler zamanında ibadetler gizli yürütülse,
şimdi evlerde veya camilerde serbesttir. Ama aynı zamanda, birçok aile, kızlarını
okullara değil, medrese veya dini okullara, erkekler ise İslam’ın temellerini öğreten
“Hujralara” 354 gönderdikleri tespit edilmiştir. 355
Güney Kırgızistan’daki dini ve siyasi durumunu analize yapmak için
bölgenin jeopolitik durumun tanımlamak, nüfusun etnik yapıların özelliklerini,
bölgedeki dini hayatı ve genel olarak Kırgız toplumunun etnik, dini ve siyasi
gelişmelerin özelliklerine bakılması gerekmektedir. Kırgızistan’da İslam dininin
yayılması ve kuruluşu uzun bir geçmişi vardır. Bu süreç çok karmaşık ve yüzyıllara
uzamıştı. Bugün bu ülkede ılımlı Sünni İslam hakimdir.
XX. yüzyılın 80’li yıllarında Perestroyka’nın başlanmasıyla birlikte, eski
Sovyet Birliği’nin “Müslüman/İslam” cumhuriyetlerinde dini hayatının da
canlanması başlamıştı. Kırgızistan, tüm Orta Asya Cumhuriyetlerinde olduğu gibi,
devlet kazıyatları (müftülük şubesi) SADUM’dan ayrılma sürecini takip ediyordu.
17 Eylül 1993 tarihinde Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi kuruldu. 1995 yılının
Eylül ayında Oş eyaletinin ilk Müslümanlar kazıyatı, 1996 yılının Ağustos ayında –
Celalabad eyaletinin kazıyatı, 2000 yılında ise Batken eyaletinin oluşumundan
hemen sonra burda da daha bir kazıyat açılmıştı. Dini kurum ve kuruluşların
oluşturulması ile birlikte ülkedeki İslam’ın yasallaştırması başlamıştı. Kırgızistan
nüfusu etnik açıdan Özbekistan ve Tacikistan’dan daha çeşitlidir. Bağımsız Kırgız
Cumhuriyeti varlığı sırasında, ülkedeki Müslümanlar, özellikle Kırgızlar arasında
354
355
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Sovyetlerden sonra Orta Asya’da oluşan gayrı resmi din eğitimi formudur.
T. A. Kozukulov, “Sovremennyye Problemy Religiozno-Politicheskoy Zhizni Na Yuge
Kyrgyzstana”, Religiovedeniye - Blagoveshchensk AmurGU, № 1, 2009, str. 131 (130-135).

ORTA ASYA’DA SOVYET DÖNEMİ SONRASI İSLAMİ HAREKETLER

İslam’ın refah ve yaygın olan bir dönemdi. 2003 yılındaki verilere göre, yerel
nüfusun %79,9’u kendilerini Müslüman olarak görmektedirler: Özbek ve Tacik
etnik azınlıkların tüm temsilcileri ve eski göçebe Kırgızlar arasında dini inançları
güçlü olmamasına rağmen %94,1’i etnik Kırgızlardır. %70,9’u kendilerin Müslüman
olmasını aile geleneğinden kaynaklandığını düşünmektedir ve sadece %14,8’i Kırgız
olmanın Müslüman olmak anlamına geldiğine inanmaktadırlar. Bununla beraber
Kırgızların %40,3’ü nadir olarak ibadet ediyorlar veya hiç ibadet etmiyorlar, ve
%17,6’ı – sadece dini bayramlarda. Günde en az bir kez ibadet edenler sadece
%20,7’si. Kırgızistan’da örgün (sözde) dini eğitimi alanların sayısı çok az (%6,4),
genelde ailesi veya akrabaları tarafından (%24,9) ve özel eğitilenler (%11,9)
oluşuturuyor. 356
Orta Asya bölgeleri uzmanlarından biri A. V. Malaşenko’nun belirttiği gibi,
“sadece “İslam faktörünün” güçlenmesiyle ilgili değil, aynı zamanda Sovyet ülkeleri
için alışılmamış dini faaliyetlerin formları söz konusudur.” 357 İslam hakkında, o
zaman Müslüman din adamaları ve siyasi partilerin liderleri ile birlikte, çeşitli İslami
yenilenme açısından ortaya çıkan siyasi partiler de konuşmaya başladılar. Sovyetler
Birliğindeki Müslüman bölgelerinde 80’lerin sonundan itibaren “İslami Rönesans”
görünmeye başladı. Laik ve dini liderlerin birçoğu İslam’ın değerlerine dönüşü
sloganlarla ortaya çıkmıştır. İslam, toplumun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
Fakat Orta Asya’da İslam’ın yeniden canlanması konusu hala tam olarak
araştırılmamıştır. Mantıklı ve akıllıca İslam’ı terörizmden, köktencilikten ve
Vehhabilikten ayırabilen uzmanlar çok azdır. Bu nedenle, bizim açımızdan, örgüt
liderlerin siyasi arenaya islami sloganlarla çıkmasının sebeplerine bakılması doğru
olacaktır. Nihayetinde Özbekistan’daki İslam, gelenek düzeyinde ezilmiş olsa bile
Sovyetler Birliği döneminde olmuştur. 358
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Genel olarak İslam’ın canlanmasını, “perestroyka” ve Özbekistan bağımsız
devletin oluşma döneminde ülkedeki ekonomik, sosyal ve ruhani alanlardaki iç
nedenlerle anlatmak mümkündür. İslam’a gelme süreci, kendiliğinden ve
beklenmeden olduğuna inanmak temelde yanlıştır ve A. Malaşenko’ya göre,
Sovyetler Birliği’nde bu “patlamanın”, büyük oranda, iç sosyalizmın çirkinliğinin
bir sonucu olduğunu söylemek zorunluluk yaşatmayacaktır. 359
2006 yılı Ağustos ayında Kırgızistan bağımsızlığının 15. yıldönümünü
kutladı. Tarih için, tabii ki, bu az değil, ama ülkenin hayatında dönüm bakımından –
çok önemli bir zamandır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Kırgızistan’da,
Orta Asya bölgesindeki birçok ülkede olduğu gibi, sadece zayıf ekonomi değil, aynı
zamanda manevi bir vakum (boşluk) oluşmuştu. 70 yıl Komünist Partisinin yönetim
sırasında, bölge nüfusunun çoğunluğu kendilerini Müslüman ve Ortodoks Hıristiyan
olarak görüp, ibadetlerini açıkça yapmaya korkuyorlardı. Bazı araştırmacılara göre,
din ile ilgili olarak yeni bir toplumun oluşmasına neden olmuştur. İlk olarak, halkın
gizli dindarlığın yasallaştırması, dinin su üzerine çıkması. İnsanlar artık dini
inançları ile ilgili konuşmaya korkmuyordu, onlar açıkça camilere ve kiliselere
gidip, ibadetlerini kıla biliyordu. İkinci olarak, dine eski ateistler ve önceden
ilgisizlik tanıtan adamlar ilgi çekmeye başlamıştı. Üçüncü olarak, aktif bir şekilde
dini propaganda, misyonerlik (islam ve hıristiyan) faaliyetler ve dini literatürler
yayılmaya başlamıştı. Bu doğal olarak, birkaç yılda inananların sayısı yaklaşık iki
kat artmasına neden olmuştu. Ve tabii ki de, inananlarının sayısı ile dini cemaatlerin
de sayısı artmıştı. 1991’e kadar ülkede 39 cami vardı ve yaklaşık 1000 cami resmi
statüsü olmadan faaliyette gösteriyordu. Dolayısıyla 90’ların başında ülkede ağırlıklı
olarak iki din vardı: Sünni İslam ve Ortodoks Hıristiyanlık. 1991 yılında ülkede dini
okulların hiçbiri olmadıysa, bugün 7 İslami Enstitü ve 41 medrese vardır. 360
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Yüksek öğretim kurumları içinde – 1 üniversite (2003 yılın Temmuz ayında
Kırgızistan Müslümanların II. Kurultay kararı neticesinde kurulmuştu), 2002 yılında
kapatılmış “Resul Ekrem” Kırgız-İran İslam Enstitüsü vardı. Ülkede, Sovyetler
Birliğinin diğer ülkelerinde olduğu gibi, İslam’ın canlanmasındaki önemli
kriterlerden birisi de Müslüman cemaatlerin ve camilerinin saysının artmasıdır.
Özellikle bu yoğun bir süreç, ülkenin güneyinde eski camilerin yeniden inşası
(rekonstrüksiyonu) ve yeni camilerin yapılması ile yakından ilgilidir. 361
Son 15 yılda Kırgızistan’da cami sayısı 43 kat arttı. Nesneler (cami ve
medrese), vatandaşların, işletme ve kuruluşların, yerel saygı duyulan din adamların
gönüllü bağışları ve ülkede faaliyet gösteren Türkiye ve Pakistan menşeli İslami
vakıfların aracılığıyla yapılmıştır. Kırgızistan’ın Kara-Balta şehrinde, sadece geçen
yıl için Suudi Arabistan ve Arap Emirlikleri vatandaşları tarafından desteklenen üç
cami inşa edilmişti, İssık-Kül bölgesinde ise yaklaşık 40’ı bulmaktadır. 362
Bununla birlikte, uzmanlar ve analistler, belli bir ölçüde yerel din adamların,
dolayısıyla onların aracılığıyla sıradan insanları, yabancı “yatırımcılara” bağımlı
yapması için ülkedeki bazı camilere, cemaatlerin kendi faaliyetlerin yürütmede ve
camiyin yapılması için yurt dışından direkt olarak para yatırdıklarından, ülkedeki
mevcut durumu konusundaki endişelerini dile getirmektedirler. İslami akımların
arasında “Akromier”, “Vehhabiler”, “İslom laşkarlari” (İslam askerleri) ve
aralarında en meşhur Hizb’ut-Tahrir gibi akımlar çıkmaya başlamıştı. 363
“Hilafet” tipindeki devlet sisteminin yeniden yaratılmasına kadar, toplumun
ve devletin siyasi yapısında köklü bir değişimi savunan güçler ve örgütler ortaya
çıkmaya başladı. İlk İslami gizli örgütler, Ortadoğu kriziyle bağlantılı olan,
“Kruşçev’in ottepelleri” olarak adlandırılan dönemde ve İran’daki İslam devriminin
zaferi sırasında yirminci yüzyılın 50’li yılların ikinci yarısında ve 60’lı yıllarında
361
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SSCB’de ortaya çıkmaya başladığını belirtmek gerekmektedir. 364 Gorbaçov’un
«perestroykası» döneminde özellikle güçlenmişlerdir. Bu, hem ılımlı hem de aşırı
kanadın oluşturduğu 1970-1980’lerde İslam rönesansının daha da geniş bir sürecinin
arka planına karşı gerçekleşmiştir. Kuşkusuz, Fergana Vadisi’nin bir kısmını da
içeren Orta Asya’nın en çok İslamlaşmış ülkesi olarak Özbekistan ve en azı ise
Kırgızistan’dır. “Özbekistan İslam Hareketi”, “Hizb’ut-Tahrir”, “Ekremiler”, “İslom
laşkorlari”, “Adalet”, “Odamiylik va insonparvarlik” gibi aşırı örgütlerin büyük
çoğunlğu Fergana Vadisi’nde ortaya çıkması veya destek bulması hiç şaşırtıcı
değildir. İslam adı altında gizlenen aşırı dinci gruplar, Rusya’da, özellikle Kuzey
Kafkasya’da da ortaya çıkmaya başlamıştı. 365 Aşırı köktendincilik esas olarak,
Çeçenistan ve Dağıstan’da kök salmış ve onların varlıkları diğer Kuzey Kafkasya
cumhuriyetlerinde de hissedilmiştir. Kırgızistan ve Rusya’daki İslami canlanma,
Sovyet sonrası coğrafyada, özellikle Özbekistan ve Tacikistan’ı kapsayan daha
global bir uluslararası projenin parçasıydı. Bu ülkelerde İslam, Kırgızistan ve
Rusya’dan çok daha önce yer yüzüne çıkmaya başlamıştı. Ayrıca, Bobohanov’a
göre, bu dönemde Tacikistan’daki İslam, iktidarı ve ülke topraklarında İslami
devletinin kurulmasını talep eden gerçek bir siyasi güce dönüşmüştü. 366
Bu proje çerçevesinde, Sovyet sonrası coğrafyasında İslam’ın canlanması
süreci, Ortadoğu ülkeleri tarafından finanse eden uluslararası İslami örgütlerin
önderliğinde yürütülmüştür. Bu örgütler, militan özelliklerine sahip İslam’ın aşırı
akımlarına aittir. Bu, başta Hizb’ut-Tahrir olmak üzere diğer gizli örgütler söz
konusudur. Bilindiği gibi, aşırılığın yayılması, bazı ülkelerde ciddi bir iç çatışmalara
neden olmuştur, hatta bazı durumlarda iç savaşlara da getirmiştir. Aşırılığa karşı en
savunmasız olan dini eğitimin düşük sevyedeki İslami topluluklar olmuştu. 367
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1980’lerin sonunda perestroyka’nın SSCB’nin dış sınırlarını zayıflattıktan
sonra durum çok değişti. Onun coğrafyasına Afganistan üzerinden ilk aşırı
örgütlerin

önderleri

gelip,

Tacikistan

ve

Fergana

Vadisi’nde

hücrelerini

oluşturmuşlardır. 368 SSCB KGB’si son beş yıllık hayatında bu örgütlerle mücadele
kampanyasını bitirme fırsatını yakalayamadıktan sonra, 1989 yılında aşırı akımlar
Kuzey Kafkasya’da çıkmaya başlamıştı. 369 Bunun üzerine, 13 Mayıs 1989 tarihinde,
Orta Asya cumhuriyetleri Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan’dan Dağıstan
radikalcilerine katılıp, Mahaçkale’deki Kuzey Kafkasya Müslümanları Dini İdaresi
(DUMSK) binasını ele geçirdiler. 370
1990’lı yılların başında, güney Kırgızistan’daki köktencilere ilgili ilk bilgiler
ortaya çıkmaya başladı. Bu dönemde, gençlerden oluşan ilk gruplar, insanları
putperest inancından İslam’ı temizleme konusundaki görüşleri meydana getirmişti.
Kırgızistan’daki aşırılığın yaygınlaşmasının ana yolu, Fergana Özbekleri ve Suudi
Arabistan arasındaki akrabalık bağlarının canlandırması idi. Kırgız Cumhuriyeti
Ulusal Güvenlik Hizmetinin verilerine göre, 1997 yılında Suudi Arabistan ve diğer
İslam ülkelerinden 39 din adamı gelmiş. Neticede, sadece Celalabad bölgesinde aşırı
nitelikli 400 kitap ele geçirilmiştir. Aşırılığın etkisine en çok, Tacikistan ve
Özbekistan’ın, özellikle Celalabad ve Oş bölgelerinin Suzak, Ala-Bukin, BazarKorgon, Nooken, Nookat, Leylak, Kara-Su yerlerinin işsiz gençleri maruz
kalmışlardır. 371
Aşırı fikirlerinin hızla yayılmasına, 1990’ların sonlarında Yakın ve Orta
Doğu’da aşırı İslami siyasi ideolojiyi taşıyan eğitim kurumları ve din eğitim
merkezlerinin mezun olanlar teşvik etmiştir. 372 Örneğin, 90’lı yılların sonunda birisi
Fergana Vadisi’ndeki mezar taşlarını yok etmeye başladı. Sonradan, Arabistan’da
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dini kurumlarda eğitim gördükten sonra memlekete dönen gençler tarafından
yapıldığı tespit edilmişti. 373
Günümüzde Orta Asya’daki İslam, istikrarlı ve nispeten dinamiktir, laik
otoritelerle olan muhalefet alışmış bir fenomen haline gelmiştir. Şu ana kadar
gözlemlenen her iki tarafın uzlaşmaz yapısının kolayca çatışmaya dönüşebileceği
söylenebilir. Araştırmacı V. Uşakov’a göre, kültürel ve tarihi kimliğe dönüş
bağlamında Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlık döneminde, özellikle din
konusu güçlenmişti ve siyasi İslam’ın artışı meydana geldi. Resmi ve gayrıresmi
İslami örgütler, Fergana, Andican ve Nemengan bölgelerinin Özbek kesiminde,
Kırgızistan’ın Oş ve Batken bölgelerinde, Tacikistan’ın Soğd bölgesinde faaliyete
geçti. Fergana Vadisi’nde İslam’ın yalnızca din değil, mecazi olarak, katı davranış
normları gerçekleştirdiğini belirtmek gerekir. Buhara ve Semerkand gibi geçmişte
İslam merkezlerinden olan coğrafide değil, özellikle burada, sosyal huzursuzluk,
özfe ve protesto göstergeleri dini ve siyasi hareket boyutunu kazanabilir. Fergana
Vadisi’nde İslami etkinin ana unsuru olarak, Ocak 1991 tarihinde gayrımeşru olarak
kurulmuş İslami Rönesans Partisi’nin yanı sıra Fergana Vadisi’nin Güney
Kırgızistan ve Özbekistan kesiminde etkisini yaymada başarabilen Hizb’ut-Tahrir
partisi olmuştur. İslami partilerin, Tacikistan dışındaki Orta Asya ülkelerinde kabul
edilmiş “Siyasi partiler hakkındaki” yasası olduğu için resmi olarak faaliyet
göstermesi yasaktır, dolayısıyla bu gibi partiler dini hareket haline dönüştüler. 374
Toplumun dindarlığını kontrol etme sorunu da özel dikkat gerektirmektedir.
Kırgızistan’ın güneyinde her yıl, üyeleri yerel nüfus olan sadece İslami akımlar
değil, aynı zamanda ortodoks Hıristyanların da sayısı artmaktadır. XX yy. 90’lı
yıllarında ülkede 15 bin üyeleri var 150 dini oluşumlar faaliyet göstermekte idi.
Onların çoğalması gelecekte dini anlaşmazlıklara yol açması mümkündür. 375
Dini aşırılığa karşı mücadelede dinlerarası siyasi eşitliğini kontrol etmek ve
toplumun dini hayatına dikkat etmek çok önemlidir. Kırgızistan’ın güneyinde her yıl
373
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yalnızca İslami hareketler değil, aynı zamanda yerel nüfusun üye olduğu geleneksel
olmayan Hıristiyanların sayısı da artmaktadır. Dini gruplar, kulüpler, sinemalar ve
kültür merkezleri gibi halka açık yerlerdi kendi faaliyetlerini yapmak için
kullanmaktadır. Bu tür yerleri kullanmak için onlara izini yerel yetkililer
vermektedir. 376
Resmi Bişkek, ülkedeki dini duruma her zaman yeterince tepki vermediğini
belirtmek gerekmektedir. 1991 yılında kabul edilen “Vicdan Özgürlüğü ve Dini
kuruluşlar hakkındaki” mevcut yasası, bütün dinlere hoşgörülü ve dini durumun
gerçeklerini tam olarak karşılamamaktadır. 1996 yılında Kırgız hükümetinin Din
İşleri Devlet Komisyonu başkanı J. Jorabekov’un hazırladığı yeni yasa (Din ve Dini
Kuruluşlar hakkında), parlamento tarafından henüz kabul edilmemişti. 377
14 Kasım 1996 tarihinde Kırgızistan cumhurbaşkanı A. Akayev “Vicdan ve
Din özgürlüğünü Kırgız Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarına uygulamak için
tedbirler hakkında” Kararıyla dini kuruluşların faaliyetlerini sistematize etmişti. Söz
konusu Karar, “Hizb’ut-Tahrir”, “Tebliğ Cemaati” ve “Ekremiye” gibi dini
kuruluşların faaliyetlerini yasaklamak için zemin sağlamıştı. Çünkü onlar, ulusal ve
kamu güvenliği, sosyal istikrar, etnik ve dinler arası uyum, kamu düzeni, sağlık ve
ahlak için bir tehdit oluşturmaktadır. 378
Ülkenin güneyindeki dini durumu istikrarlandırmak için hükümet, 10
Ağustos 1995 tarihinde “Kırgız Cumhuriyeti’ndeki dini durum ve din alanında
devlet politikasının oluşumunda organlarının görevleri hakkında” bir kararı kabul
etmiştir. Bu belgede, ülkedeki dini durum rahatsız edici olarak kabul edilmektedir.
Diğer şeyler arasında karar, dini organizasyonlara devlet mülkiyetinin verilmesini ve
devlet okullarında herhangi bir dinin öğretilmesini yasaklamıştır. 379
1996 yılın Mart ayında dinler arasında hoşgörülüğü güçlendirmek ve bireyin
manevi özgürlüğünü savunmak için Din İşleri Devlet Komisyonu oluşturulmuştu.
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Kasım 1996’da “Dini kuruluşların tescili konusunda geçici Yönetmelik”; “Yabancı
dini kuruluşların misyon tesciline ve yabancı ülke vatandaşların Kırgızistan
Cumhuriyetine dini faaliyetler amaçlı gelenlere ilişkin geçici yönetmelik” ve “Din
eğitimine ilişkin geçici yönetmelik” kabul edilmiştir. Üçüncüsü, dini eğitim
kurumların ve yurtdışına eğitim amaçlı gidenlerin kaydın yapılmasını sağlamaktadır.
Şimdi, geçici yönetmeler yerine dini kuruluşlar, ve onların faaliyetlerini idare
edebilen yasal çerçeveyi oluşturmak konusunda bir yasanın kabul edilmesi
gereklidir. 380
Orta Asya mevzuatların farklılıkları nedeniyle, kolluk kuvvetlerinin yeterli
koordinasyon eksikliği ve Orta Asya devletleri arasındaki sınırların şeffaflığından
dolayı “Hizb’ut-Tahrir” üyeleri, Fergana Vadisi’nin Kırgız kesiminde kolayca
hareket edebilir ve başarılı bir şekilde kendilerini kamufle edebilmektedir. 381
Diğer eski Sovyet devletlerinde olduğu gibi, Kırgızistan’da İslam’ın
gelişmesinde kendine has özellikleri vardır. Kırgızistan’da İslam, köklü bir geçmişe
sahiptir, oluşum ve yayılma süreci zordu. Sovyet Döneminde komünist din
adamlarının gelişine rağmen, dine karşı tutumu “olumsuz” ve “çok olumsuz”
arasında değişiyordu. Ama birkaç yıl sonra, 1920’lerden itibaren dine karşı devletin
tutumu şiddetli hale geldikten sonra, dini yapıları imha edip ve el konulmasından
sonra kulüplere veya okullara dönüştürüyordu ve Müslümanların sayısı da
dolayısıyla azalmıştı. Aynı zamanda, Müslüman aydınlarını baskıya uğratması,
İslam’ın entelektüel potansiyelinin, kendini geliştirme kabilyetinin azalmasına ve
camilerin kapatılması, din adamlarına zulüm göstermesi din eğitiminin çöküşüne yol
açmıştı. Dini bayramlar ve törenlerde bazı kısıtlamalar meydana gelmişti. Ancak,
baskıcı tedbirlere rağmen, müslümanlar arasında dini törenleri ve bayramları
kutlamaya devam etmişti. 382
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1980’lerin ortalarından itibaren sosyalist sistemde değişmlerden sonra ülkede
dini

yaşam

canlanmaya

başlamıştı.

Kırgızistan’da,

Orta

Asya’nın

tüm

cumhuriyetlerinde olduğu gibi, kazıyatların SADUM’dan ulusal egemenlik alma ve
ayrılma süreci başlamıştı. 1987 ile 1990’lı yıllarında Kırgıizstan Müslümanların
önderi S. Kamalov oldu, 1990-1996 ve 2000-2002 yıllarında bu görevi K.
Abdurahmanov devam ettirdi, 1996-2000 yıllarında – Moldo A. Majitov, sonra
2002-‘li yıllardan itibaren M. Jumanov olmuştu. Bugün din, 30 büyük etnik
grupların yaşadığı memleketin genel hayatında giderek önemli rol alıyor. 383
1991 yılının İlkbaharında, Kırgızistan Cumhuriyeti İslamî Merkezinin
ülkedeki tüm uluslardan oluşan Müslümanlar Kongresi düzenlenmişti, aynı yılın
Haziran ayında, “Türkistan” Ruhani Sosyal Yardım Merkezi açılmıştı. 384
1993 yılında, İslamî dini kurumların sisteminde yapısal değişiklikler olmuştu,
özellikle Rus ve Kırgız dillerinde “İslam Madaniyatı” (İslam Medeniyeti) gazetesini
yayınlatan

Kırgızistan

Müslümanları

Dini

İdaresi

kurulmuştu.

Şu

anda

Kırgızistan’da 1 613 cami faaliyet göstermektedir. 2005 yılın başında, ülkede 1 598
cami kaydedilmişti. 1998’de 464 cami, 1999 – 765, 2001 – 924, 2002 – 975, 2003 –
1 144, 2004 15 Nisan’a kadar – 1 588 cami vardı. Sayısı bağlamında en çok ülkede
Oş bölgesinde 545 cami (1943-1947 yy. inşa edilen 1989’a kadar 10 cami),
Celalabad bölgesinde – 440, Batken’de – 219, Çu’da – 161, Talas’ta – 73, Issık
Köl’de – 56, Narın bölgesinde ise – 52 cami faaliyette idi. 385
1991’den önce ülkede müslüman okulları olmadıysa, bugün ise İslam
Üniversitesi, 6 Enstitü ve 43 medrese faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda
yabancı ülkelerde dini eğitim almak için gençlerin de istekleri gittikçe artıyor, ki
bazı medya yayınlarına bakılırsa, İslamî okullarda yaklaşık 600 Kırgızistan’lılar dini
eğitimi almaktadır. Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi’nin verilerine göre,
Pakistan’daki İslam Enstitülerinde 50’den fazla, Türkiye’de – 76, Mısır’da (elEzher) – 185, Suriye’de – 17, Küveyt’te – 7, Suudi Arabistan’da – 43 (Mekke’de –
383
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7, Medine’de – 36), Ürdün’de – 3, Birleşik Arap Emirlikleri’nde – 1, Lübnan’da – 1,
İran’da – 10, Rusya’da – 20 Kırgızistan’lı gençler okumaktadır. 386
1990’lı yıllarda ülkedeki İslami eğitim sistemi 3 kademeden oluşuyordu.
Bunlar; müslümanlığın genel bilgilerini öğreten köylerdeki cami veya medreseler
(hücra), belli bir okuma dönemi var medreseler ve İslam üniversiteleri. Ancak, 70
yıl Sovyetlerin baskısında kalan Türkî Cumhuriyetleri, İslam dünyasından maruz
kalması din eğitiminin düşük seviyede bulunması ile, İslam hukuk kültürünü ve
manevi

kökenlerini

kaybetmeye

neden

olmuştu. 387

Kırgızistan’da

dinin

canlanmasıyla birlikte, eski Sovyetler Birliği’nin diğer ülkelerinde olduğu gibi, din
adamlarının yetersizliği, malzeme ve teknik altyapının zayıflığı, tecrübe ve personel
eksikliği gündeme geldi. Medyadaki verilere göre, bu tür olumsuz faktörler, eski
Sovyet Cumhuriyetlerine yurt dışından vakıflar ile hocaların gelmesi, dolayısıyla
ülkedeki dini aşırılığın oluşmasına neden olmuştu. Ayrıca, dini eğitimin
canlanmasıyla beraber, Orta Doğu’dan gelen Müslümanlar halk arasında İslam’ı
yayma faaliyetini başlamıştı. Yurt dışından gelen öğretmenler, Arab dili ve şeriatın
temellerine öğreten ülkedeki İslami okullarda çalışmaktadır. A. Knyazev’e göre,
ülkede 1990’larda gayrı resmi olarak dini-siyasi grupların üyeleri çalışmıştı. Onların
içinde “Camiat’ul İslami”, “Camiat’ul Ulema” (Pakistan), “Daavat’ul İrşat”, “Sunnî
Tehrib”, “Hara Katur Ensar” ve “İslami Camiat’ul Tuleba” (Afganistan, “Taliban”)
vs. 388
Resmi verilere göre Kırgızlar, ülke nüfusunun %72.8’ini (toplam nüfus 5.9
milyondur), Özbekler %14.5, Ruslar %6.2’yi oluşturmaktadır (2015). 389 Slav
kökenli nüfusunun çoğunluğu Bişkek ve Çu bölgelerinde (toplam nüfusun %1820’si), Özbekler Oş, Celalabad ve Batken bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Elit grupların
siyasi mücadelede klan üyeliği belirleyici bir rol oynamaktadır. Ülke nüfusu,
386
387

388

389
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geleneksel olarak, kendilerini “kanatlar” olarak adlandırılan üç klan grubundan (sağ
kanat “ong”, sol kanat “sol” ve Kıpçak kökenli klanları birleştiren “içkilik”
grubudur 390) biri olarak görmektedir. 391
Orta Asya’nın bütün Cumhutiyetleri için Pakistan’dan gelen misyonerler
ciddi bir tehdit gösterdiğini düşünmekteyiz. Bununla birlikte, Kırgızistan’dan çeşitli
kanalları kullanarak ülkeden çıkıp, Pakistan’da dini eğitimi almakta olan 300
civarında Kırgızistan’lı gençler vardır. Mediyadaki verilere göre, Pakistan’da İslami
misyonerlerini hazırladığı birçok dini-terör örgütler faaliyette bulunmaktadır. 392
Sovyet Dönemi sonrası yeniden canlanan İslami ritüellerinden birisi Hactır.
SSCB yıllarında Hacca gidenlerin sayıları çok azaldı. SSCB Yüksek Sovyeti
verilerine göre, Devrimden önce 9-10 bin kişi Hacca gidebilse, 1989 yılında ise
sadece 31 kişi “Mekke’ye gidip, manevi borcun gerçekleştirmişti”. 393 Bağımsızlık
döneminde ise Hac, ülkedeki toplum hayatında yeni bir fenomen haline geliyor. Şu
anda, her yıl 2 milyondan fazla Müslüman Hacca gider ve sadece 10 küsür yıl içinde
20 binin üzerinde, Ümre’yi ise 500’den fazla Kırgızistan’lı Müslümanlar yaptılar.
1990 yılı Haccı 40 Kırgızistan’lı yaptıysa, 1991’de – 350, 2003’te – 3 bin, 2004’te –
4 binden fazlası yaptılar. 394
Kirgizistan DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) üyesi olduktan sonra, Kırgızistan
Cumhuriyeti vatandaşları için diğer ülkelere vize alma işlemleri kolaylaştı. 2002
yılında Kırgızistan Müslümanları Ulema Konseyi’nin olağanüstü toplantısı
düzenlendi, bu toplantıda müslümanlar, din adamları ve ülkedeki ilahiyatçılar
tarafından gündeme getirilen konular tartışıldı. 395
Müslümanların II. Kurultayı’nda Kırgızistan’da İslam’ın demokratik
dönüşüm koşullarındaki gelişmesi incelendi. Özellikle, aşırı örgütlerin etkisinin
390
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büyümesine katkıda bulunan faktörlerden birisi olarak, bazı imamların pervasız
eylemleriyle sıradan Müslümanları aşırı din adamlarının saflarına ittiği belirtildi 396.
Son iki yılda Kırgızistan Dini İdare’sinde İslam dini yapısını düzene getirme
çalışmaları düzenlenmiş ve din adamları özel sınavlardan geçmiştir. 2003 yılında en
yüksek nitelikli uzmanları eğitmek ve ülkedeki Müslüman eğitim kurumları için
bilimsel ve metodolojik bir merkezi haline gelecek İslam Üniversitesi’nin açılışı,
yapılan önemli bir fenomen olmuştur. 397
2.2. Dini Yapılanmada Dış Faktörler (Harîcî Dini Grupların Faaliyetleri)
Sovyet rejiminin çökmesi ve Orta Asya cumhuriyetlerinin bağımsızlık
kazanmasıyla bölge, İslam devletlerinin yakından çalışma nesnesi, ayrıca tüm İslam
ülkelerinin önemli bir jeopolitik merkezi olarak, çeşitli İslami dini hareketlerin
faaliyet alanları haline gelmiştir. Orta Asya bölgesinin dünya İslami stretejinin en
önemli merkezi ve halk arasında çeşitli İslami görüşlerin yayılması için verimli bir
zemin yaratmasındaki rolünü belirleyen faktörlerden biri olarak, bölge tarihsel
olarak Ortadoğu İslam medeniyeti merkezleri ile Rusya Müslümanları (Tataristan,
Guney Sibirya, Volga, Kafkasya), Batı Çin ve Kuzey Hindistan (Kaşmir ve
Bangladeş) arasındaki köprü olmasıdır. Bölgenin toplam alanı 4 milyon
metrekaredir, nüfusu ise 60 milyondan fazladır. 130’dan fazla farklı halk ve etnik
gruplar oluşturmaktadır. Orta Asya, Afganistan (2.087 km.), İran (992 km.), Çin
(2.805 km.), Rusya (6.846 km.) ile sınırlaşmakta ve dünyadaki dört dinin
(Hıristiyanlık, İslam, Konfüçyüs, Budizm) kesiştiği tek bölgedir. 398
Orta Asya’daki ülkeleri radikal İslam’ın durumu bakımından ele alırsak,
Müslümanlar sayısından en büyük ülke olarak Özbekistan’da, bağımsızlık yılları
boyunca dini faktörü siyasallaştırmaya çalışan İslami hareketlerin ana figürlerin
neredeyse tümünü siyasi sahadan çıkarmak mümkündür. Dini muhalifleri ve sovyet
milliyetçi muhalefetleri ülkeden çıkardıktan sonra cumhurbaşkanlık iktidar,
milliyetçi fikirlerinin çoğunu sahiplendi ve radikal İslamcılığa karşı durabilmesi için
396

397
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ülke gönüllü olarak İslamlaşma sürecini başladı. Sünni ılımlı İslam ve Tasavvuf,
Özbekistan’ın önderliğince tarihi geleneğin organik bir bileşeni olarak görülmeye
başladı, Özbekistan’da din, bağımsız gelişim döneminde yeni bir ivme kazanan
milliyetçilik ideolojisine dahil edildi, Müslümanlar için ibadet edilecek geleneksel
yerler devletin kontrolü altına alındı, devlet, İslam Üniversitesi ve küçük medreseler
gibi eğitim verilecek İslami kurumların açılması ile ilgili girişimlere destek
vermiştir. Böyle bir politika, İslam’a bağlılık bağlamında tarihsel geleneğe bağlılık
anlamına gelen, dini bir boyutu da olan ulusal fikirleri teşvik etmeyi amaçlamıştır. 399
Orta Asya’daki güvenlik tehdidinin kaynağı İslamlaşmanın Vehhabi
örneğinde büyümesidir. Alman araştırmacısı U. Halbach’ın “Orta Asya ve
Kafkasya’daki Vehhabiler” makalesinde, Tacikistan’daki Fergana Vadisi’nde,
Özbekistan’da ve Güney Kırgızistan’da İslamcı radikal grupların etkisinin
güçlendiğini söylemektedir. 400 Bu aynı zamanda radikal sloganlarıyla resmi
makamlara karşı çıkan Vehhabi örneğindeki muhalefet İslam olarak da
adlandırabilir. 401 Devletin bütünlüğüne tehdit eden radikal İslam’la mücadele
konusunda bugünkü Kırgızistan da çok önemlidir. Nüfusun yaşam kalitesinin düşük
seviyesi, gelir düzeyinin düşük olması, siyasi arenada durumun istikrarsızlığı ve
ekonomik kalkınmanın sorunları gibi birçok açıdan bu ülke istikrarsız devlet
özelliklerini taşımaktadır. Ülkenin kuzeyi ve güney bölgeleri arasındaki karmaşık
ilişkileri göz önüne alındığında, dini aşırılıkçılığın bölücülükle birleşmesi tehdidi,
Kırgızistan için en büyük tehlike olarak görülmektedir. Müslüman topluluğu her yıl
siyasi sürecin nesnesi haline gelmektedir. Demokratik reformlar dalgası üzerine
çeşitli partiler aktif olarak Müslümanları ülkenin siyasi yaşantısına çekmektedir ve
Kırgızistan’ın Müslüman toplumu, henüz tam olarak kullanılmayan potansiyel
olarak güçlü bir kuvvet haline gelmektedir. Bu kaynağın nasıl ve kim tarafından
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kullanılacağı ve Müslümanlar ülkenin siyasi hayatında nasıl bir yer alabileceği,
Kırgızistan’ın devlet ve toplumunun daha da gelişmesine bağlı olacaktır. 402
Sovyetlerin

ortaya

çıkaran

“Resmi

İslam”ı

giderek

durgunluk

ve

dejenerasyona doğru gitmektedir. Bu arada, resmi din adamlarının ve onların İslam’ı
yorumlarından hayal kırıklığına uğramış gençler, yeni düşünceleri aramak için
geleneksel olmayan ve gruplaşmaların saflarını doldurmaktadır. Genç nesil,
İslam’da tazelik, esneklik ve saflık aramakta ve varlıklarının dar sınırlarının
üstesinden gelmek ister ve kendi İslami bilincinin sınırlarını uluslararası düzeye
genişletmek istemektedir. Bu nedenlerden ötürü, gençler giderek yerel imamlara ve
dini liderlere değil, uluslararası seviyeye çıkmış olan dünyaca tanınmış insanlara
yönelmektedir. 403
1989 yılından itibaren Orta Asya cumhuriyetleri, Kuzey Kafkasya, Volga
bölgesi ve Kırım’dan yüzlerce genç Müslümanlar, Rus İslam’ın canlanmasını teşvik
etmek için Arap ve Türkiye programları çerçevesinde yurtdışı medreselerinde eğitim
görmeye başlamıştı. Müslümanların merkezi yapısı, kadronun yetersizliğinden
dolayı,

gençlerin yurtdışında eğitim görmelerini destekleyerek,

genellikle,

öğrencilerine seyahat, eğitim, yevmie ve konaklama ücretlerini karşılayan eğitim
kurumlarını seçmişlerdir. Neticede, gençlerin çoğu ideolojik merkezlere ve bazı
durumlarda “cihad savaşçılarını” hazırlayan okulları kazanmışlardır. Bazıları ikna
edici propagandalarına “yenik düşmediler” ve eski inançlarında kalmışlardı, ancak
çoğu “saf” İslam’ın propagandacıların rolünü benimsediler. 1990’ların ortalarına
doğru yüzlerce gençler vatanlarına dönerek Selefi hareketinin omurgasını
oluşturmaya başladı. 404
Orta Asya ülkelerinde İslam’ın siyasallaşmasının toplumsal nedenlerinden
biri, genel sistemik kriz, toplumun yeniden ekonomik düzenlenmesindeki zorluklar
ve ayrıca insanları sürekli hayal kırıklığına yol açan, tüm sosyal tabakaların
toplumsal statüsünün düşürülmesidir. Bu koşullarda, en savunmasız toplumsal
402
403
404
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tabaka temsilcileri, Sovyet döneminde kaybolmuş otantik, dini, kültürel değerlerine
geri dönmeleri bu durumdan tek çıkış yolu olarak görmüşlerdir. Orta Asya
ülkelerindeki İslami faktör, günümüzde inkar edilemez bir tür sosyal ve politik
gerçekliktir. Onun çeşitli ülkelerde önemi farklıdır. İslam, Orta Asya’da yaşanan
sosyo-politik süreçler üzerinde sürekli bir etkiye sahiptir. Tabii ki İslam, siyasetin
aracıdır ve bu onun toplumdaki etkisini arttırmaktadır. Dolayısıyla başta hükümet ve
muhalefet olmak üzere, çeşitli partiler ve gruplar arasındaki mücadelenin
ağırlaşmasına neden olabilir. Dinin etkisi, toplum hayatındaki siyaset ve kültürden
başlayıp diğer tüm yönleri kapsayacaktır. Bu nedenle, İslamlaşmanın harekete
geçirilmesi, terörizmin Orta Asya ve Kazakistan’daki dini aşırılıkların ortaya
çıkışındaki artışını, dini kurumların Batılılaşma, modernleşme ve toplumun
sekülarizasyonu süreçlerine tepkisi olarak algılanmalıdır. Onları İslami faktörün
küresel olarak güçlendirilmesi bağlamında ve birçok açıdan küreselleşmeyi teşvik
etmenin yanı sıra, bu sürecin olumsuz sonuçlarına karşı bir form ve koruma aracı
olarak yeni bir dindarlık dalgasının ortaya çıkışı olarak değerlendirmeliyiz.
Görüldüğü gibi, kitlesel bilinçte, dini seçim konusu en tartışmalı konulardan
biri olmaya devam etmektedir. Devletlerin ve iktidar partilerinin devletin gelişimi ile
ilgili dini kavramlara karşı tutum ve ulusal manevi kimliğin araştırılması
konusundaki

sorunlarına

açık

bir

yanıt

vermemesi

durumu

daha

da

ağırlaştırmaktadır. Yetkililerin toplumdaki İslami duyguların ve mevcut tahrip edici
güçlerin yayılmasını önlemeye çalışmasına rağmen İslam, Orta Asya’nın sosyopolitik yaşamında giderek daha önemli bir faktör haline gelmektedir. Şüphesiz ki,
İslamlaşmanın sonucu sadece Orta Asya ülkelerindeki siyasi rejimleri değil, aynı
zamanda Büyük Orta Asya (İran, Afganistan, Pakistan) ile olan ilişkileri de
etkileyebilir. 405
İslami köktencilik, uluslararası güvenliğin temel sorunu olarak dikkat
çektirmektedir. Son birkaç yıldır Orta Asya’daki İslami aşırılık sorununun çözümü,
Rusya Federasyonu’nun güvenliği için acil bir önem kazanmıştır. Dünyadaki İslami
aşırılığın problemi, din ve değişen toplumsal düzen arasındaki sürekli çatışmanın bir
405
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sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bilim adamlarına göre, ilk İslamcı aşırılar
Hariciler olmuştur. Hariciler 657’de ümmetin dağılması neticesinde ortaya çıkmış ve
“saf İslam’ı” savunan Selefiliğin aşırı biçimi, XVIII. Yüzyılda ortaya çıkan
Vehhabilik

olmuştur.

Arabistan’ı

ulusal

bir

devlet

olarak

güçlendirmeyi

kolaylaştıran özellikle Vehhabilik ideolojisi idi. 406
İngiliz araştırmacı Stephen Humhrey, herhangi bir İslami ideolojinin
programasının uygulanması, bir kişinin yapabileceği en iyi toplumsal düzeni
sağlayacaktır 407 diye söylemektedir. Bugünkü dini durum incelendiğinde, Orta Asya
bölgesinde İslami aşırılığın 1992 yılında ortaya çıktığı ve başlangıçta sosyal ve
coğrafi faktörlerin etkisiyle Kırgızistan’ın güneyindeki şehirleri (Oş, Fergana
bölgesi) ve Tacikistan ile Özbekistan’da faaliyet göstermiştir. 408
Fergana halkının İslami duyguların belirtileri nelermiş? Fergana’daki İslami
duyguların Sünniliğin bu bölgede aktif şekilde varlığıyla ilişkili olduğuna dikkat
edilmesi

gerekmektedir.

Aynı

zamanda,

Kazakistan,

Türkmenistan

ve

Kırgızistan’daki İslam’ın konumu oldukça tartılmış ve gerginlik yaratmıyorsa,
Özbekistan ve Tacikistan’da farklı bir durum söz konusudur. Orta Asya’daki aşılığın
ve köktenciliğin merkezi özellikle burada bulunmaktadır. XX. yüzyılın 90’lı
yıllarında ilk bölgesel aşırı ve köktendinci subjektlerinin faaliyet ayarlarında belli bir
“darlık” vardı (örneğin, hilafetin Orta Asya’da ilan edilmesi ve iktidar rejimlerini
devirme mücadelesi). Buna Tacikistan İslam Rönesans Partisi ve Özbekistan İslam
Rönesans Partisi’ni dahil etmek mümkündür. 2000’li yıllarda ortaya çıkan yeni nesil
aşırı örgütler, kendi mücadelelerinde yeni yöntem ve metodları kullanmaya
başlamasıyla farklılaşmaktadır. İktidara karşı muhalefeti bilgi savaşı yöntemlerini
kullanmaktadır, yani halkla aktif ideolojik çalışmaya güvenmektedir. Örgütler,
yasadışı İslami edebiyatları yaymakta ve İnternette propaganda yapmaktadır. 409
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İslama v Tsentral'noy Azii (Na Primere Ferganskoy Doliny)”, Aziatsko-Tikhookeanskiy Region i
Tsentral'naya Aziya: Kontury Bezopasnosti: Yecheb. Posobiye, MGIMO, Moskva 2001, s. 324-325.
R. S. Humphreys, Islamic History: A Framework for Inquiry, Princeton University Press, Princeton
1991, p. 34.
V. Guseynov, “Problemy religioznogo radikalizma”, Tsentral'naya Aziya. Geopolitika i Ekonomika
Regiona, Moskva 2010, s. 161.
Makarov, s. 45.
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Faaliyetlerinin bir diğer önemli bileşeni, Orta Asya ülkelerinin iktidar yapılarının
temsilcilerinin taraflarına çekmesidir. 410
Bunların birinci nesilleri “Adolat”, “Odamiylik va İnsonparvarlik” ayrıca
bölgenin güneyindeki Fergana Vadisinde’ki “Tebliğ Cemaati”, “Adolat uyuşmasi”
(“Adalet Topluluğu”), “İslom laşkarlari”, “Tovba”, “Nur”, kuzeyinde “Akılsunat
ve’l-Cemaat”, “Daivat’ul- İşrat” ve aşırı Müslüman toplulukları “Kokand İrı”,
“Tarikatçiler” hareketlerini içermektedir. 411
Hükümet tarafından yapılan baskılardan sonra bu parti ve hareketler ya
varlığını devam edemediler (“Adolat uyuşmasi”, “Odamiylik va İnsonparvarlik”,
“İslom laşkarlari” vs.) ya da konformizm pozisyonlara geçmişlerdir (örneğin, 1999
yılında “Tacikistan İslami Rönesans Partisi”, barışçıl yöntemleri kabul edip resmi
olarak kayıtlı parlamento partisi haline gelmiştir). 412
Aşırı İslamcı örgütlerin ikinci nesli uluslararası karakter taşımaktadır.
Hükümetin baskısı yoğunlaştıkça, tutuklanmalarını ve soruşturmalarını zorlaştıran
üyelerini daha resmileştirilmiş bir sisteme geçirmişlerdir. Kendilerini kamüfle etmek
için bu yapılar, temel hücreler (halka) ilkesine göre oluşturmaktadır. Beş ila altı
kişiden oluşur, bu da onların başarısızlığın zorlaştırır. Örgütlerin yeni üyeleri
ağırlıklı olarak üniversite mezunlarından ve marjinal gençlerden seçmektedir. Aynı
zamanda yeni üyelerine kendi parti hücresini oluşturma teklifinde bulunuyorlar.
Modern iletişim araçları sayesinde bu örgütler, Avrupa ve Arap Doğu bölgelerinde
şubelerini oluşturmaktadır. Bu tür örgütlere öncellikle “Hizb’ut-Tahrir el-İslami”yi
atfedebilmemiz mümkündür. 413
2.2.1. Özbekistan İslam Hareketi
Orta Asya’da dış güçler tarafından kurulan ilk aşırı siyasi örgütler
(Özbekistan’da “Adolat”, “İslom laşkarlari”, Tacikistan’da “İslam Rönesans
410

411
412

413

A. Nikolayev, “Khalifat Podstupayet k Rossiyskim Granitsam”, “Minirovaya Energeticheskaya
Politika”, №9, 2002, s. 30.
Zhusupov, s. 100-128.
A. Zelkina, “Islam and Security in the New States of Central Asia: How Genuine is the Islamic
Threat?”, Religion, State and Society, September/December 1999, pp. 356-361
T. Razzakov, “Spetsifika Proyavleniya Terrorizma i Ekstremizma v Kazakhstane”,
Tsentral'noaziatskiy Zhurnal, 18.06.2002. http://www.ctaj.eclat.kg.
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Partisi”), 1990’ların başında ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu örgütler, ilk önce
Özbekistan sonra Tacikistan’ı etkileyen yeniden İslamlaşma sürecine katkıda
bulunmuştur. Aşırı fikirlerin propagandasına, Fergana Vadisi’nin şehirlerine gelen
başta Özbek kökenli (Sovyet tarihinde “Basmaçi” (“Basmacılar”) olarak adlandırılan
isyancıların torunları) Suudi Arabistan vatandaşları olmak üzere, tüm yabancı
davetciler aktif olarak yardımcı oldular. Bu temasların bir sonucu olarak, sadece bu
merkezlerin işleyişinde değil, aynı zamanda ideolojisinde de değişiklik olmuştur.
Gizli olsa bile, geleneksel eğitim okullarından giderek daha bağımsız, eğitim
dışında, kendi toplumsal ve siyasi görüşlerinin propaganda edilmesi ve İslam’ın
devletin dini ve ideolojisi olarak ilan edilmesini isteyen, aşırı karakterdeki dini
merkezler haline dönüştüler. Böylece Özbekistan’da aşırı İslamcılar önde gelen
siyasi güçlerden biri olmaya çalışırken, Fergana Vadisi’ndeki birçok şehri etkili bir
şekilde kontrol etmeyi başarmışlardır. Onların faaliyetleri hükümetin tarafından
bastırılmıştır ve İslamcılar yeraltına sürülmüşlerdir. 1996 yılında mevcut laik rejimi
devirmek ve ülkede Hilafeti kurmak için silahlı yollarla görevi yerine getirmeye
çalışan Özbekistan İslam Hareketi ortaya çıkmıştı.
2.2.1.1. Hareketin İsimlendirilmesi
Hareketin (Özbekçe: O’zbekiston Islomiy harakati) siyasi lideri Tahir
Yuldaşev (1967-2009), askeri biriminin başkanı ise Cuma Hociyev (Namangani)
(1968-2001) olmuştur. Onların safında Özbekistan’da 1992-1993 yıllarında
cumhurbaşkanı İ. Kerimov tarafından yasaklanan bir sürü İslamcı örgütün eski
üyeleri vardı. Hareketin asıl amacı, başta Fergana Vadisi olmak üzere, Uygurların
yaşadığı Doğu Türkistan, tüm Orta Asya bölgesi, özellikle Kazakistan, Kırgızistan,
Tacikistan, Özbekistan topraklarında İslam devletinin kurulmasıydı. 2000 yılların
başında Özbekistan İslam Hareketi, ismini Türkistan İslam Hareketi olarak
değiştirmişti. Yuldaşev’in 2009’da ölümünden sonra, Özbekistan İslam Hareketi’ni
Usman Adil yönetmişti, ancak Ocak 2012 tarihinde Afganistan’daki tahribatı
hakkında bilgi ortaya çıkmıştı. Daha sonra bu bilgi sahte olduğu tespit edilir, ancak
Nisan ayında Adil Amerikan’lılar tarafından Pakistan’da öldürülmüştü. 2012 yılın
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Ağustos ayında Özbekistan İslam Hareketi, Usman Adil’in ölümünü onayladı ve
hareketin yeni önderi olarak Usmon Gazi seçilmiştir. 414
2.2.1.2. Tahir Yuldaşev’in Hayatı
Özbekistan İslami Hareketi önderi, Veziristan Savaşı’na 415 katılan, bir
uluslararası terör örgütü ile yakın işbirliği içinde olan bir kişi olarak, El Kaide’ye
uygulanan yaptırımların uygulanmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi listesinde yer
almaktadır. Medyada “1. Orta Asya teröristi” ismini aldı. Tahir Yuldaşev,
Namangan’da 2 Ekim 1968 tarihinde fakir bir ailede doğdu. Sovyet ordusunun
sınırlı kontenjanına dahil edilerek askerliğini Afganistan’da yapmıştı. Askerliğin
tamamladıktan sonra, gayrı resmi İslami örgütlerin liderlerinden biri haline gelmeye
neden olan aşırı İslam’ın fikirlerinden etkilendiği Namangan’a dönerek kendisini
emir ilan etti.
1991 yılında “Adolat uyuşması” (“Adalet topluluğu”) İslamcı örgütün önderi
olmuş, “İslom laşkarlari” örgütün kurulmasında aktif rol almış ve aynı zamanda
“Tovba” militan grubunun kurucularından biri olmuştur. Sovyetler Birliği’nin
çöküşünü takip eden anarşi döneminde Namangan’da paralel iktidar yapılarını

414
415

http://www.fergananews.com/news/19215.
Veziristan, Peştuca “Vezirler Ülkesi” manasına gelen Pakistan’ın kuzeybatısındaki ve Afganistan’ın
sınırında dağlık ve kendi kuralları olan bir bölgedir. 2004-2009 yıllarda Veziristan’ın İslamcı klanları
ve merkezi Pakistan hükümeti arasındaki silahlı çatışma oluyor. Bu savaşın nedenlerinden biri ise
ABD’nin Afganistan’a saldırması ve Taliban ile el-Kaide liderlerinin Pakistan’ın Peştunlar’ı
tarafından kontrol edilen topraklarına kadar itmesi. Bu savaşın birinci aşaması (2004-2006), 8 Ocak
2004 tarihinde, başarılı bir şekilde 28 Mart 2004’te ilan edilen “yabancı teröristleri” ortadan
kaldırmak için Pakistan’da büyük çaplı bir askeri operasyonu başlatıldı. Teröristlerin liderlerinin
hiçbiri ne öldürüldü ne de ele geçirildi. Aynı yılın yazında (10 Haziran), militanlar Pakistan
ordusunun pozisyonundaki ilk başarılı karşı saldırıyı gerçekleştirebildi. 14 Şubat 2006’da militanlar
Veziristan İslam Devletini ilan etti ve Pakistan ordusuyla yabancı militanlar değil, yerel halk
savaştığını vurguladı. 2006 yılın Mart ayında, Kuzey Veziristan’daki Miranşah ve Mir-Ali şehirleri
için şiddetli çatışmalar meydana geldi. 5 Eylül 2006 tarihinde ise Pakistan Talibanları ile Pakistan
hükümeti arasında ateşkes meydana geliyor. 16 Ocak 2007 tarihinde Savaşın yeniden başlaması,
Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde bulunan ilçe ve vadi olan Svat Vadisi’nde ikinci cephesi
açılıyor. Pakistan ordusu Afganistan ile sınırlı olduğu yerde “el-Kaide” kampını bombaladı. Şiddetli
çatışma 30 Mart’ta da devam etti ve Pakistan’da el-Kaide militanlarıyla olan çatışmada 50’den fazla
kişi hayatını kaybetmiştit. Veziristan savaşı hakkında detaylı bilgi için bkz: Jesse Russell, Ronald
Cohn, Хронология конфликта в Вазиристане. 2012.
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kurdu. İnsanları şahsen yargılamış ve Namangan bölgesinin Üyçi İlçesindeki
mahkümlerin arasında “koğuş kıdemlisi” 416 olmuştur.
1993 yılında Özbekistan Cumhurbaşkanı İ. Kerimov’un baskılarından
Afganistan’a kaçarak 1996 yılında Juma Namangani ile birlikte Özbekistan İslam
Hareketini kurmuştur. Tahir Yuldaşev’in Madamin, Muhammed ve Zohidjon isimli
üç kardeşi 1997 yılında Özbekistan’ın özel servisleri tarafından tutuklanmıştı. 1999
yılında Yuldaşev, İslamcı militanların Tacikistan üzerinden Kırgızistan’ın Batken
bölgesine girmesini organize etmiş ve yönetmişti. Ancak, savaş sırasında ciddi bir
direnişle karşılaştığı militanlar Afganistan’a dönmek zorunda kaldılar.
17 Kasım 2000 yılında Özbekistan Yüksek Mahkemesinin kararı ile Tahir
Yuldaş, Taşkent’te 16 Şubat 1999’da terör eylemleri düzenlediği suçlamasıyla idam
cezasına mahkum edildi. Resmi Özbekistan, Şubat 1999’da Özbekistan’daki darbe
girişiminin ana organizatörlerinden biri olarak T. Yuldaşev’i görmektedir. 1999 yılın
sonu ve 2000 yılının başında T. Yuldaşev, İslam Kerimov’a muhalif olan tüm
güçleri bir araya getirmek amacıyla aktif bir faaliyet başlatmıştır.
Afganistan topraklarında saklanarak militanların önderi olup Taliban
hareketine katılmıştır, NATO’nun terörle mücadele operasyonu sırasında Pakistan’a
geri çekilmişti. Ekim 2007’de Afganistan polislerinin temsilcileri tarafından, T.
Yuldaşev’in öldürüldüğü hakkında bilgi yayılmaya başladı, ancak Özbekistan İslam
Hareketi temsilcileri bu bilgiyi reddetmişlerdir. Özbekistan’ın İslamcı hareketlerinin
doğrudan yönlendirme imkanını kaybeden T. Yuldaşev, Orta Asya ülkelerindeki
aşırı düşünceli Müslüman arasındaki destekçileri tarafından yayımlanan kendi
derslerini videolara çekerek Özbekistan İslam Hareketi’nin fikirlerinin yayılmasında
teşvik etmeye devam etmektedir. T. Yuldaşev, Afganistan’da arananlar listesindeki
on iki kişilerin beşincisiydi.
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Türkiye’de daha çok “koğuş ağası”, “dayı” olarak bilinen kişidir. Mahkumler kendi aralarında belli
statülere sahiptirler. Tecavüz ve hırsızlıkla suçlananlar en alt ve cinayet, namus davası v.s. suçlanan
mahkumler üst statüye sahiptirler. Mahkumlerin hapishanedeki statüleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için
bkz.: Tayfun Koç, “Türkiye’de Mahpus Olmak 2”, “Türkiye’de Mahpus Olmak” Konferans Kitabı,
TCPS Kitaplığı, 3-4 Aralaık 2016, İstanbul 2017.
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2.2.1.3. Hareketin Teşekkül ve Gelişim Süreci
1990’ların ikinci yarısında vadi nüfusunun %30-35’i radikal din adamlarına
ve İslami fikirlere hoşgörü ile bakmışlardır. Yerel yönetimlerin temsilcilerine göre,
eğer İslamcılar Özbekistan üzerinde hakimiyetin kurmaları mümkün olsaydı, o
zaman baskı tehdidi ve ortaçağ yasalarla yaşamanın isteksizliğinden ülkeyi en az 8
milyon kişi terk ederdi. 417
Muhtemelen,

1990’larda

Tacikistan’da

yaşanan

iç

savaşlar

gibi,

Özbekistan’da da savaş çıkardı. Özbekistan’da Sovyet sonrası dönemde, İslami
örgütler arasında Tahir Yuldaşev’in önderliğinde “Adolat” (Adalet) İslamcı militan
grubu ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu örgüt, 1991 yılında Namangan’da Tacikistan
İslami Rönesans Partisi’ne alternatif olarak kurulmuştur. Kurulduğu ilk günden
itibaren, ülkenin kolluk kuvvetleri tarafından sıkı kovuşturmaya uğramıştır.
Üyelerinin çoğu tutuklandı, diğerleri ise Tacikistan, Afganistan ve İran’a kaçmıştı.
1992 yılının sonu itibariyle, iktidarın baskısına dayanamayarak “Adolat” grubu
parçalanmıştı. Cuma Nemengani’yin önderliğindeki Özbekistan İslam Hareketi
“Adolat”ın yerini aldı. Özbekistan İslam Hareketi, Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam
Kerimov tarafından yasaklanan İslamcı partilerin üyelerini bir araya getirerek,
muhacir bir grup olarak 1996 yılında Tacikistan’da ortaya çıkmıştı. İlk amacı
Kerimov’u devirmek ve Fergana Vadisi’nde İslam devletini kurmak olmuştu. 418
Özbekistan İslam Hareketi’nin politik ve ideolojik lideri, daha önce olduğu
gibi, İslamcı Tahir Yuldaşev olmuştur. Özbekistan İslam Hareketi’nin askerleri
(müfrezeleri), Birleşik Tacik Muhalefeti tarafında Tacik iç savaşının birçok
faaliyetlerine katılmışlardır. Ama barıştan sonra, Tacikistan’da yer bulamayan
Özbekistan İslam Hareketi mensupları, aileleri ile birlikte, Taliban’larla anlaştıktan
sonra, Afganistan’a taşınmışlardır. Ve birçoğu Tacikistan’ın Acil Durumlar
Bakanlığı’nın helikopterle taşımışlardı. Afganistan’da Özbekistan İslam Hareketi
koalisyon güçlerine karşı savaşmış, ancak onları ve diğer militanları, giderek
Pakistan ve Afganistan sınırındaki aşiret bölgelerine ittiler. Pakistan’lı medyalar,
417

418

Bkz.: Z. Todua, “İslamskaya Oppozitsiya v Uzbekistane Do i Posle Nachala Antiterroristicheskoy
Operatsii v Afganistane”, Publications, aprel' 2002 (www.niiss.ru)
Islamskoye Dvizheniye Uzbekistana (IDU) // http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1
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ÖİH orada “el-Kaide” ile temasa geçtiğini, Pakistan’lı ordusunun sert eylemlerini ve
yerel nüfusun hoşnutsuzluğa yol açtığını yazmıştı. Hareketin ilk görünümleriyle
1997-1998 yıllarında çıkmıştır. Bu dönemlerde Özbekistan’ın Andican bölgesinde
yerel yönetimlerin temsilcilerini birkaç cinayetini gerçekleştirmiştir. Ancak, onlar
Taşkent’teki birtakım terör olayları (17 Şubat 1999) düzenledikten sonra ciddi
olarak kendilerini ilan ettiler. Bu günü Özbekistan başkenti Taşkent’te Bakanlar
Kurulu (Kabine) ve İçişleri Bakanlığı binası dahil olmak üzere, 19 kişinin hayatını
kaybettiği (bazı kaynaklara göre daha fazla), beş patlama gerçekleşmişti. 1999 yılın
Yazın Özbekistan İslam Hareketi, Özbekistan’ın Surhanderya ve Kırgızistan’ın
Batken bölgelerini işgal ettiler. 2000 yılında buna benzer bir baskın düzenlediler.
Onların bireysel ekibi dağlı geçiş yollarıyla neredeyse Taşkent’e geldiler.
Özbekistan topraklarını işgal etme olayı, devlet yetkilileri oldukça endişelendirmişti.
Çeçen ayrılıkçıların taktiklerini kullanmaya çalışan militanları o coğrafyadan
çıkartmak için büyük çabalar, sabır ve zaman gerekiyordu.
Askeri operasyonları yürüten Özbekistan İslam Hareketi, Fergana Vadisi’ne
girme gibi iyi tanımlanmış stratejik hedefi takip etmiştir. Hareket liderlerinin
hesapladığına göre, vadide onların İslam devletin kurma fikrini destekleyecek yerel
nüfus olmalıydı. Militanlar, bir ya da iki bölgede kendi hakimiyetini kurmayı,
onların topraklarında İslam Devletini ilan etmek için vadinin gizli yerlerinde silah ve
cephane depolarını daha önceden kurmuşlardır. Özbekistan İslam Hareketi, hiçbir
çekinmeden ve şartsız bir şekilde İslami devletini oluşturmak için şiddet yolun
savunmaktadır.

Özbekistan

İslam

Hareketi’nin

liderleri

ve

mensupları

Tacıkıstan’daki iç savaşta faaliyette bulundular ve Birleşik Tacik Muhalefeti,
özellikle ülkenin Acil Durumlar eski Bakanı Mirzo Ziyev ve Cumhuriyet
Muhafızları komutanı Gafur Mirzoyev vb. ile yakından ilişkileri vardı. 419
1990’ların sonundaki hareket oluşumundan sonra, Özbekistan İslam
Hareketi’nin ana güçleri Tacikistan’ın Tevildere bölgesine yerleştiler. Hareketin
liderleri, askerlerin geçinmeleri için silah ve paraları Tacik muhalefetinden, Afgan
taliblerinden ve Suudi Arabistan, Pakistan’ın dini vakıf ve kuruluşlarından alıyordu.
419
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Bkz. V. Sheliya, “Gde Taliby Sdayut Khvosty?”, Novaya Gazeta, 5-8 oktyabrya 2000.
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Özbekistan İslam Hareketi liderleri Cuma Namangani, Tahir Yoldaşev ve Zubeyr
Abdurahman olmuştur.
2.2.1.4. Hareketin Faaliyetleri
ÖİH, Özbekistan’da birçok terör saldırılarıyla, ayrıca Kırgızistan’da silahlı
grupların işgaliyle (1999 yılın yazında Cuma Nemengani’yin önderliğindeki
ÖİH’nin ordusu Kırgızistan’ın güney bölgelerini işgal etmişlerdir) suçlanmaktadır.
ÖİH, Hizb’ut-Tahrir ile işbirliği konusunda, Andican’daki olaylara katılmalarıyla
vb. şüphelenmektedir, ama Rusya’ya karşı yöneltilmiş ÖİH faaliyetleri hakkında
hiçbir kanıt yoktur. Tahir Yuldaşev kendi videolarında, Müslümanlara baskı
gösterdiği için Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan cumhurbaşkanlarını defalarca
ölümüyle tehdit etmiştir, hitabında Rusya’da vefat eden Hattab ve Basayev’ları
“kardeş” olarak adlandırsa bile, bu tehditlerde Rusya cumhurbaşkanı isminden söz
etmemişti. 420
ÖİH faaliyetleri özellikle Asya cumhuriyetlerinde yer aldığını belirtmek
gerekmektedir. ÖİH’nin bazı üyeleri Avrupa ve Amerika ülkelerine geçmiş olabilir,
ama

dünya

medyasında

hareketin

oradaki

faaliyetleri

kaydedilmemiştir. Bugün, ÖİH üyeleri Veziristan’da

421

hakkında

raporlar

faaliyet göstermektedir ve

kendilerini “Kutsal Cihad” bayrağı altında mücadele eden “el-Kaide”nin bir bölümü
olarak nitelendirmektedir. 2000’li yılların başında Fergana Vadisi’ndeki dini radikal
grupların faaliyetleri hakkında bilgi analizi, “Hizb’ut-Tahrir” faaliyetlerin Ağustos
1999 tarihinde Kırgızistan’ın Batken ve Çon-Alay bölgelerine Özbekistan İslami
Hareketi (ÖİH) istilası sırasında hızlandığını göstermektedir. Yerel analistler
“tahrircilerin” ve ÖİH askeri kanadın arasındaki bağlantıdan söz etmektedir, çünkü
iki hareketin de amaçları aynıdır – Şeriat düzeni kurmaktır. Güvenlik ve istihbarat
alanındaki İsrail analisti, “Spetsotdel” (“Ozel Kuvvetler”) dergisinin editörü M.
Falkov, ÖİH askeri kanadın lideri Cuma Namangani (D. Hodjiyev) ve “Hizb’utTahrir” arasındaki mali ilişkilerin olduğundan söz etmektedir: “1993 Yazında Cuma
Namangani, PSİ (Pakistan Servislerarası İstihbarat) ve çeşitli İslami kuruluşların
420
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(esas olarak, “Hizb’ut-Tahrir el-İslami”, “İhvan el-Müslimin”, “İbrahim bin
Abdulaziz İbrahim” Suudi Vakfı) destekleriyle Tacikistan’ın Karategin Vadisi’nde
Özbekistan’ın İslami muhalefet savaşçılarını hazırlamak için kampı açmıştır”. “ÖİH
önderleri, öncellikle “Hizb’ut-Tahrir”, “el-Kaide”, “İhvan el-Müslümin” gibi
uluslararası ve bölgesel İslamcı örgüt ve hareketleri ile yakından ilişkileri vardır.” 422
12 Eylül 2000 tarihinde Kırgızistan İçişleri Bakanı O. Kutuyev, Çatkal
ilçesinde (Celalabad bölgesi) ÖİH militanları ve özel kuvvetleri arasındaki çatışma
neticesinde yedi militanın öldürüldüğünü ve Kur’an kitapları, “Hizb’ut-Tahrir”in
kitapları ve broşürleri bulunduğunu söylemektedir. 423 Kırgız güvenlik hizmetlerine
göre, 2000 yılının Eylül ayının başında Kabil’de, “Taliban”, “Hizb’ut-Tahrir” ve
ÖİH temsilcilerin toplantısı gerçekleşmiştir. ÖİH mensupları, “Hizb’ut-Tahrir” ile
işbirliğini inkar etmesine rağmen, bilinmelidir ki, bugün “Hizb’ut-Tahrir’in temel
belkemiğini, Özbekistan’daki İslam’a karşı kampanyadan kurtulanlar, Özbekistan’da
1992 yılın Mart ayında yasaklanan “Adolat uyuşması” (“Adalet toplumu”), “İslom
laşkarlari” (İslam askerleri), “Tovba” (Tevbe) gibi Özbek İslamcı örgütlerinin
mensupları oluşturmaktadır. Bu kuruluşlar, 1990’lı yılların başında Namangan’da,
ÖİH önderleri Tahir Yuldaşev ve Cuma Namangani’nin aktif şekilde katılımlarıyla
oluşturulmuştu.” 424
6-8 Eylül 1999 tarihinde Oş bölgesinin Ulusal Güvenlik Hizmeti görevlileri,
Aravan ve Eski-Nookat ilçelerinde ikamet eden, cihada çağıran ve dini aşırılığını
propaganda eden fikirler yazılan broşürlerle onlarca insanları gözaltına almışlardır.
Tutuklananlar, çoğunlukla 20 ila 35 yaş aralığındaki işsizler, broşür ve edebiyatları
Özbekistan’lılardan aldıklarını iddia etmişlerdir. Ancak onlar, broşürleri dağıttıkları
için de iyi para aldıklarını söylemişlerdir. 425 Kırgızistan’ın Oş, Celalabad, Karasu,
Aravan, Eski-Nookat, Uzgen bölgelerinde büyük miktarda “el-Va’i” dergileri
(“Bilinç”, Ürdün menşeli), “İslom nizomi” (“İslami düzen”) kitapları, “Halifalikning
tuşunçaları” (“Halifelik kavramı”), “Hizb’ut-Tahrir tuşunçalari” (“Hizb’ut-Tahrir
422
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kavramı”) ve Özbekçe, Arapça ve Kırgızca dillerinde yazılan başka da dergileri ele
geçirildi. Bu kitaplar, yerel koşullar için hazırlanmıştır. O dergiler, kendilerine
çekme yöntemleri, gizli faaliyetleri içermektedir, hilafeti tekrardan canlandırma,
ayrıca sivil itaatsızlığı ve cihada çağırma fikirleri formule edilmiştir.
İslamcılar, ülkeyi istikrarsızlaştırmak için halk arasında paniği doğurdu ve
uluslararası komuoyunun dikkatını kendilerine çektirmek istedi. Ancak Özbekistan
liderliğin verimli ve derhal yapılan önlemler sayesinde ülke, istikrarsızlığa
uğramadı. Ama büyük bir rezonans ortaya çıkmıştı. Patlamalardan önce Özbekistan,
Orta Asya’nın en istikrarlı ve sakin ülkesi olarak kabuk edilmişti. O dönemde
Özbekistan İslam Hareketi’nin silahlı kuvvetleri, bazı verilere göre, İslamcılara
yardımcı olmak için hazır bulunan Arap paralı askerler, Tacik muhalefeti ve Taliban
hareketi mensupları hariç, iyi silahlanmış militanların sayısı yaklaşık 1000’i
buluyordu. 2001 yılında Taşkent’e karşı geniş çaplı gerilla savaşının ciddi bir
tehlikesi oluştu. Afganistan’daki Talibanlar, General Abdurreşid Dostum’u
yenilgiye uğrattıktan sonra Özbekistan sınırına geldiler. Afganistan’daki Taliban’ın
himayesinde kampları kurulan ÖİH’nin liderleri, ÖİH ve Taliban hareketinin
Özbekistan üzerine çok yakında kitlesel bir saldırı düzenleneceği gibi mücadeleci
açıklamalarda bulundular. Ülkedeki refah ve istikrara rağmen, Fergana Vadisi’nin
belli bölgelerinde resmi otoritenin dayanıklı temelleri için korkmalarına nedeni
vardı. Dolayısıyla ülke liderliği muhtemel saldırıyı püskürtmek için ciddi bir şekilde
hazırlanıyordu: Afganistan ile sınırlarını güçlendirdi, silah satın aldı, dini-siyasi
ıslahatçılığın sorunlarına uluslararası kamuoyunun dikkatını çekmeye çalıştı.
Kasım 2001’in ikinci yarısında, açık direnişin faydasızlığının farkına varan
Taliban önderliği taktiklerini değiştirdi. Ancak, dünya medyasının Taliban’ın
“tamamen yenilgiye uğratılması” olarak nitelendirdiği, muhtemelen, hareket
liderlerinden daha üstün gelen düşman kuvvetleri ile olan açık çatışmalardan
kaçınmak, onlar için cazip gelen anı beklemek ve gizlenmek anlamına geliyordu.
Taliban’ın bir kısmı Pakistan’a gitti, diğerleri dağlarda kayboldu, geri kalanlar ise
“Taliban karşıtlı koalisyonun Peştun muhafızları” olarak adlandırılmıştı.
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Özbekistan İslam Hareketi üyeleri de kendi güçlerini koruma ve kaybolma
emirlerini almıştır. Başlangıçta Afganistan’ın kuzeyindeki illerde, Tacik komutanları
tarafından kontrol edilen bir bölgede sığınak bulmaya çalıştı. Daha sonra onların
çoğu İran’da, Pakistan ve Tacikistan’daki Peştun bölgelerinde sığınmışlardır.
Doğrulanmamış kaynaklara göre, Tacikistan’daki iç savaşı sırasında ÖİH’de
2000’den fazla kişi olduğu söylenmektedir. Orta Asya İslami hareketleri
konusundaki uzmanı Vitaliy Ponomoryev’e göre, ÖİH’nin varlığı, şu anda,
sorgulanabilir. “Son yıllarda, hareketin içinde kırılma meydana gelip, Tahir
Yuldaşev’tan başka meşhur adam kalmadı. Liderlik kaliteye sahip insanlar bu
gruptan ayrılıp, 2002 yılında “İslami Cihad” 426 gibi kendi örgütlerini kurmuşlardır.”
2.2.1.5. Hareketin Günümüzdeki Durumu
Özbekistan İslam Hareketi’nin Taliban hareketi, el-Kaide ile olan işbirliği ve
ondan ayrılmış Cihad İslami Birliği’nin uluslararası cihadi faaliyetler yaptığı
malumdur. Böylece, Ekim 2014 tarihinde Özbekistan İslam Hareketinin önderi
Usmon Gazi, Suriye ve Irak topraklarında “İslam Devleti” olarak ilan edilen
426

176

2008 yılın Mart ayında, Almanya'da dünyaya gelen Türk asıllı Cüneyt Çiftçi, Afgan eyaleti Host’taki
Amerikan askeri üssüne intihar saldırısı düzenledi. Saldırı neticesinde iki Amerikalı asker ve iki
Afgan öldü. Saldırının sorumluluğunu, 2007 yılına kadar kendini göstermeyen İslami Cihad Birliği
(İCB) tarafından üstlendi. Bu terörist saldırı, İslami Cihad Birliği’nin Pakistan’ın Veziristan’ında
eğitim görmüş ve daha sonra İCB’nin emirlerine yönelik hareket eden Almanya’daki Türkleri
kendilerine mensup edinme faaliyetinin yürüttüğünu kanıtlamaktadır. İCB, 90’lı yıllardan beri
Özbekistan devletine karşı savaşan Özbekistan İslam Hareketi’nden ayrılan Özbek örgütüdür.
1998’den beri onun ana kalesi Afganistandı, ancak daha sonra Pakistan’ın Veziristan’ın güneyine
geçiyor. İCB’nin ortaya çıkmasını hazırlayan faktör, uzun zamandır Özbekistan İslam Hareketinde
ortaya çıkan strateji meseleleri ve bu hareketin amaçlarına yönelik anlaşmazlıklar temelinde
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, ÖİH liderliği hala Özbekistan’daki İ. Kerimov’un rejimine karşı
mücadeleyi öncelikli bir görev olarak görmektedir. 2001 yılında radikal bir kanat, “cihad faaliyetler”
alanının tüm Orta Asya’ya ve daha sonra Batı ülkelerine yayılmasını talep ederek ona karşı çıktı.
2002 yılında, bu kanadın temsilcileri arasında ÖİH’ne empoze etmede başaramadı ve İCB’nin
kurulduğunu ilan etti. Onun ana merkezi, ÖİH gibi, Pakistan’daki kalesi olarak sayılan Mir-Ali şehri,
yani Kuzey Veziristan’da bulunmaktadır. 2004 yılının ilkbaharında, daha sonra İslami Cihad olarak
bilinen bu grup, Özbekistan topraklarında Özbek, İsrail ve Amerikan’ın Özbekistan’daki tesislerine
karşı terör eylemleri gerçekleştirmişti. İslami Cihad Birliği veya İslami Cihad hakkında detaylı bilgi
almak için bkz: Gvido Steinberg, Qantara.de, 12.05.2008. “Soyuz Islamskogo Dzhikhada”: Portret
Terroristicheskoy Organizatsii”. URL: http://antiterrortoday.com/baza-dannykh/terroristicheskie-iekstremistskie-gruppirovki/soyuz-islamskogo-dzhikhada-gruppa-islamskogo-dzhikhada/386-soyuzislamskogo-dzhikhada-portret-terroristicheskoj-organizatsii; Christian Rath, “Zweifel an Existenz der
Terrorgruppe” URL: http://www.taz.de/!5193945/; Der Dschungel deutscher Dschihadisten, URL:
https://www.tagesschau.de/ausland/deutschedschihadisten102.html; Ronald Sandee, “The İslamic
Jihad
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October
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2008.
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Foundation.
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militanlarına katılacağını ilan etti; Özbekistan İslam Hareketi 2014 yılının neredeyse
tamamı boyunca Türkmenistan sınırındaki Afganistan’ın kuzeybatısındaki Faryab
ilindeki askerlere karşı saldırılar düzenlemişlerdir; hareket adından “cihad alevi”ni
Rusya’ya taşımak için bölge sakinlerine Kazak dilinde video mesajı da çıkmıştı. 427
Özbekistan İslam Hareketi faaliyetlerinin uluslararası niteliği ve Kafkasya,
Türkiye,

Avrupa

Birliği’nin vatandaşlarıyla

“karıştığını”

ABD’de

çalışan,

araştırmalarında Orta Asya, Kafkasya ve Türkiye’nin dış politikası üzerine
odaklanan Bayram Balcı da söylemektedir: “Şu an Özbekistan İslam Hareketi’nin
militanlarını Özbek ve hatta Orta Asya’lılar oluşturmamaktadır... Taliban ve elKaide ile yakın işbirliği yaptıktan sonra Özbek grubu asıl amacından uzaklaşmış
görünmektedir.” 428
Özbekistan hükümetin tahminlerine göre, ÖİH’nin faaliyetleri artık eskisi
gibi tehlikeli değildir. ABD’nin Afganistan’daki terörle mücadele kampanyası
sırasında ülkenin kuzeyinde önceden kurulmuş olan hareket merkezlerinin çoğu
ortadan kaldırılmıştı. Ayrıca ÖİH, önceki mali fırsatlarını kaybetmiştir, 2002-2003
yıllarında hareket, bir bütün olarak, Özbekistan ve Orta Asya’ya tehdit edebilecek
böyle bir faaliyet gösteremedi. ÖİH ile HTİ karşılaştırıldığında durum oldukça farklı
olduğunu belirtmek gerekmektedir. HTİ uluslararası bir örgüttür, şubeleri sadece
Orta Asya’da değil, aynı zamanda diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinde de
kurulmuştur. ÖİH başlangıçta ulusal (Özbek) İslami hareket olarak oluşturulmuştu.
2.2.2. Hizb’ut-Tahrir
1990

yıllarının

başından

itibaren,

1953

yılında

Kudüs’teki

Şeriat

Mahkemesi’nin Hakim’i Takiyuddin en-Nebhani (1914-1977) tarafından kurulan
uluslararası partilerin bir kolu olan Hizb’ut-Tahrir el-İslami, bölgede faaliyetlerini
göstermiştir. Bu parti ana görevi olarak İslami hilafeti oluşturmaktı. Aynı zamanda,
ilk aşamada parti, barışçıl, siyasal mücadele yöntemlerine bağlılığını ilan etti ve
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fikirlerini geliştirmeye ve kapsamlı bir örgütsel altyapı oluşturmaya odaklanmıştı.
1990’lı yılların ilk yarısında, Hizb’ut-Tahrir, Orta Asya cumhuriyetlerinin halkın
önemli bir bölümün desteğini alamadı; ancak kademeli olarak diğer Orta Asya
ülkelerinden yeni destekçileri kendilerine çekmeyi başardılar. Sünni dini-siyasi
Hizb’ut-Tahrir el-İslami örgütü Takiyyuddin en-Nebhani tarafından kurulduğu
yukarıda zikredilmiştir. Başlangıçta hareketin “temel omurgasını” Filistin’li diğer
“el-İhvan el-Müslimin” dini-siyasi parti üyeleri oluşturmuşlardı. Aralık 1979 yılında
Takiyyuddin en-Nebhani’nin ölümünden sonra, parti emiri Filistin’deki el-Halil
kasabasında doğmuş, şuanda ise Ürdün’de yaşayan Abd-el Kadim Zallum olmuştur.
Onun girişimiyle parti, eski SSCB’nin Müslüman ülkelerine faaliyetlerini
yoğunlaştırmıştı. Hizb’ut-Tahrir – ana merkezi Batı Avrupa veya Pakistan’da olan
dini-siyasi partisidir. Lübnan’da, Ürdün’de, Mısır’da ve başka arap ülkelerinde,
ayrıca Türkiye’de ve bazı Avrupa ülkelerinde şubeleri vardır. Son yıllarda Orta Asya
ülkelerinde de şubeleri oluşturulmuştu. Kırgızistan’da 90’lı yıllarda ortaya çıkmıştı.
İlk olarak Hizb’ut Tahrir’in izleri Özbekistan’ın Taşkent, Namangan, Andican,
Fergana bölgelerinde bulunmuştu. Bir süre sonra, Tacikistan’ın Sogdı bölgesi de
karşılaşmıştı ve sadece 1995 yılında Kırgızistan’ın güney bölgesinde aktif hale
gelmeye başlamıştı. Uluslararası Kriz Grubu’nun analisti Sanya Sagnayeva’ya göre,
Hizb’ut-Tahrir Orta Asya’da Sovyetler Birliği dağılmadan öncesinde de vardı.
Araştırmacıya göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un Hizb’ut-Tahrir’e
yönelik acımasız baskılar yapmasaydı, Kırgızistan bu parti ile daha sonradan
tanışacaktı. 429

2.2.2.1. Hareketin İsimlendirilmesi
1995-1996 yıllarında HTİ tarafından yayınlanan edebiyatlar, ülke başkenti
Taşkent’in camilerinde açıkça dağıtılmıştı. Parti üyeleri örgütün tam adını
söylemeden, kendilerini “Tahrir” ve “Hizb” kelimesinin Özbekçe’deki argosı “Hifs”
olarak adlandırıyorlardı. Genç tahrirciler, öncelikle, İslam kanunlarını yerine
getirmek ve topluma şeriatın getirilmesini savunmaktadır. Yaptıkları konuşmalarda,
429
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periyodik olarak, İslam’ın “Altın Çağ”ına geri dönmelerini ve dünya çapında bir
İslam devleti “Yeni Hilafet”i oluşturmak gibi temel ve stratejik hedefini
söylüyorlardı. Ama HTİ üyelerinin “Yeni Hilafeliği”nin kurulması için ilkeli
pozisyonu, mücadelede şiddet yöntemlerinin reddi olmuştur. Özbek gençleri HTİ
saflarına girerek, sadece dini konularda değil, aynı zamanda sosyo-ekonomik ve
siyasi konularda da açık tartışmalara girmişlerdir. Böylece HTİ, Özbekistan’da
ortaya çıkışından itibaren dini-siyasi muhalefet partisi olarak pozisyonlarını
belirtmişlerdi.
2.2.2.2. Parti İdeolojisi ve Amacı.
“Hizb’ut-Tahrir” kendilerini “ideolojisi İslam olan siyasi parti” olarak ilan
etmektedir. 430 Partinin amacı, Müslümanların İslami yaşam biçimine dönmesini
(yaşamın her yönü Şeriatın normlarına dayanmalıdır) ve İslami inancın dünyaya
cihad yoluyla yayılmasını teşvik etmektir. Aynı zamanda, bu hedefin gerçekleşmesi,
birleşmiş (tüm İslam dünyasını birleştiren) teokratik devlet olan Halifeliği
kurmasıyla mümkün olduğu bildirilmiştir. Hizb’ut-Tahrir belgelerinde Müslüman
ülkelerin

hükümetleri

gayrı

İslam

olarak

nitelendirilir

ve

günümüzdeki

Müslümanların yaşayan sorunların nedeni ise “İslami hükümet sisteminin
olmaması”, özellikle “günlük yaşamda İslam’ı kullanmaması”dır. Aynı kaynaklara
göre, partinin adı, “dünyanın her köşesinde hüküm eden kafirlerin egemenliğinden
kurtulmak” için arzularını vurgulamaktadır.
Hizb’ut-Tahrir hareketi, propaganda ve yasadışı faaliyetleri kapsamlı
deneyime sahip olduğu için saflarına çekme konusunda ideolojik çalışmalarda
büyük başarıları elde etmiştir. Her bir ayrı devlette İslamcılar kendi fikirlerini
mevcut olan durumlara uygunlaştırmaya çalıştılar. Örneğin, Tacikistan’da uzun bir
iç savaşın sonuçlarına maruz kalan Hizb’ut-Tahrir temsilcileri, İslami fikirleri
yaymak için şiddet içermeyen mücadele yöntemlerine odaklandılar. Özbek
topluluklarında ise sınırlar ve uluslar olmaksızın İslami devlet fikrini yaymaya
başladılar. Yeni sınırlardan dolayı akrabalarından soyutlanmış pek çok Özbek için

430

M. A. Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar, İslam Medeniyeti Araştırmaları, Klasik Yay, 2015, s.
187; Hizb’ut Tahrir, Hizb’ut Tahrir’in Değiştirme Metodu (Menhec), Beyrut, 2009, s. 32.

179

bu fikirler cazip geldi. Özbek ve Tacik toplumlarında İslam’ın yaygınlaşması ve bu
etnik grupların İslamcılıkla ilişkisi nedeniyle, Orta Asya’daki dini aşırılıklara karşı
neredeyse tüm tedbirler Özbek ve Tacikler’e yöneltildi. Hizb’ut-Tahrir, Orta
Asya’da hilafet kurulmasını ve Şeriat’ın getirilmesini savunan Orta Asya’nın tüm
ülkelerinde, Rusya ve Çin’de yasaklanan bir örgüttür. Bunula birlikte, gizli olarak
faaliyet gösteren çok sayıda Hizb’ut-Tahrir’in hücreleri, özellikle onların maddi
kaynakları belirsiz kaldığı için, Orta Asya devletleri için büyük bir tehlike
olmaktadır.

Kazakistan’daki

Hizb’ut-Tahrir’in

yasaklanması,

yetkililerin

“yurtdışından para ve kitapların getirilmesi, aşırıcı fikirleri yaymak için kullanılan
yolların kapatılmasına yardımcı olduğu” gibi açıklamaları eşliğinde yapıldığı dikkat
çekicidir. 431
Dini bir nitelik taşıyan siyasi bir parti kurma girişimleri başarısızlığa uğradı.
Sovyet sonrası dönemde kendiliğinden ortaya çıkan toplumsal örgütler tasfiye edildi
veya içindeki anlaşmazlıklar yüzünden parçalanmıştı. Gizli olarak varlıkların yeni
gerçeklere uyum sağlamış olan, uluslararası ağa sahip, yasal ve yasadışı propaganda
çalışmaları konusunda sağlam deneyimi var Arap ülkelerinin İslami partileri
olmuştur. Bu siyasi partilerin birisi de Hizb’ut-Tahrir el-İslami’dir.
Hizb’ut-Tahrir’in siyasi doktrininin temeli Peygamber ve onun ilk dört
halifelerinin zamanındaki dini-siyasi yapısını (hilafet) yeniden canlandırmaktır.
Sonraki İslami yerel ve bölgesel devletler (örneğin, Emeviler ve Abbasi halifeliği,
Osman İmparatorluğu) halifelik olarak da tanılır, ancak “Tanrı tarafından gönderilen
İslam dini”nin önceki prensiplerinden uzaklaşmıştır. 432
İdeolojik olarak, Hizb’ut-Tahrir’in, Bolşevikler gibi komünizm veya Hilafet
için ütopyacı bir nihai hedefi vardır. Hilafeliğin fikri “Bütün ülkelerin işçileri
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birleşin” gibi Bolşeviklerin sloganıyla karşılaştırabilir. Yine de Bolşevikler gibi
broşürlerin dağıtımı yoluyla halk bilincini değiştirmeye çalışmaktadır. 433
Halifeliğin idaresi ataerkil basitlikle tanınmıştır – iktidar halifeye aittır,
konsey – şura danışma işlevine sahiptir. Halife onunla danışabilir, ama önerilerini
yerine getirmek zorunda değildir. Halife, aynı zamanda başkomutan, komşu
ülkelerle savaş ve barış konularında durmaktadır. Halife, idari ve belediye işleri ile
mahkeme davalarında görev yapacak iki yardımcısın tayin eder. 434
Bu parti, Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu ülkeler başta olmak üzere
birçok ülkede yasaklanması ve Britanya başta olmak üzere birçok Batılı ülkede
oldukça yasal olarak faaliyet göstermesi ilginçtir. 1991 yılında Londra’nın ünlü
stadında (Wembley) düzenlenen parti kongresinde devlet güvenlik organları,
Hizb’ut-Tahrir’in Avrupa liderleri stadın sahibi olan ülkeye karşı cihad ilan
ettiklerini sessizce izlemişti. Gizliliği maksimum olarak korumak için, hücrelerin
arasında hiçbir bağlantı kurmuyorlar. Hücre üyeleri birbirleriyle yalnızca takma
adlarla iletişim kurarlar. Eğer üyeler kendi hücre liderlerinin faaliyetinden memnun
değillerse, bir mektup yazarak onun yerine daha layık olanını koymasını isteyebilir.
Sonra yüksek makamlar bu sorunu çözmeye yardımcı olurlar. Benzer bir durum
Kazakistan’daki hücrelerin birinde meydana gelmişti. 435
Hizb’ut-Tahrir’in toplumsal yapısı temel olarak herhangi bir dini bilgisi
olmayan veya “muhalefet hırslarına” yasal bir yol bulamayan dini bilgisi zayıf olan
gençlerden oluşuyordu. 436 Araştırmacı Mirsayitov, Hizb-ut Tahrir hareketinin
üyeleri, öğretmen ve işsiz gençler dahil olmak üzere, aydınlar ve din adamları
olduğunu belirtmektedir. 437
Hareketin fikirleri periyodik basında yayılmaktadır, onun için aşırı İslam’ın
fikirlerine
433
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yasallaştırılmasını destekleyen gazeteciler ve siyasetçileri kullanmaktadırlar.
Bununla birlikte, hareket üyeleri Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan’da hareket
broşürlerin dağıtımını yapmaktadırlar. 438
2.2.2.3. “Hizb’ut-Tahrir” örgütsel hiyerarşisi
“Hizb’ut-Tahrir” yapısı bir piramit esasına dayanmaktadır. Kırgızistan’da,
kolluk kuvvetlerine göre, yedi adımı içermektedir: mu’tamad (baş yöneticisi);
ma’sul (örgütün bölgesel başkanı); musa’id (ma’sul’un yardımcısı); nakib (ilçe
başkanı); nakib jardımcısı (nakib yardımcısı); muşrif (eğitimdeki bir veya daha fazla
grup başkanı); doris (acemi öğrenci). Partinin birincil hücresi halka olarak
adlandırılmaktadır ve genellikle beş kişiye kadar birleştirmektedir. Nakibin yönetimi
altında olarak ve haftada iki kez grupların eğitilmesini muşrif yönetmektedir. Ayda
bir kez muşriflerin toplantısı düzenleniyor ve bu toplantı sırasında muşriflerin birisi
yapılan faaliyetler hakkında rapor sunuyor ve nakibten yeni görev alıyor. Mu’tamad,
yeni gelen kitapları ve paraları dağıtıyor, bağışları toplıyor. Muşrif, yerel haznedarı
fonksiyonu gerşekleştiriyor ve parti kitap ve broşürlerini dağıtıyor. Parti üyelerinin
(çoğunlukla 17-25 yaş aralığındaki gençler), edebiyat ve broşürlerin dağıtımı için,
Kırgızistan’ın güneyindeki işsizler için mali destek sağlayan ($50-100), parti
yöneticiler tarafından oldukça düzenli şekilde ödüllendirilmektedir. Destek miktarı,
öğrencileri “İslami yaşamın canlaması ve dünyada İslam’a davetin yayılması”
yoluna yönelttiğinin sonucuna bağlıdır.
“Hizb’ut-Tahrir”

partisi

saflarına

katılma

işi

kolay

değildir.

Ana

kontenjanlarını dini okullarda ön eğitimin alan insanlar oluşturmaktadır. Kolluk
kuvvetlerin verilerine göre, “Hizb’ut-Tahrir” aktivistleri (eylemcileri), Oş ve
Celalabad camilerindeki gençlerle tanışır ve örgütün Özbek dilinde yazılan
broşürlerin birisini okumaya önerir. Her broşürü okumak ve anlayabilmek için bir ay
gerekmektedir. Eğer ilgilerini çektiyse, daha 3-4 tanesini öneriyorlar. Psikolojik
görüşme, sadece 4-5 bröşürlerini okuduktan sonra başlamaktadır. Bu görüşme
sırasında, gençlere HTİ saflarına katılmak için teklifte bulunuyorlar. Eğer genç adam
onaylarsa, aşağıdaki partiye bağlılık yeminini okur: “İslam’ın güvenilir bekçisi
438
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olacağıma, İslam’ı savunacağıma, Hizb’ut-Tahrir’in fikirlerini ve ilkelerini sözlü
veya fiili olarak benimseyeceğime, önderlere güveneceğime ve üye olduğum sürece
görüşlerime ters düşse bile onun kararlarını yerine getireceğime, Hizb’in fikirlerini
ve gayesini gerçekleştirmek için gerekenleri yapacağıma Yüce Allah’ın adına yemin
ederim, Allah söylediklerimin üzerine şahid olsun!”
Yemin cümlelerin okuduktan sonra aday, doris statüsünü sahiplenir. Üye
olurken parti gizliliğini tutacağına dair taahhüt verir. Üç aydan sonra sınavdan geçen
doris, halka olarak adlandırılan eğitim grubun oluşturma hakkını sahiplenen Muşrif
statüsüne adaylıkta bulunur. Grup üyeleri, sadece isimleri veya takma isimleriyle
birbirlerini tanımaktadırlar. Bu topluluk, meydana gelen tutuklamalar sırasında
kendilerini kamufle eden yapıya sahiptir. Parti, çok düzenli, karmaşık ve yuvarlak
güvenlik sisteme sahip olduğu için mensuplarının birini tutukladığı zaman sistemin
yıkılması zordur. Tutuklananların ifadesini almak çok zordur, çünkü polis veya
herhangi bir kolluk kuvvet görevlilerin tüm sorularına dini fanatikler “Allahu Ekber”
diye cevap vermektedir. Kolluk kuvvetlerin ellerine çoğu zaman özellikle doris ve
muşrifler düşmektedir. “Hizb’ut-Tahrir” parti hiyerarşinin üst düzey üyelerini,
hükümet karşıtı literatürleri dağıtma veya gençleri kendilerine çekme sırasında
yakalamak neredeyse imkansızdır.
2.2.2.4. Parti faaliyetleri
Orta Asya’nın eski sosyalist ülkelerinde İslam’ın yeniden canlanma süreci
oldukça karmaşık ve belirsiz bir olgudur. Bölgedeki İslam canlanırken ve dini
liderlerin çoğunun yeni liberal gerçeklerde siyasal süreçlerde aktif bir rol oynamaya
başladığı bir dönemde devlet organları durumun istikrarı bozma yönünde açık bir
tehdit gördüler. Müslüman topluluğun “pislik” ve “yenilikler”den temizleme
girişiminde bulunan birçok dini reformcu, öncellikle Abduvali Mirzoyev ve
Muhammed Rajab, Maturidilik tutumlara şiddetle karşı çıkmıştı. Maturidi tutumlara
yönelik kamusal kınamalar, Sovyet döneminin dinsel yaşantısının olgusu haline
geldi. Onlar için Müslüman topluluğunu koruma konusundaki tek siyasi yol olarak
İslami hükümet biçiminde olan devletlerin inşa edilmesi olmuştur. Bunun yerine,
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bilindiği gibi, erken İslam toplumunun yaşam biçimine odaklı Selefi tutumlarının
benimsenmesi önerilmiştir. 439
Orta Asya cumhuriyetlerinin bilim çevreleri arasında Hizb’ut-Tahrir’in
bölgedeki faaliyetlerin başlamasına ilişkin tartışmalar ve ayrımlar devam etmektedir.
Bazıları,

SSCB

döneminin

sonunda

hilafet

oluşumunun

düşüncelerinin

yaygınlaşmaya başladığını belirtmektedir. 1993 yılına kadar gizli örgüt Hizb’utTahrir’in varlığı hakkında bilenlerin sayısı çok azdı, çünkü bu örgüt faaliyetlerini
aktifleştirmemişlerdir. Tacikistan İslam Rönesans Partisi lideri Muhiddin Kebiri,
Hizb’ut-Tahrir’i SSCB’nin dağılmasından hemen sonra faaliyetlerine başladığını
iddia etmektedir. Özbekistan’ın ünlü ilahiyatçısı B. Babacanov ise bu örgütün 1993
yılında Özbekistan’da hilafeti kurmak için çağrıda bulunan bir grup gençler, Taşkent
camilerinden birinde broşürler dağıttığında başladığını belirtmektedir. 1991-1992
yılları arasında yaşanan olaylardan sonra, yenilen İslamcı gruplar Tacikistan’a
gittiler. Devlete savaşmak için maddi imkanları olmayan bazı üyeler Hizb’utTahrir’e katıldılar. Böylece, yerel İslamcılar devletten büyük bir yenilgiye uğradığı
bir dönemde parti faaliyete başladığı iddia edilebilir. “Ekremiye” davasının
soruşturma sürecinde Ekremiye üyelerinin çoğunluğu 1991’de Hizb’ut-Tahrir üyesi
olduğu tespit edilmiştir.
V. Ponomarev’in verdiği bilgilere göre, 440 Hizb’ut-Tahrir’in faaliyetleri
Özbekistan başkentinde 1995 yılından itibaren görülmüştür. Bu da kolluk
kuvvetlerinin verileri tarafından doğrulanmaktadır. Başlangıçta Hizb’ut-Tahrir
üyeleri, kitap, bröşür dağıtımı ve konferanslar yoluyla amaçlarına ulaşmak için yarıyasal ve barışçıl propagandasını tercih etmişlerdi. Ancak, parti faaliyetlerinin
gelişmeleri ülke yetkililerinin hoşnutsuzluklarına neden oldu. Yetkililerin şüphe ile
yaklaşmaları parti üyelerinin arasında radikalleşmeye yol açmıştı. 70’li yılların
başında Müslüman dünyasında çeşitli terör saldırıların uygulanmasıyla bilinen Saleh
Sariyye önderliğinde “et-Tahrir el-İslami” grubu partiden bölünmüştü.
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HTİ faaliyetlerini Özbekistan topraklarında 1990’ların başında başlamışlardı.
O yıllarda ülkenin farklı şehirlerinde uluslararası örgütün ilk hücreleri ortaya
çıkmıştır. 1995 yılından itibaren yetkililer, Taşkent dahil olmak üzere, Semerkand,
Buhara, Nemengan, Andican ve Kokand şehirlerinde bu partinin yeni oluşturulan
hücreler hakkında medyalarda çıkan haberleri ciddiye almaya başladılar. Sonra
Özbekistan’ın gizli servisleri, HTİ ideolojisi, 1995 yılında ülkeye Ürdün vatandaşı
Selahaddin tarafından “ithal” edildiğini söylemiştir. 441
Faaliyetlerin temeli, İslami devletin (Hilafet) kuruluşu için çağrıda bulunan
broşürlerin dağıtımı, ayrıca kafirlere karşı cihada katılmasıdır. Hizb’ut-Tahrir,
Tebliğ Cemaati’nden sonra İslami köktendincilik bakımından ikinci sırada yer
almaktadır. Eğer Tebliğ Cemaati İslam’ı yalnızca “barışçıl” yoluyla, casusların
görüntüsünde hareket ediyorsa, Hizb’ut-Tahrir ise faaliyetlerinde şiddet içeren ve
anayasaya karşı yöntemleri kullanmışlardır. 28 Mart 2005 tarihinde Astana
(Kazakistan) mahkemesinin kararı ile Hizb’ut-Tahrir uluslararası örgütü aşırılıkçı
sayılarak Kazakistan topraklarındaki faaliyetleri yasaklanmıştı.
Partinin broşürleri Kazak, Kırgız, Özbek ve Tacik dillerinde basılmakta ve
olabildiğince yaygın dağıtılmaktadır. Bu broşürler Ocak 2003 tarihinde Amerikan
askeri güçlerinin Körfez’de konuşlandırılmasına karşı olarak partinin Kuveyt
şubesinde bulundu. Sonra Orta Asya’daki Müslümanlar arasında yankı yaratan Irak
hakkında broşürler de çıkmaya başladı. Taşkent’teki Şubat 1999 olaylarından sonra
Hizb’ut-Tahrir özel bir popülarite kazanmaya başladı. Kazakistan’da bu partinin
faaliyetleri 1990’lı yılların ikinci yarısında başladı. 2000’lerin ortalarında, daha
doğrusu, bu partinin yasaklanması sonrasında (2004) zirveyi çıkmıştı. Hizb’utTahrir’in özellikle Özbekistan’daki büyümesinin sebebi, Şeyh M. S. Yusuf’a göre,
Müslümanları erişebilir bilgi (yasak olsa bile) aramaya zorlayan din özgürlüğünün
ve bilgiye erişimin eksikliğidir. Gayrı resmi gruplar genellikle bunu kendi
amaçlarına ulaşmak için kullanmaktadırlar. Bu parti, Kazakistan topraklarında
1990’ların ortalarından beri faaliyet göstermektedir. Partinin bu coğrafiyadaki
zirvesi olarak 1990’ların sonu – 2000 yılının başı sayılmaktadır. Faaliyet patlaması
441
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ise Kazakistan’ın güney bölgelerinde Özbekistan ve Kırgızistan sınırının hemen
yakınında gerçekleşmişti. Çeşitli tahminlere göre, partinin üyeliği birkaç bir kişiye
ulaşmıştı. Yukarıda belirtilen bölgelere ek olarak, Hizb’ut-Tahrir faaliyetleri
Kazakistan’ın

Almatı,

Astana

ve

ülkenin

batı

bölgelerinde

görülmüştür.

Kazakistan’da Hizb’ut-Tahrir, dünyanın değişik yerlerinde Müslüman kardeşlere
yardım çağrısında bulunan broşürleri dağıtmakla sınırlanmıştı. Parti, devlet ve din
adamları tarafından baskı görmeye alışmış, dolayısıyla faaliyetlerini kamufle etme
konusunda en üst seviyededir.
Hizb’ut-Tahrir’in Kazakistan’daki faaliyetlerini analiz ederek, partinin
yabancı temsilcileri ve yerel amirler, bölgede hilafeti inşa etmek veya
“canlandırmak” mümkün olmadığını anlamışlardır. Parti broşürlerin içeriğinde,
İslami dayanışma ve “ateist” yöneticilerden kurtulma çağrısı mevcuttu. İktidarı
devirmek veya anayasal düzeni değiştirmeyi hedefleyen açık yazılar yoktu. İnsan
hakları örgütünün birçoğu ve özellikle Batı örgütleri, Bağımsız Devletler Topluluğu
(Kazakistan, Uzbekistan ve Rusya) ülkelerinin güvenlik güçleri partiye karşı
savaşmak

için

aktif

olarak

propaganda

yapmaktadır.

Hizb’ut-Tahrir’i

destekleyenlerin büyük çoğunluğunu Kazak toplumunun alt tabaka temsilcileri ve
ayrıca üniversite öğrencileri oluşturmuşlardır. Daha 2000’lerin başında partinin
resmi yasaklanmasından önce bu hareket, Almatı’daki öğrenciler arasında ve
kalabalığı oluşturan pazar, otogar ve trengar yerlerinde propaganda çalışmalarını
yürütmüüşlerdir. Siyasi bir örgüt olarak Hizb’ut-Tahrir, Kazakistan topraklarında
Orta

Asya

Cumhuriyetlerin

güneyindeki

gibi

aktif

olarak

kendilerini

gösterememişlerdir. Faaliyetlerini yalnızca vaazlar ve geleneksel olarak broşürlerin
dağıtımı ile sınırlıydı. Tahrircilere karşı propagandasında resmi din adamları ve sufi
tarikatlerin de önemli rolü vardı.
Hizb’ut-Tahrir, Fergana Vadisi’nde 1990’lı yılların başlarındaki olaylardan
ve Taşkent’teki öğrenci gösterilerinden sonra Özbekistan’da faaliyetlerine
başlamıştır. Özbekistan liderlerinin güçlü metodu beklentileri karşılamadı. Devlet
tarafından pek çok örgüt ve liderler teşhir edilmişti. Burada devlet, Tacikistan’daki
gibi kimin kim olduğunu bilmediği için dini liderler hiçbir şey yapamadılar.
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Hükümet ve güvenlik yapıları, Stalin’in sorunu çözme yöntemini kullandılar. Bu
şartlar altında, gizli faaliyetlerde bulunma deneyimi olmayan yerel İslamcı gruplar
nispeten kolay yenildi, ancak daha deneyimli olan Hizb’ut-Tahrir partisi onların
yerini almıştı. İslami örgütlerin yenilgisinden sonra Hizb’ut-Tahrir’in popülariteleri
arttı ve dağınık gruplar ise Tacikistan topraklarına gitmeye mecbur kaldılar. Hizb’utTahrir liderlerine karşı Namangan, Fergana, Andican ve Margilan’daki çok sayıda
davaların açılması, Özbekistan’daki Hizb’ut-Tahrir’in önemli bir kısmı ülkeyi terk
etme zorunda kaldı. Genelde kaçanlar, İslam Kerimov’un rejiminden saklanmak için
güney Kırgızistan üzerinden Kuzey Afganistan’a kaçmıştı. Kaçanların birçoğu
Kırgızistan’ın Oş ve Celalabad bölgelerindeki akrabalarında sığınmıştı. 90’ların
başında ve ortalarında Hizb’ut-Tahrir’in üyeleri Özbekistan’lı Özbekler olduğunu
dağıtılan broşürlerden anlayabiliriz. Edebiyatlar, genellikle, Özbek ve Arap
dillerinde yazılmış ve yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov rejimi
hakkında eleştiriler yer almıştı. Ayrıca, Kırgızistan’da yerleşen Özbekistan’lı
Hizb’ut-Tahrir’in üyeleri, kendi düşüncelerini ifade etmeleri dışında, yerli Özbekleri
kendi saflarında çağırmaya başlamıştı. Böylece guney Kırgızistan topraklarında
partinin hücreleri oluşmuştu.
Dolayısıyla, devletin yeni bir ideolojik düşmanı ortaya çıktı, onların
faaliyetlerini bastırmak için istihbarat teşkilatları, polis, başsavcılar, din adamları ve
toplumsal hareketler gibi büyük güçler aktive edilmiştir. Partinin faaliyetlerine karşı
hükümetin sabrı azalmaya başlamıştı. Genel olarak yetkililer, Hizb’ut-Tahrir’e
yönelik ne yapacağını bilmiyorlar. Bugün hükümet ve resmi din adamları, bağımsız
Kırgızistan’daki Sünni partisi olan Hizb’ut-Tahrir gibi yeni bir fenomene tek ve net
bir tanımını yapamıyorlar. Devlet kurumları hareketi tanımlamada ve yorumlarında
ikiye ayırılmıştır. Birileri, Kırgız toplumunda kendilerini teyit etmeye çalışan dini
parti olduğunu iddia edenler, ikincisi ise siyasi hedeflerine ulaşmak için dini
kullandığını düşünenler. Hizb’ut-Tahriri, her siyasetçi, din ve devlet adamı kendi
bakış açısıyla ve ilgi alanlarına göre karakterize etmektedir. Özellikle parti
faaliyetlerinden, din adamları ve ilahiyatçılar endişelenmektedir. Bu korku, Hizb’utTahrir partisinin içine insanların geçişinden kaynaklandığını kabul edebiliriz.
Uluslararası Kriz Grubu analisti Saniya Sagnayeva’ya göre, Hizb’ut-Tahir, ülkedeki
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mevcut düzene karşı çıkan mufalehet hareketidir. “İktidar ayrıcaliklarına karşı
saldırıdır. Onlar herhangi bir mahkeme, polis, başsavcılardan korkmuyorlar.
Genellikle bunlar, devletin politikasını bilmeyen aç, işsiz adamlardır”. 442
Sagnayeva’ya göre, hareket mensupları televizyon izlemiyorlar, radyo
dinlemiyorlar, gazeteleri okumuyorlar. Onlar için bu tür şeyler lükstür, yoksul
insanlar olsa, tesellini her zaman dinden buluyorlar. Onun yardımıyla, onlar
ülkedeki mevcut düzeni devirmeyi planlamaktadırlar. 443
Kırgızistan Ulusal Güvenlik Hizmetinin (KNB) verilerine göre, bugün
hareketin faaliyet merkezleri, Oş şehri ve Karasu, Aravan, Uzgen ve Nookat
bölgeleri, ve Celalabad eyaletinin Bazarkorgan ve Suzak bölgeleri ve Celalabad
şehridir. Yukarıdaki yerleri çoğunlukla Özbekler oluşturan ülkenin güneyinde
yoğunlaşmıştır.

Özbekistan’lı

Tahrirciler,

İslam

Kerimov’un

90’lardaki

baskılarından dolayı buraya yerleşmişti. Kırgızistan’da yasaklanan Hizb’ut-Tahrir
dini-siyasi partisini, etnik olarak üyelerinin çoğu Özbekler oluşturmaktadır. Kolluk
kuvvetlerinin verilerine göre, bugün, Kırgızistan’ın güneyinde, harekete bağlı olmak
için Kur’an üzerinde yemin vermiş Hizb’ut-Tahrir üyelerin sayısı yaklaşık 4 bindir.
Operatif verilere göre, Hizb’ut-Tahrir’i %94-96’sını Özbekler oluşturmaktadır.
“Ajanlara” göre, partide Kırgızlardan daha çok Özbeklerin bulunması, Özbeklerin
daha dindar olduğunu göstermektedir. 444
Özbeklerin dindar olmasına rağmen, Hizb’ut-Tahrir partisinin etnik bileşimi
hakkında güvenlik güçlerinin resmi verilerine insanların birçoğu katılmıyorlar.
Celalabad’taki “Spravedlivost” (Adalet) insan hakları örgütü Etnik İlişkileri Daire
Başkanı Abdumalik Şaripov, parti üyelerinin neredeyse %100 Özbeklerin olduğunu
soyleyen özel istihbaratın verilerini yanlış bulmaktadır. Bununla birlikte Şaripov,
Hizb’ut-Tahrir’de Özbekler, diğer milletlerden daha fazla olduğunu kabul
etmektedir. Din faktörü, gerçekten, Fergana Vadisi’nde İslami bir devlet (Hilafet)
inşa etmek isteyen partiye, etnik grupların oranı üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Bu
442
443

444
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arada, Kırgızistan’daki Özbeklerin bugünkü toplumsal durumun da önemli bir rolü
vardır. Birçok araştırmacıya göre, partideki Özbek oranının artışı, Özbek gençlerin
entelektüel potansyellerin kullanımı açısından devletin ihtiyac eksikliğinden
kaynaklanmaktadır.
Ancak Oş bölgesinin il müftüsü Kasymov Rahmatullah-hoca, partinin etnik
yapısına bölgenin etnik yapısı da etkileyeceğini söylemektedir. Din adamına göre,
eğer Kırgızistan’ın güneyinde Özbeklerin önemli bir parçası yaşıyorsa, doğal olarak
partide de Özbeklerin sayısı artacaktır ve Kırgızistan’ın kuzey bölgesindeki,
çoğunlukla Kırgızların yaşadığı, Narın ve Çu bölgelerinde ise Hizb’ut-Tahrir’in
üyeleri tamamen Kırgızlardır. İmamın bu görüşlerini SNB (slujba natsionalnoy
bezopasnosti – Milli Güvenlik Hizmeti) de doğrulanmaktadır. Son zamanlarda,
partide etnik olarak Kırgızlar’ın sayısı artmaktadır. Kırgızların çoğunlukla yaşadığı
bölgelerde Hizb’ut-Tahrir’e üye alımı çoğalmaktadır. İlk hücreleri Kırgızis^tan’ın
Şamaldısay ve Celalabad bölgesinin Taşkumır topraklarında ortaya çıkmaya başladı.
Buna ek olarak, Kırgız medyaları, ülkenin Narın ve Çu bölgelerinde parti üyelerinin
bulunduğunu defalarca bildirmişti. Bugün Hizb’ut-Tahrir üyeleri, devlet yetkilileri,
kolluk görevlileri ve işadamlarının çocukları tarafından kendi takipçilerinin sayısını
artırmakla meşgüldür. Partinin aktif propaganda faaliyetleri kolluk kuvvet
çalışanların arasında da yürütülmektedir. SNB’nin verilerine göre, Kırgızistan’ın ilçe
polis karakollarının müdürleri parti üyeleri tarafından ahlaki ve psikolojik baskıya
maruz kalmıştır. Polislerin açıklamasına göre, dini argümanları kullanarak ve
Müslüman olan (İslam dinine mensup) polis memurlarının üzerine durularak yapılan
baskılarına dayanmak çok zordur. Ülkede Kırgızlar’a göre Özbekler’in daha dindar
olması, partinin asker toplamasında dini dogmalara dayanan ve başlangıçta yeni
üyelerin Özbek etnik grup arasından seçilmesine neden olmuştur. Bununla birlikte,
Kırgızistan’daki ilk parti üyeleri Özbekistan’lı Özbekler olmuştur. Doğal olarak,
partinin propagandası başlangıçta, ortak iletişim diline dayanan ülkedeki Özbek
halkı arasında gerçekleştirilmişti. “Kim eline silahı alabilirse silahla, alamayanlar –
dil ile ve mülkiyetleri ile mücadele etsin” programatik sloganı doğrultusunda, yeni
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cami imamlarının (öncellikle gayrı resmi) yardımlarıyla parti, kendi fikirlerini
Kırgızistan’da geniş propagandasını kurdular. 445
Tüm aşırı İslamcı gruplar gibi (Ekremiyye, Tebliği Cemaat), Hizb’ut-Tahrir
de fikirlerinin uygulanması için Fergana Vadisi’nde verimli bir zemin bulmuştu.
Bilindiği gibi halifelik, Müslümanların gözünde kardeşçe ilişkiler, eşit olarak
dağıtılmış ganimetler hakim olan en adil devlet sembolü olmaya devam
etmektedir. 446
Hizb’ut-Tahrir’in politika belgelerinde hilafet, hükümetin İslami bir sistemi
olarak kabul edilir: “İslam devleti – İslam’ın tamamen uygulanmasına ve öteki
dünyaya inanmaya çağıran (da’vet) bir ülkedir. Hilafet dört ilkeleri (prensipleri)
içermektedir:
- Üstün güç yalnızca Allah’ın’dır, dolayısıyla Şeriat’ındır;
- İktidar Ümmet’e aittır;
- Bir Halifenin atanması zorunludur;
- Halife, İlahi Yasaları kabul etmede münhasır yetkiye sahiptir – sadece o
Anayasa ve çeşitli kanunları yazmalı” 447
Hizb’ut-Tahrir’in belgelerine göre, Müslüman ülkeleri (özellikle Orta Asya
devletleri) gayrı İslami olarak karakterize edilir ve “günlük hayatlarında İslam’ın
şartlarını yerine getirmemek” ve “hükümetteki sistemde İslami sistemin eksik
olması” gibi ümmetin güncel sorunların nedeni olarak nitelendirilmektedir. Bu
belgelere göre, Hizb’ut-Tahrir’in (Kurtuluş Partisi) ismi, üyelerinin “dünyanın her
köşesindeki “kâfirlerin” hakimiyetinden kurtuluşa” ulaşmak için çabalarını
vurgulamaktadır.
Bu partinin faaliyetleri Kırgızistan dahil olmak üzere, Orta Asya’nın birçok
ülkesinde yasaklanmıştır. Bugün parti broşürleri dağıtanlar Kırgızistan Ceza
445

446

447
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Kanununun 299. Maddesindeki “Ulusal, Irksal ve Dini nefreti körüklemekten”
yargılanmaktadır. 20 Ağustos 2003 tarihinde Bişkek Yüksek Mahkemesi, hukuk
davaları konusundaki Adlî kurulu kapalı oturumunda, “Hizb’ut-Tahrir el-İslami”
örgütünü aşırılıkçı olarak tanımıştı. Kırgızistan Diyanet İşleri, 2002 yılının Ekim
ayında bu partinin faaliyetlerini yasaklamak için özel bir fetva yayımlamıştı. Ama
bu tür yasaklamalar, örgüt üyelerin faaliyetlerini azaltmadı, aksine onlar, ülkedeki
gizli ve yasadışı faaliyetlerini sürdürmeyi güçlenerek devam ettirmiştir. Fergana
Vadisi’ndeki “Hizb’ut-Tahrir el-İslami” partisinin kurulmasına ilişkin birkaç görüş
vardır. Özbekistan’ın ünlü ilahiyatçılarından B. Babacanov’a göre, 90’lı yılların
başında Özbekistan’ın devlet organları tarafından “Adolat” (Adalet), “İslom
Laşkarlari” (İslam savaşçıları), “Tovba” (Tövbe) örgütlerinin tasfiye edilmesi,
Fergana Vadisi’nin dini arenasında Hizb’ut-Tahrir el-İslami partisinin Özbek kolu
ortaya çıkmıştır. 448
Kazakistan’da, komşu ülkelerden farklı olarak, İslamcılar daha az Özbekleri
kendi taraflarına çekmeyi başardılar. Kırgızistan’da ise durum tamamen farklıdır.
Burada Hizb’ut-Tahrir’in hemen hemen tüm üyeleri etnik olarak Özbektir. 449
Kırgızistan’da Özbekler daha fazladır, buna ek olarak, 2005 yılına kadar Hizb’utTahrir’in Kazakistan’daki faaliyetleri resmi olarak yasaklanmamıştı.
Kendi mali ve ekonomik sorunları çözmek için etkili yetkilileri ve zengin
işadamlarına ihtiyacı haricinde, Kırgızlara tamamen siyasi boyuttan da ihtiyaç
duymuşlardır. Hizb’ut-Tahrir üyelerinin çoğunun Özbeklerden ve Kırgızlardan
oluşan idareyi göz önüne alındığında, dini-siyasi Özbek partisinin ve Kırgızlar
tarafından kontrol edilen laik devletin muhalefeti ortaya çıkmıştı. Böyle bir
muhalefet, parti üyelerine göre, Kırgızlar tarafından Özbeklere yapılan zulüm,
Kırgızlara göre ise partiyi birleştiren bir güç olarak kullanan Özbekler, daha sonra
ayrılma ve Özbekistan’a katılma ile özerklik kazanmaya çalıştığı olarak kabul
edilmiştir.
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Yapılan araştırmalar, Orta Asya’daki farklı etnik grupların temsilcilerinin,
bölgedeki radikal örgütlerinin faaliyetlerinde değişik derecelerde yer aldığını
göstermektedir. İslamcılar farklı uluslardan insanları, özellikle Özbekistan’daki
Tacikler’i, Kazakistan ve Tacikistan, Kırgızistan’ın güneyindeki Özbekleri kendi
saflarına çekmeye büyük başarılar elde etmişti. Bu, İslam’ın Özbek ve Tacik etnik
gruplarına daha fazla gelmesi ile ulusal azınlıklara karşı dini zulümlerin
yapılmasıyla açıklanmaktadır. İslam’ın radikalleşmesi konusu Orta Asya’da, ulusal
devletlerin gelişmesindeki zorlukların başında gelen ilk yerlerden biri olarak
gösterilmektedir. İnsan hakları savuncusu V. Ponomaryev’ın verilerine göre,
Özbekistan’ın başkentinde Hizb’ut-Tahrir’in faaliyetleri 1995 yılından itibaren
görünmeye başlamıştır. Bu kolluk kuvvetler tarafından da doğrulanmaktadır.
Böylece 14 Mayıs 1999 tarihinde Taşkent’in Şehir Mahkemesi tarafından Hizb’utTahrir’in suçlu bulunan 12 üyelerinin 8’i 1995 yılından bu yana parti faaliyetlerine
katılmıştır. Bu örgüte yönelik İddianamede, 1995 yılında Hizb’utTahrir ideolojisi
Ürdün’lü Salohiddin tarafından Özbekistan’a “ithalat” edildiği iddia edilmektedir. 450
1995 yılında aranmakta olan H. Nosirov ve H. Seyidaminov, Hizb’utTahrir’in Özbek kolun oluşturmuş ve daha sonra Andican, Semerkant, Taşkent ve
Fergana bölgelerinde bölgesel şubelerini oluşturmuşlardır. 451
Aynı dönemde, güney Kırgızistan’da Hizb’ut-Tahrir’in ilk temsilcileri ortaya
çıkmaya başladı. Orta Asya ülkeleri ve halklarının tanınmış ulusal kimlik arasındaki
sınırların açık olması nedeniyle, herhangi bir dini “yenilik”, Fergana Vadisinin
Özbek, Kırgız ve Tacik kısmının çevresine aynı derecede dağılmıştı. Kırgız kolluk
kuvvetleri “tahrircilerin” faaliyetlerine yeterince dikkat etmemişti, dolayısıyla bu
nedenle Kırgızistan’ın güneyindeki parti kolunun ortaya çıkmasının tam zamanın
belirtmek oldukça zordur. “Hizb’ut-Tahrir” partisi, güvenlik hizmetlerinin verilerine
göre, İ. Kerimov’un zulmünden kaçan birçok Özbek İslamcıları yerleşen, esas
olarak, Kırgızistan’ın Oş bölgesinde yoğunlaşmaktadır. Onların Özbekistan’a göre
burada daha fazla özgürlüğe sahiptir ve Fergana Vadisi’nin Kırgızistan kesimindeki
dini durumu üzerinde olumsuz etkilerini göstermektedir. Bağımsızlık kazandıktan
450
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sonra Oş bölgesinde 677 cami ve 4 medrese inşa edilmiştir. Celalabad bölgesinde ise
127 dini kuruluşlar, onun içinde 123 cami ve 1 medrese kaydedilmiştir, Ayrıca,
bölgede 200 cami ve 2 medrese gayrı resmi olarak faaliyet göstermektedir. 452
Bu camilerin çoğu yabancı yatırımcılar sayesinde inşa edilmiştir. Hizb’utTahrir, Fergana Vadisi’nde özel bir konuma sahip olduğu bilinmektedir. Burada
demografik, etnik ve dini durum neredeyse “patlanacak” gibi görünmektedir. Son on
yılda

Fergana,

“uyuşturucu

geçiş

alanı”

imajını

sıkıca

edinmiştir

ve

uyuşturuculardan gelen paralar aşırı örgütlerin mali tabanının büyük bir kısmını
oluşturmaktadır. “Hizb’ut-Tahrir”in ilkeli pozisyonu olarak mücadelenin şidddetli
formların reddetmesini sürekli beyan etmesine rağmen, dağıtılan broşür ve
kitaplarında “cihad” kelimesi mevcuttur. Parti programında cihad yoluyla “Hizb’utTahrir”, Kırgızistan’ı “Daru’l-Küfürden” (Dinsiz ülke) “Daru’l-İslam”a (İslam
ülkesi) dönüştürmek istediğini söylemektedir.
A. İgnatenko’ya göre, İslam radikalcileri, İslam’ı yorumlamada sadece
kendilerinin doğru olduğuna inanmaktadır ve parti ideolojisinde vazgeçilmez, sistem
oluşturacak “Tekfir ve cihad” iki kavram bulunmaktadır. Tekfir – kendileriyle aynı
görüşte olmayan herkesi küfürle itham etmek. Burada tekfir nesnesi gayrı
müslümanlar olmadığını altını çizmek çok önemlidir. Tekfirlik Müslümanlara
yönelik bir amaçtır. Başka bir ifadeyle, İslam’ın belli bir yorumlarında kendileriyle
aynı fikirde olmayan Müslümanları kafir olarak görmektedirler. Ve bu durumda
“tahrirciler” tarafından kafir olarak görülen Müslümanlar, “mürted” statüsünü
sahiplenmektediler.
Hizb’ut-Tahrir, kamu yöneticileri, özellikle Özbekistan Cumhurbaşkanı İ.
Kerimov’u, Mısır Cumhurbaşkanı H. Mübarek’i, Cezayir’in liderlerini, ayrıca kolluk
kuvvetlerini de tekfir etmektedir. “Tahrircilerin” siyasallaşması, Özbekistan,
Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan’ın siyasi sistemini kökünden değiştirmesine
hazır oldukları konusundaki ifadeleri, sadece siyasi liderleri değil, aynı zamanda
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Orta Asya’daki “geleneksel” Müslümanları da korkutmaktadır. 453 Ayrıca, 21 Nisan
1999 tarihinde “Narodnoe slovo” (“Halk Sözü”) gazetesinde “Hizb’ut-Tahrir”in
Özbek dilinde yayınlanmış 13 broşürleri yer almıştır:
- “Nizomul İslam” – İslam Sistemi;
- “Hizb’ut-Tahrir tuşunçalari” – Hizb’ut-Tahrir düşüncesi;
- “Hizbiy uyuşma” – beraberlik hareket;
- “Demokratiya – kuft nizomi” – demokrasi – kafirlerin kanunu;
- “Halifalik” – Halifelik kurma hakkında kitap;
- “İzzat va Şaraf sari” – İslam dünyasının mevcut durumu ve bundan çıkacak
neticeler hakkında bir kitap;
- “Siyesiy fikrlari” – siyasal düşünceleri;
- “Halifalik kanday tugatildi” – Hilafet nasıl kayboldu;
- “Siyesiy va halkaro siyosat” – eski devletlerin siyasetleri hakkında bir
kitap;
- “Manhaj” – darbe (toplumu nasıl değiştirmek ve hilafeliği kurmak);
- “Molyaviy bozorlardagi bekarorlik” – bankacılık sistemleri ve borsalar ile
ilgili finansal çöküşler;
“Hatarli tuşunçalar” (tehlikeli düşünceler) – Hilafet inşası için çağrıda
bulunan metinleri içermekte olan kitaptır. Bunların hepsi bu partinin ideolojik
platformunu oluşturmaktadır. Parti liderleri zaman zaman Özbekistan İslami
Hareketi’nin liderleri ile temasa geçiyordu, ancak olumlu sonuca varamadı.
Parti hedeflerinin gerçekleşmesi için mücadele üç aşamayı içermektedir:
birinci aşamada partinin amaçlarına ve hedeflerine, görevine ve yöntemlerine inanan
insanları hazırlanması yoluyla parti çekirdeği oluşturuluyor; ikinci aşamada
“Ümmetle etkileşimi” gerçekleşiyor; üçüncü aşama ise İslami devletin kurulmasının
453
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ardından başlıyor ve diğer şeylerin yanı sıra, “dünyanın geri kalanına İslam’ı yayma
görevini” içermektedir. Rus oryantalisti A. İgnatenko’ya göre “Hizb’ut-Tahrir”
şubeleri Mısır, Ürdün, Tunus, Kuveyt, Filistin, Türkiye, Batı Avrupa ve Orta
Asya’da etkindi. 454 Bugün ise Özbekistan ve Kırgızistan yetkililerin baskıcı
tedbirlerinden dolayı bu parti, faaliyetlerini kamufle etmek zorunda kaldılar.
Yetkililerin baskıcı önlemleri örgütün üyelerini azaltmadı, aksine, onlar Fergana
Vadisi’ndeki yasadışı ve yarı-legal ideolojik çalışmalarını artırmışlardır. Hizb’utTahrir,

Andican

ve

Nemengan

radikalcileri

aracılığıyla

1990’lı

yıllarda

Kırgızistan’da yayılmıştır. Bu partiyi genelde güney Kırgızistan’daki Özbek nüfusu
desteklemektedir. Parti propaganda işlerine ana vurgusunu yapmaktadır. Grubun
üyeleri Arapça, Özbek ve Kırgız dillerindeki dini literatürleri gizlice dağıtmaktadır.
“Hizb’ut-Tahrir”, sadece zengin ve fakirler değil, aynı zamanda bilimsel ve
teknolojik ilerlemeler olmayan hilafeti kurmak için yeryüzünde “barışçıl” yoluyla,
bütün “kafirler” ile cihad etmeye hazır olduğunu beyan etmektedir. İslam
ülkelerinde (özellikle Özbekistan) egemen olan rejime karşı mücadele çağrısında
bulunan, cihad fikirlerini yaymak için kullandığı kendi web sitesine (www.hizb-uttahrir.org) sahiptir. Parti sitesi oldukça profesyonel olarak tasarlanmıştır. İslam tarihi
hakkında analitik makaleleri ve Türkçe, İngilizce, Almanca, Farsça, Malayca,
Arapça ve Rusça yazılan kitaplar mevcuttur. Site, ülke yetkilileri ve kolluk
kuvvetleri tarafından Müslümanlara karşı yapılan baskıcı eylemlerden sayısız
örnekler sunmaktadır ve Özbekistan’daki parti üyelerinin kitlesel tutuklamaları
hakkında geniş materiyalleri içermektedir ve İ. Kerimov’u “Yahudi kafiri” olarak
karakterize edilmektedir.
Site materiyallerin başlıkları parti faaliyetlerin propaganda ve siyasi
yönelimlerini açıkça göstermektedir: “Ürdün hükümeti ile Yahudilerin bağlantısı
nedir?”, “Cezayir’deki soykırımın ana hedefi – İslam’ı imha etmektir”, “Çeçenistan
Cumhuriyeti: insanların kalplerinde İslam’ı nasıl canlandırmıştır”, “Amerika terörist
devlettir

ve

Müslüman

dünyasından

ihraç

edilmelidir”,

“Afganistan’daki

Talibanların faaliyetleri onların değerlerini yükseltmektedir”, “Y. Arafat ve CİA,
454
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Yahudilerin ulusal güvenliğini korumak için gençleri göndermektedir”, “Çeçenistan
– Rusya ve ABD arasındaki işbirliğinin kurbanı”, “el-Da’la el-İslamiye” “(İslam
Devleti)” vs.
İnternet üzerindeki materiyaller, Kırgızistan’la doğrudan ilişkisi daha yoktur
ve muhtemelen Arap ülkeleri tarafından hazırlanan metinlerin çevrisidir. Site serveri
ise herhangi bir İslam ülkesinde değil İngiltere’de bulunmaktadır. Birmingham
Üniversitesi Öğretim Üyesi G. Emelyanov’a göre, “Hizb’ut-Tahrir” faaliyetleri
Britanya Adalarında aktiftir. Onların broşürleri günlük olarak Birmingham
sokaklarında bulunabilir. Parti merkez şubesi Londra’nın prestijli bölgelerinden
Tottenham’da yer almaktadır. Onun Londra şubesinin başkanı 1958 doğumlu
Suriyeli Şeyh Omar Bakri Muhammed’tir. Batılı bilim adamlarına göre, “Hizb’utTahrir”in İngiltere ve Orta Asya’daki şubeleri yakından ilişkilidir ve örgütün
faaliyetlerini koordine etmektedir. 455
2000 yılın Mayıs ayında “Hizb’ut-Tahrir”, Oş ve Celalabat bölgelerindeki
bağımsız gazetecilere “Fergana Vadisi’nde parti faaliyetleri hakkında medya
aracılığıyla komuouyuna objektifli olarak bilgilendirmesi için”, “İslam Ümmetinin
ve hilafetin yaneiden canlanması için” işbirliği teklifinde bulunmuşlardır. 456
Gazeteciler makbul görürse, Kırgızistan’daki “Hizb’ut-Tahrir” parti üyesi,
gazetecilere bölgede yasadışı dağıtılan edebiyatları, parti yayının son sayısını
getireceğine dair söz veriyordu. Onlara göre, “Hizb’ut-Tahrir” kavramı denildiğinde,
sıradan insanların ve resmi yetkililerin içindeki korkularından kurtulmak için
yardımcı olacağını düşünmüştü. Gizli örgütün böyle bir hareketi, kendi itibarını
düzeltme ve stratejisini netleştirmek için bir girişim olarak görülebilir. Ancak onlar,
“Orta Asya’da Hilafeti inşa etmek” gibi stratejik hedefini değiştirmek istemediler.
“Hizb’ut-Tahrir”, daha az dindar ve daha fazla “Ruslaşmış” bölge olarak sayılan
Kırgızistan’ın küzeyinde etkisini genişletmeye başladı. Cumhuriyetin istihbarat

455
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servislerine göre, bugün Pakistan kamplarında yasadışı yaklaşık 300 Kırgız
vatandaşı eğitilmektedir ve onların çoğu “Hizb’ut-Tahrir” parti üyeleri olmuştur. 457
İslami köktendincilik hakkındaki çeşitli literatürler güney Kırgızistan’a,
özellikle Özbekistan’dan ve yurtdışından gelmektedir. Ama Kırgız dilindeki
broşürler, Kırgızistan’da hazırlanmaktadır. 1999 yılın Nisan ayında, ulusal güvenlik
görevlileri, Oş bölgesinde bulunan gizli matbaaların, Kırgız dilinde yazılan “İslam
sistemi” kitabının 1000 adetin, “el-Va’i” sonraki sayısının taslağın, bilgisayar ve
fotokopi cihazlarını eline geçirdi. Arapça ve Özbek dillerinden Kırgızcaya
profesyonel derecede tercüme edildiğini belirtmek gerekir. Dolayısıyla, “Hizb’utTahrir” partisinin içinde filoloji eğitimi almış, Kırgız dilin iyi bilen ve muhtemelen
tecrübeli Kırgızlar vardır. Tutuklananların arasında yeni üyelerini kendilerine çeken,
politeknik Enstitüsü mezunu, çok başarılı, eğitilmiş birisi vardı. O gizlice eğitim
veriyordu ve gelirlerinden %10 oranında katkıları topluyordu. Oş bölgesinin EskiNookat ilçesinde orta okul ve lise öğrencileri arasında propagandasını da
yürütmüşlerdir. 5-10. sınıf öğrencileri, bir ay boyunca partinin gizli hücrelerine
gidip namaz ve Arapça öğreniyordu.
V. Ponamoryev “Hizb’ut-Tahrir”e karşı İ. Kerimov” kitabında, 1998-1999
yıllar arasındaki Özbekistan’da tutuklanan ve mahkum edilen, bu partiye karıştıkları
şüphesiyle 113 kişinin listesini kaleme almaktadır. Onlarınn kendi web sitesinde 4
binden fazla kişilerin Özbekistan hapishanelerinde tutulduğunu söylemektedir.
Onların bir kısmı Kırgızistan’da gözaltına alınmıştır ve Özbekistan yetkililerine
teslim edilmiştir. Ancak, Özbek “tahrircilerin” birçoğu kendilerini becerikli şekilde
kamufle etme yoluyla Taşkent rejiminin baskılarınan kaçarak, Fergana Vadisi’nin
Kırgız kısmında kalıcı olarak yerleşmişlerdir. Bugün onlar, Orta Asya’daki “dinsiz
rejime” karşı ideolojik savaşını devam etmektedir ve Kırgızistan’ın Oş, Celalabad ve
Batken bölgelerindeki dini durum üzerinde olumsuz etkilerini göstermektedir.
“Hizb’ut-Tahrir”

partisi

Taşkent’teki

terör

olaylara

katılımlarını

reddetmişlerdir. Suçlamalara yanıt olarak, Özbekistan’ın büyük şehirlerin tümüne
“...parti silah ve şiddet kullanmaz. Terörist eylemler, patlamalar ve soygunlar
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yapmaz.

Ve bu yöne asla adım atmaz. Partinin (hizb) şiddet kullanmaması,

yöneticilerin ve onların zulmünden korktuğundan değil, İslam devletin canlandırma
çağrısını, şiddete yer olmayan Resulullah’ın gösterdiği yolunu takip ettiğindendir.
Özbekistan yöneticilerin, “Hizb’ut-Tahrir”in bombalama olayların ve suikastı
planladığı cumleleri tamamen yalan ve iftiradır” diye yazılan broşürleri dağıtmaya
başlamışlardır. 458
Böyle bir içerikli broşürler Kırgızistan’ın güneyinde de dağıtılmıştır.
Devletin baskıcı makinesi ne kadar sert çalışırsa, o kadar “Hizb’ut-Tahrir”in
faaliyetleri daha yoğun olacağını belirtmek gerekmektedir. Hükümetin baskıcı
faaliyetlerine onlar “broşür savaşıyla” cevap vermiştir. Broşurlerde yetkililer
tarafından Müslümanlara karşı yapılan baskıcı siyasetin örnekleri yazılmıştır.
Broşürler, Müslümanları tutuklamalardan korkmaması, Allah’ın yolunu takip
etmeye devam etmesi ve “kendi sabırlarıyla” Müslümanlara karşı savaşta “dinsiz
hükümdarların” yenilgiye uğramalarını sağlamak için kaleme alınmıştır.

Yerel

uzmanlara göre, son zamanlarda broşürlerin tarzı değişse bile, insanları
höşgörüsüzlüğe, “kafir” ve “hainlere” karşı mücadele için çağrıda bulunmaktadır.
Örneğin, broşürlerin birinde, İslam ve diğer dinler arasında herhangi bir işbirliği
olamayacağını söylemektedir, İslam – kusursuz (mükemmel), en önemli ve
dünyadaki son dindir, bütün dinler eşit olduğunu söyleyenler Kur’an’a aykırıdır.
Eğer başka bir dindekiler, Allah’ı, Kur’an’ı ve onun kanunlarını tanımazsa, onlarla
diyaloğa girmeye gerek yoktur ve diğer dinlerle diyalog ve işbirliğin mümkün
olduğunu savunan kimseler – İslam’ın hainleridir. Buna ek olarak, Özbekistan
hükümetin eylemlerini eleştirilere bir çok yerler ayrılmıştır. Belki de, broşür
kalitelerin azalması, partinin en iyi eğitilenlerin bir kısmı tutuklanmasıyla açıklana
bilir. Böylece, 2003 yılında Özbekistan’ın cezaevlerinde, aşırılıkçı dini örgütlere üye
oldukları suçlamasıyla yaklaşık 7 bin mahküm vardı. Onlardan: 1 600 – vehhabiler,
650 – İslam’ın çeşitli radikal hareketlerin mensupları, 200 – laik muhalefet
mensupları (eski “Birlik” ve “Erk” partileri), 4 500 – “Hizb’ut-Tahrir” üyeleri ve
2002 yılın Baharında gözaltına alınan ülkedeki parti emiri, ayrıca onun öncü
458
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gruplarından bazılarının liderleri. Bununla birlikte, 15 gizli matbaa evleri tespit
edildi, kolluk kuvvetleri, ülkeye getirilen yasadışı dini edebiyatların ana kanallarını
ortadan kaldırmayı başardılar.
Son yıllarda, Rusya’daki terör olaylarına HTİ’nin ilişkisi hakkında güvenilir
bilgiler yoktur. HTİ üyelerine sunulduğu terör suçlamaları, genellikle, mahkemeden
önce dağılmıştır. Örneğin, 2007 yılı Mayıs ayında, Rus özel servisleri, Petersburg
valisi Valentina Matviyenko’ya düzenlenmiş suikast açıklanması bildirildi ve HTİ
üyeleri tarafından hazırlandığı bilgilerini yaydılar. Daha sonra, suçlanmış HTİ
üyeleri mahkeme tarafından beraat edilmiştir.
“Hizb’ut-Tahrir” partisi, İslam’ı kabul etmeyen kafirlere karşı ve Orta
Asya’daki “mürted rejimlere” karşı ideolojik (zihinsel) cihadı muhafaza etmede
herbir gerçek Müslümanlardan talep etmektedir. Aynı bu ilkelere Özbekistan İslam
Hareketi de uymaktadır.
Kur’an’da: “...kafirlere itaat etme...” ayeti vardır 459. Bu anlaşılabilir bir
durumdur. Yukarıda zikredildiği gibi “Hizb’ut-Tahrir” partisi, İ. Kerimov’u ve Orta
Asya’nın “dinsiz ülkelerinde” yaşayan diğer liderleri kafir olarak ilan etmiştir. Parti
mantığına göre, gerçek Müslümanlar, devlet başkanları olsa bile, onlara itaat
etmemelidir. Ayrıca, onlarla karşı cihad mücadelesi yürütmek gerekir: “Hafif ve ağır
olarak sefere çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin” 460 ayeti
buna delildir.
“Hizb’ut-Tahrir” faaliyetlerin analizi, bu partinin üyeleri Kur’an’ı kendi
yorumlamalarıyla birlikte, kendi bakış açısına sahip oldukları sonucuna yol
açmaktadır. Dini-siyasi hareketi köklü özelliklerini aşağıdaki gibi nitelendirmek
mümkündür:
- Hükümete karşı tutumu;
- Temel stratejik hedef olarak iktidar arzusu;
- Siyasal sistemin oluşumun ideolojisi;
459
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- İslami devletin (hilafet) inşası ve mücadele taktikleri programların
bulunması;
- Geliştirilmiş propagandası ve ajitasyon araçlarına sahip olması.
Özbekistan’da

son

yıllardaki

gelişmeler

analizi,

“Hizb’ut-Tahrir”

faaliyetlerini abartma ne de küçümsemenin aşağıdaki faktörlerde olmayacağını
göstermektedir:
- Parti faaliyetleri, hükümet, ekonomik ideolojik sistemik kriz sırasında
meydana gelir;
- Parti elinde büyük miktardaki paralara sahiptir;
- Parti fikirlerin propagandası kitleler için hazırlanmıştır;
- Parti, orantısız sayıların “siyasi dalgalanmasını” doğurmak için konsantre
edilen bir çaba gösterebilen siyasi katalizör özelliklerine sahiptir 461;
- Parti entegrasyon yönünü takip eden etkin husumeti inkar etmektedir ki bu
otomatik olarak büyümesine yol açan temelini (tabanını) genişletmektedir;
- Kırgız “tahrircileri” iç ve dış güçleri kullanmak için gerçek bir fırsatlara
sahiptir.
Genel anlamda, “Hizb’ut-Tahrir” parti fikirlerin yayılmasına Kırgızistan’ın
güneyinde uygun koşullar vardır. İşsizlik, kitlelerin yoksullaşması ve Batken
bölgesinde Özbekistan İslam Hareketinin işgali belirli koşullar altında yerel
“tahrircilerin” faaliyetlerinin de artmasına neden olabilir. Fergana Vadisi’nde
İslam’ın siyasallaşmanın sosyal nedenleri genel sistematik kriz, toplumun
ekonomisinin yeniden yapılandırılmasının zorlukları, tüm sosyal tabakaların,
özellikle de gençlerin toplumsal statüsünün azalmasında yatmaktadır. Bu koşullar
altında, işsiz gençler, başka bir alternatif bulmak gerektiği sonucuna varıyor ve
böyle bir alternatifi, Orta Asya ülkelerinde varlığı daha belirgin hale gelen Hizb’ut461
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Tahrir sunmuştur. Pratik gösterdiği gibi, Hizb’ut-Tahrir’le olan “savaş” baskıcı
eylemleriyle kazanılmayacaktır. Eylül 1999 tarihinde Özbek yetkilileri, birkaç ay
önce devlet karşıtı faaliyetleri için 10-15 yıla mahküm edilen parti üyelerinin birkaç
düzinin serbest bırakmıştır. 462
Orta Asya’nın, özellikle Kırgızistan’ın nüfusu, cihad fikrini anlamak için
hazır olmadığını bilen birtakım dini-siyasi örgütlenmeler, broşür ve diğer
literatürleri dağıtma yoluyla gayrı resmi propaganda yapmaktadır. Dini-siyasi
örgütlerin birisi de “Hizb’ut-Tahrir”dir. Bu örgütün asıl amacı – dünya çapında
Hilafet kurma yoluyla İslam toplumunun yeniden canlanması. 463
Basında çıkan haberlere göre, ABD önderliğindeki uluslararası koalisyon,
Afganistan’daki eylemler neticesinde, ülkedeki ve Kuzey Kafkasya’daki durumu
istikrarsızlaştırmak isteyen “El-Kaide”, “Taliban” ve “Özbekistan İslam Hareketi”
gibi terör örgütlerin mensupların gittikçe sayısı artmaktadır (Bu arada, ÖİH şu anda
kendilerini Türkistan İslami Hareketi olarak görüyorlar. Bu bir ülkede tahrip ile
sınırlı niyetinde olmadığını gösterir ve tüm Orta Asya’da tek otorite kurmayı
planlıyor). Taşkent İslam Üniversitesi retör yardımcısı Ş. Akmalov’a göre, dünyada
“Hizb’ut-Tahrir”in

faaliyet

analizi,

“Taliban”ın

yenilgilerinden

sonra

ve

Afganistan’daki terör karşıtı güçlerin başarılı operasyonu “Hizb’ut-Tahrir”in
“savaşçı” karakteri almaya başladığını göstermektedir. 464
“Hizb’ut-Tahrir”in gizli metodların bugün Özbekistan İslam Hareketi
önderlerinden sayılan C. Namangani çalışmalarında yaygın şekilde kullanmaktadır:
“bazı Namangani mensuplara kanıtladığı gibi, “Hizb’ut-Tahrir” kendilerini
“düşünceler ve görüşlerini, belgelerini yayma yoluyla İslam çağrısını yerine getiren,
entelektüel siyasi parti olarak görmektedir. Parti, hilafeti canlandırma çağrısını Hz.
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Peygamberden örnek alarak, savaşa girmeden, Ümmet yardımıyla kafir ve zalim
yöneticilerin elinden iktidarı alma yönünde hareket etmektedir”. 465
Bu parti son derece aşırılık faaliyetleri için Kırgızistan başta olmak üzere,
Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinde yasadışı olarak tanımlanmıştır. Medya
yayınların analitik araştırmaları ve diğer kaynaklar, Orta Asya’daki faaliyetlerin
daha verimli olması için Hizb’ut Tahriri, birinciden, nüfusun sosyal savunmasız
kesimlerini (işsiz, emekli, öğrenci vs.), ikinciden, gerekirse Hizb’ut-Tahrir’e destek
sağlayabilecek bazı kolluk görevlileri oluşturmaktadır. Parti liderleri, sivil
itaatsızlığa; dini fanatizmi alevlendirmeye; etnik çatışmalara açık bir şekilde
çağırmakta ve herhangi bir ülkenin mevcut Anayasal sistemin değiştirilmesi için
özel önerilerde bulunmaktadır. Kendi görüşlerini kanıtlamak için parti üyeleri
Kur’an ayetlerini ve Hz. Peygamber’in hadislerini kullanıyorlar. Aynı zamanda
onlar, arzu edildiği takdirde, farklı durumlarda başvurabilecek genel anlam ile
içeriklere sahip ayet ve hadisleri öne sürerek, kendilerine has yöntemi
kullanmaktadırlar. Böyle kaynakların yorumlamasında Hizb’ut-Tahrir yazarları,
teorilerini İslam’ın ana kaynaklardan edindiği gibi eğitilmemiş okuyuculara veya
dinleyicilere sunmaktadır. 466
Dünyada

terörizm ve

aşırıcılığın genel eğilimlerin

güçlendirmesini

destekleyen bu dini-aşırılıkçı parti (grup), Kırgızistan’ın Kara-Su, Bazar-Kurgan,
Suzak, Aravan, Uzgenç semtlerinde, ayrıca Oş ve Celalabad kentlerinde
faaliyetlerini yoğunlaştırmaktadır. Son yıllarda bu bölgelerde ve başkentte broşürler
ve diğer aşırılık içeren edebiyatlar orta çıkmaya başlamıştır. Bazı yerlerde insanlar
açıkça Hizb’ut-Tahrir’in fikirlerini benimsiyerek yerel halka empoze ettirmeye
çalışıyorlar. Aşırı örgütün saflarını, çoğunlukla, kırsal bölgelerde yaşayan
eğitilmemiş (eğitim almamış) ve işsiz gençler dolduruyorlar. Bu insanları, genellikle
aile bakımından kesilmiş olması ve ailedeki büyük adamlar tarafından kontrol
sağlamadığı örgüt liderlerinin dikkatını çekmektedir.
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Bazı zamanlar (ABD’nin Afganistan’daki operasyonları dönemi ve sonrası)
hareket, muhtemelen, yetkililerin uygun ve elverişli durumu kullanarak, yeniden
tutuklamalar ve tahrircileri yok etmeye çalışacağı korkusuyla, yaşam belirtilerin bile
göstermemişti. Ama sonradan parti aktifleştirilmişti. Bugün, Özbekistan liderliğin
İslamcılara karşı baskıcı bir tedbir alma çabalarına rağmen, hareket hala çalışmaya
devam ediyor. Faaliyetin en yüksek dalgalanması 2003 yılının ilk yarısında
gerşekleşmişti. Hareketin broşürleri, Taşkent ve civarında, Fergana, Nemengan,
Andican ve Surhanderya bölgeleri, ayrıca Fergana Vadisi’nin Kırgız kesiminde
(Özbeklerin kompakt yerleşim yerlerinde) düzenli şekilde görünmeye başladı. Bu
broşürler, bilgisayarla veya elle yazılan küçücük matbaalarda basılmaktadır.
Genellikle parti mensupları, vatandaşların evinin önündeki posta kutularına
atıyorlar.
2.2.2.5. “Hizb’ut-Tahrir”e Karşı Devletin Mücadele Faaliyetleri
Fergana

Vadisi’nin

dini

radikalcileri

resmi

Bişkek’i,

Kırgızistan

topraklarında Özbekistan kolluk kuvvetlerinin Vehhabi ve “Hizb’ut-Tahrir”
üyeleriyle aktif şekilde mücadeleye müsaade vermesiyle suçlamaktadır. Onlar
şüphelileri arama, sorgulama ve Vehhabi camilerinde video kaydı yapmalarıyla
birlikte, Özbekistan’a zorla götürmektedir. Özellikle, Taşkent’te Şubat ayındaki
bombalı saldırılar sonrasında, Kırgızistan’daki terör saldırısına katılmaları
şüphesiyle on Özbekistan vatandaşı gözaltına alındı ve Özbekistan güvenlik
hizmetlerine teslim edilmiştir. Bu insanları tutuklama sırasında şiddetli bir şekilde
direnç göstermiş ve kaçmaya çalışmışlardır. Onlar Fergana’daki halifeliği
canlandırma fikrine bağlılıklarını inkar etmediler. Ancak, onların “Hizb’ut-Tahrir”e
mensubiyetlerini kanıtlamak başarısız olmuştur. 467
Özbekistan kolluk kuvvetleri, Taşkent’te 16 kişi hayatını kaybeden
Şubat’taki olaylara “Hizb’ut-Tahrir” üyelerinin katılımlarını belirtmişlerdir. Bu
patlamalardan hemen sonra, “Hizb’ut-Tahrir”in dahil olduğu ve patlamaların
doğrudan faili İslamcı partinin bir muhabere parçası “Hizbullah” olduğu
açıklanmıştır. 17 Şubat 1999 tarihinde ulusal televizyonda konuşan Özbekistan
467
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İçişleri Bakanı Z. Almatov, “Hizb’ut-Tahrir” sadece plan çizeceğini ve onu
uygulamasında ise diğer hareket, örgüt, gruplar olduğunu vurgulamıştır. Ulusal
Güvenlik Hizmeti başkanı İnoyatov, “Biz bir ay içinde “Hizb’ut-Tahrir” teröristleri
olan failleri bulacağız” ifadelerde bulunmuştu. 468
Camilerde, şehir sokaklarında ve kırsal yerlerde yayılan kitapların,
broşürlerin ve içerikleri radikal olarak tanımlanabilir. Aşağıda bu özelliği teyit eden
(taşıyan) bazı isimleri getirebiliriz:
“Amerika ve Endonezya ilişkilerin arkaplanı?”;
“Ürdün’lü yetkililer ile Yahudilerin bağlantıları ne?”;
“Cezair’deki soykırımın ana hedefi – İslamı imha etmek”;
“Çeçen Cumhuriyeti: insanların kalplerinde İslam’ı nasıl canlandırdı?”;
“Amerika terörist devletidir, dolayısıyla İslam dünyasından atılması
gerekiyor.” vb. 469
Özbekistan yetkilileri, 1995 yılından bu yana, ülkedeki HTİ faaliyetlerini
dikkatle izlemeye başladı. HTİ üyelerin ilk tutuklama olayları, 1998 yılında
Özbekistan cumhurbaşkanı İ. Kerimov’un medyadaki “Biz, düşmanca entrikalara
asla izin vermeyiz” diye söylemiş röportajından sonra meydana geldi. Şubat 1999’da
Taşkent’teki terör saldırılardan sonra, Özbekistan İçişleri Bakanı Zakir Almatov,
medyadaki röportajında, bu terör saldırılara HTİ katıldığına dair görüşünü her ne
kadar dile getirmişse de, daha sonra terör saldırılar hakkındaki süç davasında HTİ
ismi bahsedilmemiştir. Ama Almatov’un bu sözleri, örgüt için “saatli bomba” olarak
çalışmıştı. Yaptığı konuşmasının ardından, ülke genelinde HTİ üyelerini toplu
olarak tutuklamalar başlanmıştır. 1999 yılının Mart ayında HTİ yetkililer tarafından
yapılan “darbe”ye yanıt olarak, Orta Asya ve Özbekistan ile ilgili ilk broşürlerini
yayımlamıştır. Broşürde terörizmi şiddetle kınadığını ve ülkedeki terör saldırılarına
herhangi bir katkılarının olmadığını yazmışlardır. Yetkililerin din karşıtı politikasını
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eleştirerek, İ. Kerimov’u “Yahudi kafiri” olarak adlandırmışlardır. HTİ’nin açık
eylemlerinden sonra, ülkedeki popülerliği hızla büyümeye başladı. Ceza davalarının
verilerine göre, broşür dolaşımı yüz binlerceye kadar ulaşmıştır. Bu örgüte yeni
üyelerin yoğun bir akını başladı. 1999 yılında, HTİ’nin yüzlerce üyeleri sokaklara
çıkıp, dini-siyasi içerikli broşürler dağıttığı protestolar düzenlemişlerdir. 1999 yılın
14 Haziran’ında bu faaliyet sırasında, HTİ’nin Taşkent’teki hücre liderlerinden biri
Ferhad Usmanov’u tutukladı ve cezaevine götürülmüştü. Elektrik akımı, tırnakların
çekilmesi, bedeni yakma gibi korkunç metotlar kullanmaktadır. Erkekleri baş aşağı
asılı şekilde dövüyorlar. Hatta hayvanlara kullanmayan işkencelerin 470 sonunda
hapishanede ölmüştür. Onun ölümü, partinin popülaritesinin büyümesine katkıda
bulunan toplumsal rezonansa neden olmuştur. Ülkedeki 1999 yılındaki olaylardan
sonra HTİ kitlesel bir hareket haline gelip, neredeyse tüm toplumun sosyal
tabakalarını barındırmıştır. Daha sonra örgüt temsilcileri, İ. Kerimov’un rejimini,
tüm sosyo-ekonomik ve dini politikalarını, sonuçlarından korkmadan, açıkça
eleştirmeye başladılar.
Yetkililer tarafından HTİ üyelerine karşı getirilen suçlamalar nelerdir? HTİ
üyeleri, en sık olarak, Özbekistan anayasal düzenini aşmasıyla ve ülkede teokratik
bir devlet olarak “Yeni Halifeliği” oluşturmak niyetindeki yasaklı örgüte
katılmalarıyla suçlanmaktadır. Diğer taraftan HTİ liderleri, suç toplumunu organize
etmekle, aşırılık, bölücülük fikirlerini içeren basılı malzemelerin dağıtımıyla
suçlanmaktadır.
1999’dan sonra çok sayıdaki HTİ üyeleri farklı sürelere hapse atılmışlardır.
Neticesinde,

ülkedeki

tüm

hapishaneler

dolmuştu.

Özbekistan

yetkilileri,

cumhurbaşkanı adına tevbe mektuplarını yazan ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği
yapma zorunluluğunu imzalamış mahkümleri hapishanelerden serbest bırakacağını
söylediler. Ama HTİ’in birçok üyesi, hapiste uyumlu bir grup olarak bu teklifini
reddettiler. “Memorial” Orta Asya toplum programı verilerine göre, Özbekistan’da
1997 ile 1999 yıllar arasında “İslami” ceza davalarıyla en az 15 bin kişi çeşitli
sürelere tutuklanmış ve mahkum edilmişti. Bu ceza davalarında yer alan kişilerin
470
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büyük çoğunluğu Özbekistan’daki HTİ üyeleriydi. HTİ pek çok üyesi, yerel
yetkililer tarafından baskı korkusu nedeniyle Özbekistan’ı terk etmek zorunda
kaldılar. Birçoğu Rusya ve Kazakistan’a göç ettiler. Bazıları ise Avrupa ve
Amerika’da sığınma hakkıyı bulmuşlardır. Diğerleri Ortadoğu’daki radikal İslamcı
grupların saflarına katıldılar. HTİ ve ÖİH’nin bazı üyeleri Rusya’ya geldikten sonra,
Rus gizli servisleri tarafından ülke genelinde HTİ hücre faaliyetlerini dikkatle
izlemeye başladılar. 2008 yılının Nisan ayında FSB (Rusya Federal Güvenlik
Servisi) Müdürü Nikolay Patruşev, Rusya için yeni bir terör tehdidi olarak,
“Özbekistan’dan Ural bölgesine kendi cezai falliyetlerini taşımaya çalışan” HTİ ve
ÖİH’ni belirtmiştir. 471
Rus özel servisleri, ŞİÖ (Şanghay İşbirliği Örgütü) çerçevesinde terör,
aşırıcılık, bölücülük ve İslamcılıkla mücadelesini Özbek meslektaşları ile yakından
işbirliği kurdular. Bu mücadele çerçevesinde, İslam’ın radikal akımlarla alakalı
bütün dini kuruluşların faaliyetleri kontrol edilmektedir. 2006 yılında Kırgız
yetkilileri terörle mücadele operasyonlarının birçoğun düzenledi ve bunların
arasında çoğulu Özbekler olan onlarca radikalciler öldürüldü ve tutuklanmıştı.
Kırgız kolluk kuvvetleri, radikalcilerle işbirliği için Özbek uyruklu imamlara baskı
gösterdi ve İslamcı eylemcilerin Özbek özel servisleri tarafından periyodik olarak
kaçırılmasına göz yumdu. 2006 yılında Özbek din adamı Rafik kori-Kamalov’un
Özbekistan İslam Hareketi ile işbirliğin yaptığı için öldürülmesinden sonra,
Kırgızistan’ın özel hizmetleri, din alanında kontrolü güçlendirmek için özel bir plan
geliştirdi. Plan, Kırgızistan’ın güneyindeki Özbek ve Uygur uyruklu ve
Özbekistan’dan gelenlerin sürekli olarak izlenmesini sağladı. 472
Özbekistan

Müslümanları

Dini

İdaresi,

Hizb’ut-Tahrir

fikirlerinin

önlenmesinde tedbirleri ele aldı, “hilafetçilere” karşı birkaç fetva yayınladı, elbette
önceki fetvalar hiçbir dogmatik gerekçeye sahip değildi, çoğu zaman SADUM’un
yöntemini kullandı, ancak M. S. Yusuf’un gelmesiyle durum değişmişti.
SADUM’un son müftüsünün yetkisi çoğunlukla İslamcı gruplar tarafından kendi
471
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amaçları için kullanılmıştı ve eski müftünün Tacikistan İslam Rönesans Partisine ve
Özbekistan İslam Hareketi’ne sempati duymasıyla ilgili söylentiler ortaya çıkmaya
başlamıştı. Ancak dönüşünden kısa bir süre sonra yaptığı konuşmasında, İslam’da
parti olmadığını ve fitnenin Müslüman toplumun içinde bölünmesine yol açacağını
söylemişti.
Özbekistan topraklarında Hizb’ut-Tahrir saflarında bir kırılma meydana
gelmiştir. Ekrem Yuldaşev’in önderliğindeki liberal bir parça bölünüp “Ekremiye”
kuruldu ve “Hizb’un-Nusrat” radikal kanadı ortaya çikmıştı. Yukarıda zikredilen
ülkelerde alınan tedbirler Hizb’ut-Tahrir’i ciddi bir şekilde hasar altına almış ve bu
başta Kırgızistan olmak üzere diğer ülkelerde sığınak aramalarına neden olmuştur.
Kırgızistan, siyasi ve devlet açıdan zayıflığı ve yabancı sponsorlara bağımlı
olması nedeniyle Hizb’ut-Tahrir’e karşı faaliyetlerini üstlenemedi. Hizb’ut-Tahrir’in
Fergana’nın Kırgız kesimindeki popülaritesinin artmasını yetkililer, komşu
Özbekistan’daki olayların bir sonucu ve bu olguyu geçici olarak düşünmüşlerdir.
Özbeklerin çoğunluğunu oluşturan ülkenin Celalabad ve Oş şehirleri, yalnızca
İslamcılar için değil, Özbekistan’da baskıya maruz kalan birçok Hanife
geleneğindekiler için de “cennet” haline gelmiştir.
Resmi din adamları, personel eksikliği nedeniyle İslamcı gruplara karşı
teolojik-dogmatik mücadele yürütememektedir. Ülkedeki yayınlanan literatürler,
kendi eserleri değil, çoğunlukla İslami rönesans döneminin klasik eserleridir.
Hizb’ut-Tahrir faaliyetlerinin yukarıdaki yönleri, bu örgütün bugün, Orta
Asya ülkelerinin istikrarı için doğrudan bir tehdit oluşturmadığını söylememize izin
vermektedir. Bölgedeki mevcut rejimleri devirme çağrılarına rağmen, Hizb’utTahrir’İn amaçlanan hedeflerini gerçekleştirmek için yeterli bir askeri-siyasi temel
bulunmamaktadır. Örgüt sloganlarının “popülaritesine” rağmen, varlığının tüm
döneminde dünyanın herhangi bir ülkesinde İslami bir devleti kuramadılar, herhangi
bir askeri operasyonlarda görünmediler. Bundan hareketle, Hizb’ut-Tahrir ideolojik
olarak beyin yıkamayla meşgul olduğuna ya da daha ciddi güçler için elverişli bir
zemin hazırladığını söylemek mümkündür. Hizb’ut-Tahrir’e karşı ihtiyatlı tutumun
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nedenlerinden biri de, partinin “gerçek” bir İslami düzeni kurmak için bölgesel
hükümeti devirmeye taahhüt eden binlerce gençlerin arasında taraftar kazanmasıdır.
Partinin liderleri Hizb’ut-Tahrir’in tek etnik bileşimi parti için yararlı
olmadığını fark etmişler. Güvenlik hizmetlerin parti faaliyetlerini durdurma çabaları
kendi sonuçlarını vermiştir. Özellikle, baskı merkezlerinin finanse edilmesi ve
tasfiye kanallarının engellenmesi ile ilgiliydi. Ayrıca, devlet kurumları parti
üyelerini mahkemelerde yargılamaya da başlamıştı. Serbest bırakılması gereken ilk
dini-siyasi mahkumlar vardı. Ve tabii ki de bu, hakimler, savcılar, memurlar ve özel
hizmetler temsilcileri arasında tanıdıkların yardımı olmaksızın yapılamazdı.
Bilindiği gibi, Kırgızistan’daki üst düzey pozisyonlarda yer alan Kırgız etnik grubun
temsilcileri, zaman zaman ortaya çıkan sorunları çözebiliyorlardı. Buna dayanarak,
parti üyeleri risk aldı ve hükümet görevlilerini kendi taraflarına çekmeye başladı.
Üstelik, özel hizmetlerin tarafından yurtdışındaki finansman kaynaklarının
kapatılması, basılı ürünlerin üretimi ve dağıtımında sorun oluşturmuştur.
Dolayısıyla, sponsorlarını kendi ülkelerinde aramaya mecbur kalmıştı. Büyük
işletmelerin Kırgızların elinde olduğunu ve Özbekler gibi onlar da Müslüman
olduğunu düşünen Hizb’ut-Tahrir partisi bu yönde hareket etmeye başlamıştı.
Kolluk kuvvetlerinin temsilcileri tarafından belirtildiği gibi, Kırgızlar arasında üyesi
olmamakla birlikte parti için maddi destek sağlayan, etkili birkaç işadamı
bulunmaktadır. Özel hizmetlerin temsilcilerine göre, bu durum kontrol edilecek ve
kararlı tedbirler doğru zamanda alınacaktır.
Bölgede Hizb’ut-Tahrir faaliyetlerinin yaygınlaşması için elverişli koşullar
mevcut olduğu şüphesizdir. Partinin teorik pozisyonlarında evrim gözlemlenmekte,
yerel koşullarda onların çalışma yöntemleri araştırılmaktadır. Orta Asya ülkelerinde
parti faaliyetleri yasaklanmış olup üyelerinin çoğu tutuklanmıştır. Yine de, onların
edebiyatları ve broşürlerin dağıtılımı devam etmektedir. Partinin gizli faaliyetleri,
gayrı meşru olması, dini çevreden siyasi, dini ve toplumsal olarak uzaklaştırılması
kendi sonuçlarını vermiştir: Hizb’ut-Tahrir’in kapalı grupları, Müslümanların geri
kalanı için son derece hoşgörüsüz bir tutum ile karakterize edilmeye başladı. Mevcut
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siyasal sisteme ve dini çevreye hoşgörüsüzlük, doğal olarak parti faaliyetlerini
radikalleştirmektedir.
Yerel analistlerin birisi O. Moldaliyev, Kırgızistan’ın ulusal güvenlik
açısından “Hizb’ut-Tahrir” partisi, Özbekistan İslam Hareketi’nden daha tehlikeli
olduğuna inanmaktadır. Şiddet metotlarını reddederek, “Hizb’ut-Tahrir” broşürler,
literatürler yayma propagansıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca, Orta
Asya’daki sosyo-ekonomik durumun derin bir analizi ile, argümanlar ile
yapılmaktadır. Nüfusun en hassas kısmı olan gençlerin üzerinde çalışmaktadır. 473
Bu nedenle, partinin Kırgızistan şubesi ağırlıklı olarak genç sayılmaktadır.
Onun üyelerini muhalefet dini-siyasi faaliyetlere bağlılığı, ayrıca adil hükümeti
kurma arzusu ayırt etmektedir. Partiye katılan gençler, Fergana’nın piyasasındaki
sert reallerden, toplumsal sorunlardan kurtulmak isterler. “Hilafetçiler”, Özbekistan
ve diğer Orta Asya ülkelerindeki “Allahsız hükümeti” kınamaktadır, “İslam
düşmanları” olarak ABD ve İsrail’i mühürlemektedir. Farklı akımları temsil eden
bölgenin dini önderleri, siyasete katılmamayı ilan ederken, “Hizb’ut-Tahrir”e yeni
katılanları muhalefet ve siyasi konularda açık tartışmalarla etkilemektedir.
Orta Asya devletlerinin liderleri arasında sadece Özbekistan cumhurbaşkanı
İslam Kerimov açık şekilde “Hizb’ut-Tahrir”e karşı hükümetin resmi pozisyonu
belirtmiştir. Ona göre “...bazı İslam ülkelerinde, Ortaçağ İslam hilafeliği yeniden
canlandırmak isteyen belli bir örgütler vardır. Onlar fazla kaynaklara ve ideolojik
etki yeteneklerine sahiptir. Tabii ki, şimdi on dört asır önce yaşanmış şartları
yeniden canlandırmak mümkün değildir. Ancak, onların hedefleri, İslam’ın
siyasallaşması temelinde idareyi kendi eline almaya ve tek bir ideolojik alanını
oluşturarak üstünlüğünü kurmalarına dayanmaktadır. Onlara göre, Müslümanlar
mevcut olan devletler arasında hiçbir idari sınır olmaması gerekmektedir ve bütün
bu devletler tek merkezli hilafetin kontrol altında olmalıdır. Bu güçler arasında
kendi özel faaliyetleriyle “Hizb’ut-Tahrir el-İslomiya” partisi görünmektedir. Onun
mensupları ülkemize gizli faaliyetlerini getirmeye çalışıyorlar. Onlar kendi ağlarına,
genellikle daha olgunlaşmamış, tecrübesiz gençlerin zihinlerini etkilemenin çeşitli
473
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yollarıyla düşürmeye çalışıyorlar. Doğal olarak, biz de bu tür düşmanca entrikalara
müsaade etmeyeceğiz”. 474
Belki İ. Kerimov, bu açıklamayı diğer siyasi liderlerinden daha sık olarak
İslam radikalcileri tarafından, “bedeni ve ruhuyla Kur’an ve Hz. Peygamber’i nefret
eden şeytan ve yahudi” olarak “eleştiri” yapıldığından söyleye bilir. 475 Bu
suçlamaların ardından Özbekistan hükümetin başkanı medyada “Hizb’ut-Tahrir” ile
tartışmalara katılmıştır: “Adımı hakaret edenler ve beni, şeytan veya gayri
müslüman olduğumu söyleyenler, tanımayan, bilmeyen ve sonunda benim kendi
görüşlerimin, dini eğitimim hakkında hiçbir fikri olmayan kişiyi yargılamakta
cesaret ediyorlar. Nitekim Kur’an’da hiç kimse Müslüman ya da gayrı Müslüman
kişyi belirlemek hakkına sahip değildir. Sadece Allah benim gerçek Müslüman veya
gerçek olmadığımı belirler. Kendi adıma şunu söylemek isterim: Evet, ben
Müslüman’ım ve Allah’ı kalbimbe taşırım.” 476
Kırgızistan cumhurbaşkanı A. Akayev, dini radikalcileriyle altın ortalamayı
tutarak dikkatli şekilde kendini uzak mesafede tutmaktadır: “Şahsen, bizim
Vehhabiler’e büyük bir saygım var, çünkü onların çoğu okumuş ve eğitilmiş
insanlardır. Örneğin, onların önderi Sadıkcan hacı Kamaluddin’dir. Özellikle bu kişi
beni cumhurbaşkanlık adaylığımı ileri sürmüştür. Kırgızlar, diğer dinlere toleransla
yaklaşımlarıyla karakterize edilir. Eğer bende dini aşırılık sorunu yok olurken, neden
ben bu sorunu yapay oluşturmam gerekir?” 477
Ancak,

Fergana

Vadisi’nin

dini

liderlerinden

biri

olarak

sayılan

Kırgızistan’ın eski müftüsü Sadıkjan hacı Kamaluddin, İslam’ın Vehhabi akımının
mensubu olmadığını açıkça belirtmiştir. 7 Eylül 2000 tarihinde düzenlenen “İslam
ve Modernite: Gelecek için perspektifler” adlı uluslararası konferansında İ.
Kerimov’a, Özbekistan İslam Hareketi ile çatışmalarını barış yoluyla müzakereler
yapılmasını önermiştir. Kırgızistan cumhurbaşkanı A. Akayev’in bu konferansta
mevcudiyeti ile sorunu gündeme getiren Sadıkjan hacı Kamaluddin’in bu teklifi,
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konferansa katılan Orta Asya, Kafkasya, Arap ülkeleri ve Rusya dini liderleri
tarafından alkışlarla karşılanmıştır.
Hizb’ut-Tahrir’in 12 üyelerine ilişkin davada, Özbekçe’ye çevirilen ve
Taşkent’te dağıtılan yirmi bir kitap ve broşürden bahsedildi: “ad-da’vatu’lİslamiya”, “el-Cihad”, “el-hukm fi’l-İslam”, “et-Tekfir”, “Bozordagi bekarorlikni
barkarorlaştiriş”, “Demokratiya – kufr nizomi”, “İdogii tuplam”, “İslom nizomi”,
“İslom’da ijtimo nizomi”, “İso masih hakida fikrdasan”, “siyeset va halkaro
siyeset”, “Siyesi karaşlar”, “Siyesi fikrlar”, “Halifalik”, “Halifalik davlatidagi
boyliklar”, “Halifalik kandai tugatilgan”, “Hatarli tuşunçalar”, “Hizb’ut-Tahrir
tuşunçalari”, “Hizb’ut-Tahrir uzgartirişdagi manhaji”, “Hizb’ut-Tahrir uyuşma”,
“Hundul-loh”.
Kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen on dokuz broşürlerin de isimleri
mevcuttur: “Amerika ve Endonezya arasındaki ilişkilerin ardında ne var?”, “Ürdün
yetkilileri ile Yahudilerin bağlantıları”, “Cezayir’deki soykırımın asıl amacı İslam’ın
yok edilmesi”, “Çeçen Cumhuriyeti: halkın ruhlarında İslam’ı nasıl canlandırdı”,
“Amerika, Müslüman dünyasından ihraç edilmesi gereken terörist devlettir”,
“Afganistan’daki Taliban faaliyetleri otoritelerini yükseltmektedir”, “Nijeriya’daki
yeni durum”, “Arafat ve CİA, Yahudilerin güvenliğini korumak için gençleri
gönderiyor”, “Türkiye’nin Suriye’ye karşı eylemleri”, “Hindistan ve Pakistan’ın
nükleer denemeleri” vb.
Hizb’ut-Tahrir’in birçok üye ve liderleri devlet tarafından tutuklansa bile
varlıklarını hala sürdürmektedir. Tutuklanan muşrif, nakib, musoid’in yerine hemen
başka bir kişi atanıyordu. Ülkededi kolluk kuvvetleri ve özel servislerine göre,
1990’lı yılların sonunda tahrircilerin sayısı katlanarak büyümüştür.
Milli Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, sadece 1999 yılında Ceza
Kanunu’nun 299. Madde boyunca (dini düşmanlığı tahrik etme) 60 kişi gözaltına
alındı, ancak sadece 11’i suçlu bulundular. Onların birçoğu “Hizb’ut-Tahrir”
partisinin üyeleri idi ve İslami köktendincilik propagansı için literatürler, ses ve
video kasetlerine el koyulmuştu. 1999 yılındaki Batken olayları sırasında tahrirciler,
Celalabad bölgesinde faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır. İslamcı radikallere sempati
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duyanlar Suzak bölgesinde – 70, Pazar-Korgan bölgesinde – 35, Aksı ilçesinde –
100’ün civarında olmuştur. Bölgesel camide Orta Asya devletlerinin mevcut
anayasal sisteme karşı cihad çağrısında bulunan broşürleri dağıtan 6 Özbekistan
vatandaşları gözaltına alındı. Broşürlerde ayrıca, Özbekistan hapishanelerinde bu
partinin 1500 üyeleri olduğu yazılmıştır. Tutuklananların hepsi Özbekistan’ın
Nemengan bölgesi İçişleri Yönetimine aktarılmıştır. 2000 yılın Ağustos ayında ÖİH
militanları Kırgızistan’ın güneyindeki sınırına ikinci kez saldırı yaptığı zaman,
“Hizb’ut-Tahrir” partisi Celalabad bölgesinde yeniden canlanmıştı. Bölgesel
merkezinde onların 12 aktif üyeleri tutuklanmıştır.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Hizb’ut-Tahrir partisi dini
çelişkiler mevcut olan Orta Asya bölgesinde gelişmeye başladı. Bugün, kendilerini
Müslüman olarak tanımlayan toplumun, neredeyse tüm ülkelerde Hizb’ut-Tahrir’in
hücreleri mevcuttur ve her yerde yasadışıdır.
Son zamanlarda, Kırgızistan’daki Hizb’ut-Tahrir üyeleri arasında partinin
maliyesi ile ilgili bir ayrışma meydana geldiği dikkat edilmelidir. Ayrıca, örgüt,
maddi, ideolojik ve örgütsel bağlamda kriz yaşamaktadır. Parti içindeki mali
dağıtılımı ile ilgili hoşnutsuzluk artmaktadır. Hizb’ut-Tahrir’den yeni cemmatı
kurmak ve meşrulaştırmak amacıyla gruplar ayrılmaktadır. Mevcut durumun analizi,
önümüzdeki yıllarda örgütün iç krizlerine rağmen, genel olarak Orta Asya’da,
özellikle Kırgızistan topraklarında örgüt mensupları ile gizli hücrelerin sayısında bir
artış gerçekleşmesi mümkün olduğunu göstermektedir. Yakın arada, Fergana
Vadisi’ndeki dini-aşırılık partisi Hizb’ut-Tahrir’in bölgesel merkezi olarak Oş şehrin
rölü artması mümkündür.
Son yıllarda Oş ve Celalabad bölgelerinde “Hizb’ut-Tahrir”den yanı sıra,
“Tebliğ Cemaatı”, “Uzun sakal”, “İslam Laşkarlari” (İslam askerleri), “Nur” ve
“Ekremiye” gibi radikal İslamcı hareketler faaliyetlerini aktifleştirmişlerdir. 478
Kırgızistan İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkenin güneyinde sadece 2000’li
yılların başında “Hizb’ut-Tahrir” üyelerinin yaklaşık 200’ü tutuklanmıştı, çok sayıda
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broşür, caihada çağırma ve Orta Asya’daki meşru hükümetin devrilmesi hakkında
literatürler ele geçirilmişti.
Kırgızistan’ın güneyinde “Hizb’ut-Tahrir”in hızlı bir şekilde yoğunlaşmasına
ve cihad çağrılarıyla Halifeliğin yeniden canlanması konusundaki literatürleri
dağıtan üyelerinin tutuklanmasına rağmen, A. Akayev onların faaliyetleri hakkında
açıkça değerlendirmelerini yapmamıştır. Bu sırada, hilafet fikirlerin canlanması
meselesi Müslümanların sosyal savunmasız parçası arasında popüler hale gelmiştir
ve Fergana Vadisi’nde kendi siyasi iddialarını açıkça ifade eden sadece “Hizb’utTahrir” dini partisi olmuştur.
Gördüğümüz gibi, Özbekistan’da toplumun islamlaşması ve İslam’ın
siyasallaşma süreçleri çok ciddi sorunlarla karşılaşmıştır. Yetkililer İslamcıları baskı
altına almaya başladı, örgütsel yapılarını yok etmeye çalıştılar ve İslam bayrağı
altında siyasi faaliyetlerini yasakladılar. Birçok İslami gruplar derin yeraltına
girmişlerdir. Bazıları ise Özbekistan topraklarında faaliyetlerini durdurttular. HTİ ve
ÖİH temsilcileri ve birçok üyeleri ülkeyi terk ettiler. İslam Kerimov’un rejimi siyasi
ve radikal İslam’a karşı “başarıyla” mücadele etmektedir. Bu rejimin kendisi
aleyhine siyasallaşan ve militan İslam’ı yaratmıştı. HTİ, ÖİH ve diğer İslamcı
örgütler hala mevcut rejimin değişimin beklemektedir ve ilerideki zamanda,
muhtemelen, geliştirmiş stratejik planları üzerinde hareket etmeye devam edecektir.
2.3. Tebliğ Cemaati
Orta Asya bölgesinde faaliyet gösteren, kuruluş merkezi Pakistan’da bulunan
Tebliğ Cemaatı da vardır. Başlangıçta İngiliz sömürgeciliğine karşı bir protesto
olarak meydana gelen, Mevlana Muhammed İlyas el-Kandehlevi (1885-1944)’nin
önderliğinde Hindistan’da kurulan Tebliğ Cemaatı, İslam destekçilerinin inancını
güçlendirmek için İslam’ı dünyanın dört bir yanına yayarak Müslümanların
birleşmesini amaçlamıştır. Bu hareketin üyeleri, gayrımüslimler, ateistler veya diğer
inançlara sahip olan insanlar arasında değil, etnik Müslümanlar arasında, yani
geleneksel olarak İslam’ı savunanlar arasında faaliyetlerini sürdürmektedir.
Deobandizmden: her bir Müslüman’ın asıl amacı dinine sadakatı, devletine sadakatı
ise ikincildir.
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2.3.1. Hareketin Teşekkülü ve Gelişimi
Bir takım verilere göre, Tebliğ Cemaati’nin üyeleri ilk olarak Orta Asya’nın
Sovyet sonrası ülkelerinin Fergana Vadisi’nde ortaya çıkmıştır. Ve şimdiye kadar
Fergana Vadisi, onlar için bölgedeki en büyük faaliyet alanını oluşturmaktadır.
Tebliğ Cemaati, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet göstermesine rağmen, Orta Asya
ülkelerinin bu hareket için büyük ve öncelikli bir faaliyet alanını temsil ettikleri
malümdür. Tebliğ Cemaati hareketi 1926 yılında Hindistan’da Mevlana Muhammed
İlyas Kandehlevi tarafından kurulmuştu. 479
Hareket mensupları dünyada 150 ülkede sayısı yaklaşık 70’den 80 milyon
arasıdır. Muhammed İlyas kendi görüşlerin yaymak için çok başarılı bir taktiği
uygulamıştı. İnsanların, camilerdeki imamlardan daha çok eğitim almamışsa bile
sıradan insanlara güveneceğini düşünmüştü. Bu bağlamda, hareketin başarısını
sağlamak için, derin bilgilere sahip olmayan, ama aktif ve hayatının yarısın da’vete
adamaya hazır olan sıradan davetcileri hazırlamaya başlamıştı. Kandehlevi,
hareketin kurulmasının erken bir aşamasında basit ve kolay erişebilir bir dilde
yazılan literatürlerde, İslam alimlerinin temel eserlerine derinlemesine gitmek
yerine, Müslümanlar için İslam’ın normlarını günlük yaşamda uygulamalarının daha
önemli olduğunu iddia etmiştir.
2.3.2. Teblğ Cemaati ideolojisi
Bu güne kadar faaliyetlerini devam eden tebliğcilerin asıl amacı – insanlara
“kötülüğü” men etme ve “iyiliğe” çağırmaktır. Buradaki “kötülük” ve “iyilik”
kelimeler, aynı zamanda Allah razı olmadığı, inkâr edilmiş, haram ve günah olan
şeyden uzaklaşmak ve iman, itaata çağırmak anlamlarına gelmektedir.
Kırgızistan 1991 yılındaki bağımsızlığından kısa bir süre sonra, Hz.
Muhammed’in hayatını örnek alarak, kural ve ilkelere uymaya insanları çağıran,
“modern giyisiler yerine cübbe, şalvar türü geleneksel kıyafetleri tercih eden,
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sünneti uygulamak adına sakal bırakan” 480 kimseler ortaya çıkmaya başlamıştı.
Bunlar, 1990’ların başından beri ülkede yayılan “Tebliğ Cemaati” hareketin
üyeleridir.
Hareketin temel prensipleri aşağıdaki gibidir:
1. “Kelime-i Tevhid” – Allah’tan başka ilah yoktur. Hazireti Muhammed
(s.a.s.) Allah’ın Resulüdür;
2. “Salât” – namaz;
3. “İlim” ve “Zikir” – Allah’ın yüce Zat’ından doğruca istifade etmek için,
Allah’ın emirlerini, Hz. Muhammed’in yoluna uygun olarak yerine getirmek
gayesiyle, ilâhi ilmi elde etmektir;
4. “İkram-i Müslim” – müslüman kardeşlere saygı göstermek;
5. “İhlas” ve “Niyet” – Amelleri Yalnız Allah Rızası için yapmak;
6. “Davet-i Tebliğ” – inanca ve faziletlerini öğrenme uğruna dayalı,
Peygamberin izinden giden ve O’nun mesajını kapıdan kapıya taşıyan bir hayat
yaşamak için zaman ayırmak. 481 Tebliğ Cemaati kurucusu Muhammed, İslam
hakkında bilginin yayılmasına ve Müslümanların eğitim bilgisinin genişletilmesine
özel önem vermişti.
İslam uzmanı CİA’nın eski görevlisi Graham Fuller, Tebliğ Cemaati
“kapıdan kapıya gidip, dini nasihat yapan barışçı, siyasete karışmayan bir hareket”
olarak görmektedir. 482
Bu arada Marc Gaborieau, Tebliğ Cemaati’nin amacı, cihad şeklinde dünyayı
fethetmek olduğunu düşünmektedir. Marc’a göre, Tebliğ Cemaati, devletlerin ayrı
480
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olduğunu gayrı meşru olarak görüp, İslam halifeliğini yeniden canlandırmak
istediğini söylemektedir. 483
Paris Uluslararası Araştırmalar Merkezi’ndeki Bayram Balcı’ya göre, hareket
hiçbir zaman herhangi bir siyasi sloganları öne sürmemiş ve mevcut rejime muhalif
olarak kendilerini koymadığını; ayrıca, onun görüşüne göre, yetkililer, örgütün
ideolojisini araştırmadığını düşünmektedir. 484
Eski bir istihbarat subayı Verni Liebl’e göre, Tebliğ Cemaati’nin İslam’ın
yayılmasındaki nihai hedefi – dünyadaki hükümetin demokratik formunu ortadan
kaldırarak İslam hilafetin (İslami halifelik) kurmaktır ve Müslüman olmayanları
öldürmek veya onları İslam dinini benimsemesinde zorlamaktır. 485
Tebliğ Cemaati ve Cemmat-i İslami hareketlerinin ideolojik yönünü anlamak
için iki örgütün de kökenlerine bakılması gerekiyordu. Hindistan’da o dönemlerde,
Müslümanlar ve Hindular arasında güçlü gerginlikler olmuştur. 1926’da Tebliğ
Cemaati, Hind’lerin dinine Müslümanların geri dönmelerini engellemek amacıyla ve
Hindular tarafından kendi dinine davet etmelerine karşı kurulmuştur. 1927 yılında
Cemaat-i İslami örgütünün lideri Ebu el-Mevdudi, İslam’daki kutsal savaş hakkında
Urdu dilinde yazılan ilk eserin yayınlamıştı. Mevdudi kendini, Hindulardan Hint
Müslümanları korumak için Allah tarafından gönderilmiş bir kulu olarak görmüştür.
Görüldüğü gibi, iki hareketinin ortaya çıkmasında benzerlik vardır. İlk başta ana
görevi, Hindulardan korunması olsa, zamanla, iki örgütün de amacı Batı kültürünün
etkisinden ve kimliklerini koruma haline gelmiştir.
İki örgüt arasında önemli bir fark vardır: Muhammed İlyas bir gelenekçi idi.
Bütün dini normların Müslümanlar arasında sıkı uyumsallamasına özen göstermişti
ve siyaset hakkında hiçbir şey söylememişti; Mevdudi ise öncellikle İslam’ı siyasi
ideoloji olarak kabul etmiş ve bunun aracılığıyla Cemaat-i İslami grubu bir
Müslüman devletinin kurulması üzerinde çalışmıştı. İslami düzenin kurulması için
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iktidarı ele geçirmek veya uzun sürede insanlar, kendileri bir İslam devleti kurmak
ihtiyacının farkına varacağı şekilde, Müslümanların tutumun aşamalı türde
dönüştürmek, konularının hangisi önce olması gerektiği gibi soruları, iki örgüt
arasındaki çatışmalara neden olmuştur. 486
Görüldüğü gibi, Tebliğ Cemaati ideolojisi ikinci görüşe uymaktadır. Tebliğ
Cemaati hareketinin tebliğlerindeki altı temel ilkeleri:
1. İslam’a davet – sadece din adamların değil, aynı zamanda herbir
Müslümanın görevidir;
2. İnsanların kendilerine ziyaret edeceğini beklemeden, kendileri insanlara
tebliğlerin yapmak için çıkmada yükümlüdür;
3. Hareketin üyeleri, faaliyetleri için finansal güvenlik konusunu kendileri
çözmek gerekir;
4. Faaliyetlerinin başarıya ulaşmak için hareketin içinde toplumun farklı
kesimlerinden insanlar olmalıdır.
5. Ana

maksadı

–

Müslümanlar

arasındaki

İslami

inançlarının

güçlendirilmesi.
6. Hareketin nihai hedefi – dünyadaki bütün Müslümanları birleştirmek ve
aralarındaki dini-siyasi farklılıkları ortadan kaldırmaktır. 487
Hareketin faaliyetleri genel merkez tarafından koordine edilmektedir. Bir
genel merkezi, Delhi’de bulunmaktadır. Oradaki merkez emiri Kandehlevi’nin
torunlarından Muhammed Saad Kandehlevi’dir. İkincisi ise Lahor (Pakistan)
yakınındaki Rayvind denilen yerdedir, emiri Hacı Abdul Vehhab’tır. Ayrıca, Tebliğ
Cemaati’nin dünyada her ülkede belirli bir alanda faaliyetlerini yürüten merkezleri
bulunmaktadır.
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2.3.3. Tebliğ Cemaati Faaliyetleri
Tebliğ Cemaati faaliyetleri, dünyada İslam’ı canlandırmak için bir misyon
takip ettiğine inanan birçok Müslüman ulema tarafından onaylanmış ve
desteklenmiştir. Ancak, pratikte gösterdiği gibi, dini ve siyasi farklılıkları
yasaklayan bu hareket, diğer dinlere, özellikle Şiilere karşı hoşgörüsüzlüğü ortaya
koymaktadır. Barışçıl ve siyasete karışmayan bir örgüt olduğu iddia edilen Tebliğ
Cemaatı, El-Kaide, Harekat’ul-Mucahidin, Harekat’ul-Cihad-i-İslami ve diğer aşırı
uluslararası örgütlerle bağlantılarından dolayı suçlanmaktadır ve bu örgütler Tebliğ
Cemaati’ni Pakistan ve Hindistan’da terör eylemleri hazırlamak ve kendilerini
kamufle etmek için kullanmaktadır. 488
Tebliğ Cemaati tamamen kapalı olması nedeniyle, Orta Asya da dahil olmak
üzere, onunla ilgili faaliyetler hakkında bilgi yaymak oldukça zordur. Tebliğçiler her
ne kadar kendilerini İslam’ı sadece barışçıl biçimde yaygınlaştıran bir topluluk
olarak gösterse de, bu hareket aşırı ve resmi olarak ABD, Rusya, hareket
destekçilerinin sayısı arttığı Kırgızistan hariç Orta Asya’nın tüm ülkelerinde 489
yasaklanmıştır. Böylece, Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi’nin bilgilerine göre,
2011 yılında 6270 kişi davete katıldıysa, 2012 yılında 9313 kişi ve 2013 yılında ise
sadece 1325 kişi katılmıştı. 490
Tebliğ Cemaati Orta Asya ülkelerindeki yasağının nedeni, öncellikle,
Bangladeş ve Pakistan’daki özel, kontrolsüz medreselerindeki gençlerin pan-İslami
eğitiminin ve politik nitelikteki görevlerin kendi vatanlarına dönüşlerinde ilerideki
zamanda uygulanmasına neden olabileceği endişesiydi. Tebliğ Cemaatı üyelerinin,
aşırı görüşlerin yayılımına karışma tehdidi, Orta Asya gelecekteki teröristlerin
hazırlanması için bir platform olması da endişe yaratmaktadır. İlk hatipleri Sri-

488
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Aleks Aleksiyev, “«Tabligi Dzhamaat»: Nevidimyy Legion Dzhikhada”, Otechestvennyye Zapiski,
№5, 2003; I. N. Komissina, “Dvizheniye «Tabligi Dzhamaat»: Teoriya i Praktika Radikalizma”,
Problemy Natsional'noy Strategii, № 1 (6), 2011.
Örneğin, Kazakistan’da 2013 yılının 26 Şubat’tan itibaren ülkenin Başsavcılığı tarafından
uluslararası aşırılık yanlısı örgüt olarak tanınan Tebliğ Cemaati’nin faaliyetleri yasaklanmıştır.
Roman Veytsel', “Pravda i Vymysly o «Dzhamaat Tabligi» Na Primere Kyrgyzstana”, Islam v SNG,
22.01.2014. URL: http://www.islamsng.com/kgz/analytics/7471.
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Lanka, Pakistan ve Hindistan’dan gelen yabancılar olmuştur. 491 Tebliğcilerin asıl
amacı – İslam’ın temellerini yerel topluma (halka) anlatmaktı; vaazlar sadece
İngilizce ve Arapça dillerinde olduğu için yerel tercümanlar tarafından eşlik
edilmişti. Pakistan’lı davetciler şu anda Kırgızistan’ı, Orta Asya’da İslam’ın (aşırı
akımlar dahil) yayılması için bir sıçrama tahtası olarak görmektedir, dini
faaliyetlerini gerçekleştirmesinde en verimli bölge olduğuna inanmaktadırlar. 492
Elde edinen raporlara göre, Pakistan’daki İslami dini okullar ve merkezlerde
50’den fazla Kırgızistan vatandaşı eğitim görmektedir. 493
Ancak, bu veriler doğru olmayabilir; bazen dini eğitim almak isteyenler
turistik vizesi ve özel davetname üzerine, Müslümanlar Dini İdaresi’nin bilgisi
olmadan yurt dışına çıkmaktadırlar. Pratikte görüldüğü gibi, Kırgızistan’daki Tebliğ
Cemaati’nin aktif hale gelmesi, büyük ölçüde Pakistan ve Hindistan’daki dini
okullar ve merkezlerin mensuplarıyla bağlıdır. Tebliğ Cemaati’nin meşhur
merkezlerinden sayılan Raiwind ve Lahor’daki medreseleridir. Kırgızistan’lı
öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan sonra memleketlerine dönerken sadece İslam
teolojisi alanında edindiği bilgiler ile değil, aynı zamanda yerel mantalite (düşünce
tarzı) ve geleneklerine aykırı dini inanç ve öğretileri de getirmektedirler.
Kısa bir süre sonra, tebliğcilerin safları Rus ve Kırgız dillerinde konuşan
yerel toplum tarafından doldurulmuştu. Bugüne kadar Tebliğ Cemaati’nin hatipleri
(mensupları) olarak sadece yurt dışında eğitim gören hocalar değil, aynı zamanda
hiçbir yerde eğitim görmeyenler de vardır. Tebliğ Cemaati’nin ilk hatipleri, 19601970 yıllarında SSCB ve Hindistan arasındaki öğrenci değişim programları sırasında
Orta Asya bölgesine gelmiştir. Sovyet Orta Asya’ya Hindistan’dan okumak için
gelen öğrenciler yanlarında bu hareketin kitaplarını da getirmişlerdi. Orta Asya’da
hareketin gelişmesi, SSCB’nin çöküşü ve bağımsız devletlerin oluşumu döneminde
gerçekleşmişti.
491

492

493

“Interv'yu s R. Eratovym, Rukovoditelem Otdela «Daavat» Dukhovnogo Upravleniya Musul'man
Kyrgyzstana”, 15 iyunya 2009 goda.
Bkz.: N. Samartseva, “Shirma Dlya Ekstremistov, ili Chto Skryvayetsya Za Blagimi Tselyami
«Tabligi Dzhamaat» Po Ozdorovleniyu Musul'manskogo Obshchestva”, ResPublica, 18 iyunya 2006
Bkz.: O. Mamayusupov, K. Murzakhalilov i K. Mamataliyev, Kratkiy Analiz Religioznykh Sistem v
Kyrgyzstane, Bishkek 2006, 172 s.
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Hareketin Orta Asya’daki yayılmasını ele alırsak, Türkmenistan’da Tebliğ
Cemaati yetkililerin politikasından ülkede dayanak bulamadı. Hareket mensupları
Özbekistan’da, özellikle Fergana Vadisi’nde faaliyetlerini yürütmüştü. Ama 2004
yılında devlet yetkililerini endişe etmeye başlayan hareketi ülkede yasaklamıştı. O
zamandan

beri

hareket

Özbekistan

topraklarında,

yasadışı

çalışmaktadır.

Türkmenistan’da 2015 Ağustos ayına kadar yasal olarak, Tacikistan İslami
Canlanma Partisi’nin faaliyetin sürdürmesi gibi, İslam’ın ilginç durumuna rağmen,
2009 yılında ülkede Tebliğ Cemaati’nin faaliyetleri yasaklanmıştı.
XX. yüzyılın 60-90’lı yıllarında hareketin faaliyetlerinde en önemli iki
özelliği, Tebliğ Cemaati’nin uluslararası bir harekete dönüşmesi ve gayrı
Müslümanları İslam’a dönüştürülmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılması
gerçekleşmiştir. Örgüt, 1960’ların sonunda, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’nın
birçok ülkesinde, Asya’nın tüm bölgesinde, hatta Müslümanlar hiç olmayan ülkede,
örneğin, Japonya’da faaliyet göstermişlerdir. Hareketin faaliyetlerinin geleneksel
olmayan gayrimüslüman bölgelere hızla yayılması, 1970’lerde Suudi Arabistan’da
Vehhabi hareketi ve Güney Asya’da Deobandı temsilcileri arasında tamamlayıcı bir
ilişkilerin kurulmasına dek gelmiştir.
Bugüne kadar devam eden bu işbirliğinin pratik sonucu, Deobant örgütlerinin
ve Tebliğ Cemaati’nin yürüttüğü faaliyetler, Suudi Arabistan’ın mali destekleri
sayesinde olduğunu göstermektedir. Bunun zemini 1962’de Dünya Müslümanlar
Ligi’nin kurulmasından sonra atılmıştı; bu süreç Suudi Vehhabilerin 1970’lerde
faaliyetlerini yurtdışına yoğunlaştırma kararı sonrasında daha geliştirilmişti. Burada
neredeyse tüm diğer Müslümanları son derece eleştiren ve höşgörüsüz olan
Vehhabiler, Tebliğ Cemaati’ne karşı hiçbir olumsuz tutumun olmaması ilginçtir.
Ancak,

bazen

bu

hareketin

üyelerini

İslam’ı

yetersiz

öğrendikleri

için

kınamaktadırlar. Böylece, son yirmi yılda meşhür olan Vehhabi lideri Şeyh Abdül
Eziz İbn Baz, Tebliğ Cemaati’nin başarılarını tanıdı ve kardeşlerine “yönlendirmek
ve tavsiye etmek” için propaganda hareketine katılmalarını önermiştir. Bu örgütlerin
temel amacı, tüm “sapık” Müslümanları “asıl” İslam’a getirmek ve tüm dünyayı
İslamlaştırmaya yönlendirmektir.
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Son zamanlarda dini liderler arasında düşmanlık veya çatışma niyetli
hareketler görünmektedir. Böylece, Kırgızistan’da üç yıl bounca manevi (dini)
liderliği elde edine bilmek için mücadele sürmektedir. 2008 yılının 27 Temmuz
günü Tebliğ Cemaati lideri ve aynı zamanda Oş şehri camilerinin birisindeki imam,
50 kişilik cemaatla Oş şehrin Süleyman dağının altındaki merkezi camiye gidip,
kendisini onun imamı olarak ilan etmişti. Bu durumu çözmek için, resmi dini
liderleri, bölgesel yönetim ve kolluk küvvetler işgalcilere camiyi terk etmek için
ültimatom belirledi. Tebliğ Cemaati lideri Ubaydullah, Kırgızistan’ın tüm Güney
bölgesi onu tebrik ettiğini ve o camiyi terk etmeceğini söyledi. Sonuçta, ülke
müftüsü onu cami imamı olarak atamıştı.
Sadece Kırgızistan’da, Tebliğ Cemaati hareketi tamamen yasal statüsüne
sahiptir ve devlet yetkilileri onların faaliyetlerine müdahale etmiyorlar. 2010 yılın
Ağustos ayında, Maksat Toktomuşev isimli hareketin meşhur adamlarından birisi,
Bişkek’teki büyük camiye imam olduktan sonra, Kırgızistan Müftüsünden sonraki
en etkili ikinci dini figür olmuştu. Aynı zamanda 2014 yılın Mart ayında,
Kırgızistan’ın müftüsü atanmıştı. Bu durum Tebliğ Cemaati’nin meşhur üyesi
Kırgızistan’daki tüm Müslümanların başında olduğunu göstermektedir. Bugün
Tebliğ Cemaati, ülkedeki mensuplarının sayısı bakımından en büyük İslami
örgütüdür. Kırgızistan’da yetkililer, devletin ekonomik ve siyasi durumunun zayıf
olduğundan dolayı gençlere, çalışmaya müsaade veremediği için, radikal ve aşırı
İslamcı dini oluşumlara işsiz gençler üye olmuştu ve devlet hareketin faaliyetlerine
müdahale etmemişti. Günümüzde Kırgızistan’daki Tebliğ Cemaati mensupları
olmayan hiçbir köy yoktur.
Kırgızistan’da, Orta Asya’nın diğer cumhuriyetlerinde olduğu gibi, hareket
yetkililerin arasında şüphe uyandırmamak amacıyla apolitik (siyasete ilgisizlik veya
karışmayan) örgütün imajını yetiştirmektedir. Ülkedeki Tebliğ Cemaati’nin siyasi
yönleri sorusuna, hareketin liderlerinden biri ile repörtajda: “Siyaset, Müslüman
toplumu parçalar ve anlaşmazlığa neden olur, dolayısıyla Tebliği Cemaat siyasetten
uzak durur. Ayrıca biz de bazı İslami mezhepler ve şiiler ile sünniler arasındaki
farklılıklar gibi dini anlaşmazlıklardan kaçınıyoruz (önlem alırız). Hedefimiz –
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insanları İman’a çağırmak ve İslam’ın bütün ilkelerini (hükümlerini) uygulamasında
teşvik etmektir”, diye cevap vermişti. 494
Bu hareket, İslam’ın emrettiklerini yerine getirmek konusunda diğer
Müslümanları teşvik etmektedir. Onlar camilerde bir araya gelerek, dini konularda
tartışmaktadır. İslam’ın ahlaki temeller hakkında tartışmalarında, Kur’an ve dini
kitapları, özellikle Muhammed İlyas’ın “Feza’el Amel” (faziletli ameller) eserini
kullanıyorlar. Tebliğ Cemaati’nin üyeleri arasında bilimli, eğitim almış insanlar
nadirdir, genellikle bilimlerini geliştirmek için da’vete çıkmaktadırlar.
Şu anda, Kırgızistan’daki Tebliğ Cemaati’nin destekçileri ve mensupları
oldukça geniş ve çeşitlidir: bunların arasında ticaretle uğraşanlar ve öğrenciler,
üniversite profesörleri ve iş adamları, ünlü sanatçılar, hatta devlet memurları da
vardır. Bazıları tebliğ faaliyetlerin yapmak için, kendi zamanının çoğunu bu
harekete adayarak, Kırgızistan’ın çeşitli bölgelerine gitmektedirler.
Tebliğ Cemaati mensupların yaşı 16 ile 70 arasında değişir, ancak büyük
oranın 19 ile 45 yaş arasındakiler oluşturuyor; bu hareketin takipçilerinin toplam
sayısın tespit etmek oldukça zordur. Genellikle, altı ay veya bir yıl içinde 5-10 kez
da’vet yapılıyor, daha sonra ise bu süre 40 gün, hatta 4 aya kadar uzatılıyor.
Tebliğ Cemaati mensuplarının vaazları öncelikle genç insanlara yöneliktir;
vaazlarında Müslüman olan her bir insan da’veti yapmak zorunda olduğu
açıklanmaktadır. Halkın harekete katılmasını reddetmesi durumunda, tebliğciler
diğerlerinin gözünde onları itaatsizlikle suçlamaktadır. Buna ek olarak, böyle bir
durum, özellikle Hizb’ut-Tahrir partisi tarafından, aşırı edebiyatların yayılmasına ve
insanları kendi saflarına çekmesine dayanan dini aşırıcı fikirlerin propagandasının
yoğunlaşmasına neden olabilir. 495

494

495
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B. Balci, “The Rise of the Jama’at al Tabligh in Kyrgyzstan: The Revival of İslamic Ties between the
İndian Subcontinent and Central Asia?”, Central Asian Survey, Vol. 31, Issue 1, 2012, p. 66.
Bkz.: Murzakhalilov, Mamataliyev ve Mamayusupov.
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K. Malikov’a göre, tebliğcilerin faaliyetlerinde de zayıflıklar mevcuttur;
hareket üyelerinin dış görünüşü, dini eğitim seviyesinin düşük olmasıdır. 496
Kırgızistan’da İslam inancının yayılmasın ve güçlendirilmesin hedefleyen yaklaşık
80 cemaatın var olduğunu söylemektedir. 497
Kırgızistan’ın Oş bölgesinin imamı S. Kalıkov, “Tebliğ Cemaati”n bugüne
kadar yaklaşık 10 bin civarında üyelerinin olduğunu ileri sürmektedir. 498 Aynı
zamanda bu hareketin faaliyetlerinde kötü bir şey olduğunu görmediğini
söylemektedir. Kırgızistan Eğitim Bakanı K. Osmonoliyev ise hareketin sayısı ve
onların “masumiyeti” hakkındaki iki ifadelerin hiçbirine katılmamaktadır. 499
Diğer araştırmacılara göre, ülkede 2000 civarında tebliğcilerin ve ileri
gelenlerin yaklaşık 50 olduğundan söz etmektedir.
K. Murzahalilov’un araştırmasına göre, 500 ülkedeki Müslüman din adamların
ve aktivistlerin 6 gruba ayırmak mümkündür:
1. El-Ezher Üniversitesinin mezunları;
2. Pakistan’da eğitim görmüş “Tebliğ Cemaati” mensupları;
3. Belli bir imamın ve dini otoritelerin takipçileri;
4. “el-Buharî” medresesinin mezunları;
5. Sovyet Döneminde dini eğitim almış kişiler;
6. Türkiye Diyanet Vakfı himayesindeki Kırgızistan’daki İlahiyat Fakültesi
mezunları.

496

497

498

499

500

Bkz.: A. Lymar', “Kyrgyzstan Stal Kloshchadkoy, Na Kotoroy Stolknulis' Interesy Raznykh Stran,
Blokov i Ideologiy”, IA «24.kg», Bishkek, 30 sentyabrya 2009 [http: www.24.kg/community/62083abdykadyr-orusbayev-pochemu-by-v-kyrgyzstane.html]
Bkz.: K. Malikov, “Ne İsklyuchayu, Chto Vo Vlastnykh Strukturakh Kyrgyzstana Yest'
Destruktivnyye Elementy, Kotorym Vygodno Raskachivaniye Religioznoy Lodki”, IA «24.kg»,
Bishkek 14 marta 2009 [www.24.kg/community/2009/03/14/109065.html]
I. Rotar', “Stranniki v Nochi. Pakistanskiy İslam v Tsentral'noy Azii: Missionerstvo Ili Podryvnaya
Deyatel'nost'?”,
NG-Religii,
20
fevralya
2008
[http:religion.ng.ru/problems/2008-0220/6_stranniki.html]
S. Kim, “Lokomotivom Dvizheniya «Tabligi Dzhamaat» Yavlyayetsya Molodezh' Kyrgyzstana”, IA
«24.kg», Bishkek 3 aprelya 2009 [http:www.24.kg/community/2009/04/03/110935.html]
“Islam v Kyrgyzstane: Stanovleniye i Perspektivy Razvitiya”, Materialy kruglogo stola «Sekulyarizm
i islam v sevremennom gosudarstve: chto ikh ob"yedinyayet?», Almaty 2008, s. 179-199.
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Zamanla Tebliğ Cemaati hareketi, ülkedeki mevcut olan yerli ve yabancı
İslami örgütlerin ve grupların mensupları bakımından ez fazla olan bir grup haline
gelmiştir.

Dini

propaganda

başlangıçta

Kırgızistan’ın

kuzey

bölgesinde

başlamıştır. 501
Bu dini grup yavaş yavaş ülkenin güneyine de yayılmış, aslında Tebliğ
Cemaati’nin mensupları Kırgızistan’ın tüm bölgelerinde aktif olarak faaliyetlerini
sürdürmeye başlamıştır. Tebliğ Cemaati faaliyetlerini finanse etmek için üyelik
aidatları gerektirmemektedir, gelir ağırlıklı olarak örgütün üst düzey üyeleri
tarafından gelmektedir. Ancak araştırmacılar, hareketin camilerinin sayısı gittikçe
artmasına göre, gelirin açıkça yeterliliğini dikkatın çekmektedir. 502
Örgüt, cami inşaatını sadece kendi maddi imkanlarıyla yürütmüyor.
Araştırmacılar uzun zamandır İslam’ı yayma işine paralar gönderen ve büyük
katkıda bulunan Suudi Vehhabi etkinin varlığından söz etmektedirler. Vehhabiler
İslam’ın diğer akımlarına

saygısızca davranırken,

Tebliğ Cemaati’ne ise

hoşgörülüdür. Ve bu tebliğçilerin, Vehhabiliğin tüm kurallara uygun olmamasına
rağmen (örneğin, ölü insanın mezarları bulunan camide ibadet etmesi). 1978 yılında
Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Dünya İslam Lig’i, Büyük Britanya’daki
Dewsbury şehrindeki, sonunda grubun Avrupa ve kıta üzerindeki merkezi haline
gelen, Tebliğ Cemaati hareketin camisini inşaat yapmada sponsorluk olmuştu. 503
Birçok araştırmacılara göre, hareketin uluslararası terörizme bağlantılarının
olduğunu söylemektedirler. Örgüt üyeleri her yıl Rayvind (Pakistan) ve Dakka’da
(Bangladeş) toplanmaktadır ve sayıları milyondan fazla kişiye ulaşmaktadır. Terörist
gruplar, tüm dünyanın Müslümanları bir araya gelmiş bu gibi toplantıları kullanarak,
kendi saflarındaki üyelerinin sayısını arttırmaktadırlar.

501
502

503
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Bkz.: Rotar', “Stranniki v Nochi…”
R. Butt, “Tablighi Jamaat Mosque Accused of Encouraging Muslim Isolatıonism”, Guardian, 18
February 2011, www.guardian.co.uk/world/2011/feb/18/tablighi-jamaat-mosque-row (date of access:
05.07.2015)
A. Alexiev, “Tablighi Jamaat: Jihad’s Stealthy Legions”, Middle East Quarterly, Vol. 12, N. 1, 2005.
www.meforum.org/686/tablighi-jamaat-jihads-stealthy-legions (date of access 05.07.2015)
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Tebliğ Cemaati yöneticileri her zaman terör örgütleri ile herhangi bir
bağlantılarını inkar ediyordu, ama araştırmacılar hareketin uluslararası terörizm ile
bağlantıları hakkında aşağdaki delilleri dile getirmektedirler:
1. Özel hizmetlerin istatistiklerine bakılırsa, teröristler, dünyadaki terör
eylemlerini

gerçekleştirmede

hareket

mensuplarının

önemli

bir

kısmını

kullanıyorlar;
2. Teröristler kendi terör eylemlere hazırlığını kamufle etmek ve tehlileki
teröristleri gizlemek için “Tebliğ Cemaati” ismini kullanıyorlar;
3. Tebliğ Cemaati araştırma faaliyetleri, siyasete gösterişli şekilde
ilgisizliğin bir manevra olduğu sonucuna getirmektedir ve hareketin faliyetleri
temelinde siyasi hedefleri olduğunu belirtmek gerekmektedir.
Tebliğ Cemaati üyeleri toplantı için Pakistan’a geldiğinde, terör örgütlerinin
mensupları onları İslam’ı korumak ve İslam’ın yayılmasında daha aktif olmaya
çağırıyorlar ve siyasete çok ilgisizli oldukları için Tebliğ Cemaati kınamaktadırlar.
Bazı araştırmacılar, Pakistan’a gelen Tebliğ Cemaati mensupları, kafirlere karşı
mücadele etmek fikirlerini söyleyen “Harekat’ul-Mucahidin”, “Leşker-i Tayyibe”,
“Taliban” gibi terör örgütlerinden etkilendiğini belirtmektedirler.
Pakistan’daki Servislerarası İstihbarat (İngilizce: Inter-Services Intelligence,
ISI) eski başkanı Korgeneral Nasır, Tebliğ Cemaati’nin faaliyetleri aracılığıyla
Çeçenistan ve Dağıstan’daki İslam’ın canlanmasını planlamış Tebliği Cemaat’ın
aktif bir üyesi olmuştu. İstihbarat’taki liderliği sırasında çok sayıda Pakistan’lı,
Suudiya’lı, Ürdün’lü Tebliğ Cemaati üyeleri, faaliyetlerini yaymak için Çeçenistan
ve Dağıstan’a gönderilmişti ve ülkedeki din adamlarını eğitim almak için aktif bir
şekilde Pakistan’a gönderiyorlardı. 1995 yılında Budyonovsk’teki rehinlerini serbest
bırakmada Şamil Basayev’le müzakerelerde aracılık yapan Arkadiy Volskiy’yin
iddiasına göre, Basayev Pakistan’da gözden kaybolmuştu. Pakistan’da eğitim
görmüş teröristlerinin birisi de Salman Raduyev’di. 504

504

B. Raman, “Dagestan: Focus on Pakistan’s Tablighi Jamaat”, South Asia Analysis Group, 15
September 1999, www.southasiaanalysis.org/paper80 (date of access 07.02.2017)
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2.3.4. Hareketin Günümüzdeki Durumu
Bugün Pakistan’lı “Tebliğ Cemaati” hareketi, Orta Asya ülkeleriyle birlikte
dünyada

onlarca

şubeye

sahiptir.

Kandehlevi’nin

Deobandi

okulunun

ideologlarından biri olması, Tebliğ Cemaati’nin doktrinini ve onun sonraki
gelişmesini anlamak için çok önemlidir. Tebliğcilerin felsefesi, en baştan itibaren
kendi köktencilik ideolojisine, özellikle İslam’ın Şii kolu ve onun senkretik
yorumları dahil olmak üzere başka herhangi bir dine höşgörüsüzlük ile herhangi bir
modernleşme biçiminin İslam ile bağdaşmadığı şeklinde yorumlanmasına,
kadınların sosyal hayattan dışlanmasına, ayrıca İslam’ın tüm diğer dinlerden üstün
olduğu veya diğer dinleri dışlaması düşüncesine dayanmaktadır.
2003 yılının 16 Şubat tarihinden itibaren, Kırgızistan Müslümanları Ulema
Konseyi özel fetvasına göre, Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi’nin ve
bölümlerinin izni ile tebliğ faaliyetlerin yürütüldüğünü belirtmek gerekir. Toplumda
hoşnutsuzluk oluşmaya başladıktan sonra, 2009 yılının 10 Şubat’ında Dini İdare,
tebliğ faaliyetlerinde bulunanlara belli şartlar yer alan “Da’vet bölümü hakkında
Yönetmeliği” ve yanı sıra onların uyması gereken kurallar kümesini onaylamıştı.
“Da’vet bölümü hakkında Yönetmelik”e göre tebliğ faaliyetinde bulunan
insanlar, yazılı izin almak için Dini İdareye başvurmak zorundadırlar, ayrıca vaaz
faaliyetlerini, il ve ilçe imamların doğrudan gözetimi altında yürütmek
zorundadırlar.
Yukarıdaki hükme göre, da’veti yürütmek isteyen kişi:
-

Yaşadıkları bölgenin baş imamından din eğitiminin varlığına ilgili resmi

onay alınması;
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-

İçişleri organlarından belge almak;

-

Da’vete çıkmak için ailelerinden iznin alınması;

-

Pasaport veya kimliğin olması;
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-

Düzgün bir görünüme sahip olmak ve Pakistan’lı giysileri giymemek. 505

Şu anda eski Sovyet ülkelerinde Tebliğ Cemaati hareketinin faaliyetleri
yasaklanmıştır. Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan’da, Tebliğ
Cemaati hareketi güvenlik tehdidi olarak görülmektedir. 506
Kırgız Cumhuriyeti komşu ülkeleri örnek alarak, Tebliğ Cemaati hareketini
terörist ve aşırılıkçı tanımak için Bişkek’in Pervomaiskiy bölgesinin mahkemesine 3
Şubat 2009 tarihinde Başsavcı dava dilekçesi kanıtlamıştı. 507
Bu aşırı örgütlerin faaliyetleri bugün bölgedeki ülkelerin yetkilileri tarafından
büyük bir endişe doğurmaktadır. Böylece, 2010 yılının Ocak ayında Selefilerin yedi
liderleri Tacikistan Yüksek Mahkemesi tarafından mahkum edilmiş, Tacik
Selefilerin lideri Eşoni Sirojiddin ise dokuz yıla cezaevine girmiştir. 508 Tebliğ
Cemaati’nin Tacikistan’daki faaliyetleri 2006 yılında Yüksek Mahkeme tarafından
yasaklanmıştır.

2009

yılında

Kırgızistan

Cumhuriyeti

Güvenlik

Konseyi,

Cumhuriyet Yüksek Mahkemesinin bu dini hareketin ülkenin topraklarında
yasaklanması konusunda tekrar düşünmesini önermişti. Güvenlik Konseyi, bu
hereketin tehlikeli olduğuna ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu kanaatindedirler.
Devlet Dini İşleri Dairesi müdürü Kanıbek Osmonaliyev’e göre, Tebliğ Cemaati,
resmi din adamlarına karşı muhalefet olarak çıkmaktadır. 509 2013 yılın Şubat ayında
Tebliğ Cemaati uluslararası örgütün Kazakistan Cumhuriyeti topraklarındaki
faaliyetlerini yasaklama kararı alınmıştır. 510
Rusya ve bazı Orta Asya ülkeleri hariç, Tebliğ Cemaati’nin faaliyetlerine
Batı ülkeleri ve ABD dahil olmak üzere hiçbiri yasaklanmamıştı: ne Avrupa ne de
505

K. Murzakhalilov i M. Arynov, “Dvizheniye Tabligi Dzhamaat v Kyrgyzstane: Osobennosti
Deyatel'nosti i Vozmozhnyye Posledstviya Dlya Razvitiya Religioznoy Situatsii v Respublike”,
Tsentral'naya Aziya i Kavkaz, T. 13, №3, 2010, s. 188-189.
506
Bkz.: “Verkhovnyy Sud Rossii Zapretil İslamskoye Dvizheniye «Tabligi Dzhamaat»”, NG-Religii, 20
maya 2009
507
Bkz.: “Genprokuratura Prosit Sud Priznat' Organizatsiyu Daavatistov «Tabligi Dzhamaat»
Terroristicheskoy i Ekstremistskoy”, IA «AKIpress», Bishkek, 3 fevralya 2009 [http://www.svodka.
akipress.org/news:4531/]
508
A.
Shustov,
“Islamizatsiya
Tadzhikistana.
Vliyaniye
«Dzhamoati
Tablig»”
http://www.centralasia.ru/ newsA.php?st=1283143620
509
T. Dolinskaya, “Kirgiziya Gotova Vernut' Smertnuyu Kazn'. I Rubit' Golovy Publichno”,
http://pravda.kg/index.php?newsid=1793
510
http://kt.kz/?lang=rus&uin=113316802&chapter=1153569243
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Amerika hareketin terörist ya da aşırı akım olduğunu ilan etmek için hiçbir neden
bulamamıştı. Rusya’da uluslararası dini örgütü Tebliğ Cemaati’nin faaliyetleri 2009
yılında bile yasaklanmıştı (7 Mayıs 2009 tarihindeki Rusya Federasyonu Yüksek
Mahkeme Kararı). 511
Sonunda doğal olarak şu sorular ortaya çıkmaktadır: Tebliğ Cemaati’nin
faaliyetleri Kırgız Cumhuriyeti’nin ulusal güvenliğine gerçekten tehdit ediyor mu ve
aşırı hem de fanatik düşünceleri yaymakta mıdır? Eğer evet ise Tebliğ Cemaati’nin
Kırgız toplumu üzerindeki olumsuz etkisi tam olarak nelerdir?
Bu konuda laik uzmanların görüşü, İslami teologların görüşlerinden önemli
derecede farklıdır: birincileri, onların gelecek zamanda tehdit olduğuna inanmakta,
ikincileri ise bunun tersini savunmaktadır. Bazı yazarların da belirttiğine göre,
günümüzde tebliğcilerin faaliyetleri topluma doğrudan bir tehlike teşkil etmiyor,
ancak dine karşı fanatik, aşırı bir tutum oluşmasına ve dini aşırılıkçı düşüncelerinin
yetersiz eğitilen insanlar arasında yayılmasına itebilir. 512
Zamanla, tüm il ve ilçelerde yapısal birimleri mevcut olan Tebliğ Cemaati
hareketi, ilerideki zamanda Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi’ne rakip olabilir;
meclis komisyonu, tebliğcilerin faaliyetlerini “cumhuriyetin dini alanda en ciddi
sorunlarından biri” olarak görmektedir. 513 “Eğer Tebliğ Cemaati’nin faaliyetleri,
gerçekten, dini aşırılığın oluşmasına yol açarsa, bu durumda neye önlem alınması
gerekecektir?” sorusu ortaya çıkmaktadır. 514
Bazı uzmanlara göre, sert tedbirler Tebliğ Cemaati’nin radikalleşmesine yol
açabilir. Böylece K. Malikov, örgütün yasaklanmasının bazı riskler (yer altına
saklanmaya gidebilir) içerdiğini düşünmektedir. Şu anda örgütün içinde yüzlerce,
hatta binlerce kişi bulunmaktadır ve hiç kimse bu hareketin radikalleşmeyeceğine,

511

512
513

514
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“Yedinyy Federal'nyy Spisok Organizatsiy, v Tom Chisle Inostrannykh i Mezhdunarodnykh
Organizatsiy, Priznannykh v Sootvetsvii S Zakonadatel'stvom Rossiyskoy Federatsii
terroristicheskimi” // www.fsb.ru/fsb/npd/terror.html (дата доступа 14.02.2017)
Murzakhalilov ve Arynov, “Dvizheniye «Tabligi Dzhamaat» v Kyrgyzstane...”, s. 190.
I. Gorbachev, “Bes Fanatizma”, IA «24.kg», Bishkek 11 oktyabrya 2008 [http://www.24kg/
community/2008/10/11/95023.html]
Murzakhalilov ve Arynov, “Dvizheniye «Tabligi Dzhamaat» v Kyrgyzstane...”, s. 190-191.
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devleti düşman olarak algılamaya başlamamasına veya ilerideki zamanda Hizbü’tTahrir örgütün saflarına katılmayacağına garanti veremez. 515
2010 yılın Nisan ayında Kırgızistan’daki olaylar, belli bir ölçüde Tebliğ
Cemaati hareketini etkilemiştir ve faaliyetleri azalmıştır. O. Moldaliyev’e göre,
Nisan olaylarından önce, aktif bir şekilde kendi saflarına insanları dolduran
tebliğciler, kaybolmuştu; onların liderleri kendi köylerine gidip, gelecek parlamento
seçimlerinde yerlerin hazırlamaya başmamıştı. 516
Bugün Kırgız vatandaşlarının çoğunluğu Tebliğ Cemaati faaliyetlerini
durdurmak istemektedir. Tebliğcileri kabul etmemesinin başlıca nedenleri, eğitimin
eksikliği, grup halinde camilerde gecelemesi ve görünüşüdür (Pakistan giysileri
giymek, sakal bırakmak vb.). Eleştirilerin bir başka konusu olarak, genellikle
Müslüman ümmetin ve dinler arası ilişkilerdeki durumu olumsuz etkileyen agresif
ve ikna edici vaaz faaliyetleri bulunmaktadır. Mevcut durumda, en önemli görev
olarak toplumda istikrarın sağlanması ve dinler arası uyumun güçlendirilmesi
olmaktadır. 517
Kırgızistan’da tarihsel olarak kurulmuş çok uluslu toplum şartlarında
Kırgızistan Dini İdaresi, devlet organlarıyla birlikte, ülkedeki Müslümanlara yabancı
fikirlere ideolojik muhalefet sağlamalıdır ve Müslümanlara İslam’ı kanun dışı
amaçlara kullanmanın kabul edilmezliğine ikna etmelidir. 518
Kırgızların İslamlaşma sürecinde birçok olumsuz anlar yaşandığına dikkat
edilmelidir. İslam, Kur’an, dinin felsefi problemleri konusunda Kırgız dilinde
yazılan kitapların sayısı çok azdı. Hz. Muhammed’in hayatını ve nasihatları
hakkında hiçbir edebiyat olmamıştı. Bu sorun, bizim açımızdan, acil çözümler
bulmalı. Güney Kırgızistan’daki her yıl sayısı artan Pakistan menşeli “Tebliği
Cemaat” gibi yabancı dini misyonerlerin faaliyetleri izlenmektedir. Hatta şu anda,
yerel halk Tebliği Cemaat hareketinin üyeleri oldu bile. Her gün Oş sokaklarında,
515
516

517
518

Lymar', “Kyrgyzstan stal kloshchadko…”.
Bkz.: B. Kolbayev, “V Kyrgyzstane Dlya Stabilizatsii Obstanovki Neobkhodimo Privlekat'
Religioznykh Liderov”, IA «24.kg», Bishkek 20 aprelya 2010 [http://www.24.kg/community/517552009/06/11/114819]
Murzakhalilov ve Arynov, s. 191.
Murzakhalilov ve Arynov, s. 191.
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yurt dışında basılmış dini içerikli kitaplarını dağıtan insanları görmek mümkündür.
Onların üzerinde devletin hiçbir kontrolü yoktur. 519
19 Ocak 2008 yılında İspanyol polisleri Barcelona’daki evler, cami ve
mescitler üzerine birtakım baskın düzenlemişti, neticede patlayıcı malzemeler ele
geçirildi ve 14 kişi tutuklanmıştı. Yetkililer daha sonra tutuklananların Tebliğ
Cemaati üyeleri olduklarını belirtmişti. 7 Temmuz 2005 tarihinde Londra’daki bir
dizi patlamalarının sorumluları (Muhammed Sıddık Han ve Şehzade Tanver)
geçmişte Tebliğ Cemaati hareketin aktif üyeleri idi. Ancak 2001 yılında Tebliğ
Cemaati’nin siyasete ilgisizliğinden dolayı, hareketi terk edip Londra civarındaki bir
camiye gitmeye başladı ve kısa süre sonra askeri eğitim için Pakistan’a
gitmişlerdi. 520
Fas’lı yetkililer, es-Selefiye ve’l-Cihadiye radikalleri dağıtan broşürlerde
destekçilerini Tebliğ Cemaati gibi İslami resmi örgütlere, gizlenmek ve aynı
zamanda onların politikalarını etkilemek amacıyla, katılma çağrısında bulundukları
için hareketi suçlamışlardı. 521

519

520

521
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T. A. Kozukulov, “Sovremennyye Problemy Religiozno-Politicheskoy Zhizni Na Yuge
Kyrgyzstana”, Religiovedeniye - Blagoveshchensk AmurGU, № 1, 2009, s. 132 (130-135)
F. Burton, S. Stewart, “Tablighi Jama’at: An Indirect Line to Terrorizm”, STRATFOR: Global
Intellıgence, 23 January 2008, https://www.stratfor.com/weekly/tablighi_jamaat_indirect_line_
terrorism (date of access: 05.07.2017)

A. Alexiev, “Tablighi Jamaat: Jihad’s Stealthy Legions”, Middle East Quarterly,
Vol. 12, N. 1, 2005 www.meforum.org/686/tablighi-jamaat-jihads-stealthylegions (date of access 05.07.2015)

ORTA ASYA’DA SOVYET DÖNEMİ SONRASI İSLAMİ HAREKETLER

SONUÇ
Orta Asya, İslam’la VII-VIII. yüzyılında tanışmış ve İslam, kısa bir zaman
içinde oradaki halkın hayat tarzına ve kültürüne, sanatına ve bilim hayatına nüfûz
etmiştir. Sovyetler döneminden önce Türkistan bölgesinde İslam; İslam’ı din olarak
benimsemiş Karahanlılar, Selçuklular, Gazneliler, Altın Ordu, Özbek Hanlığı,
Timurlular, Hive ve Hokand Hanlıkları gibi tarihte silinmez iz bırakan devletlerle
bölgede hakim bir din olmuştur.
Uzun yıllar boyunca Orta Asya halkının sosyal-kültürel, siyasi, hayatını
şekillendiren İslam, özellikle Sovyetler döneminde yürütülen dinsizleştirme
politikası ile ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.
SSCB anayasası; tüm vatandaşların eşit olduğunu belirtmesine rağmen,
uygulamada din adamları pek çok haklardan mahrum edilmiştir. Çeşitli iftiralarla
halk ve devlet düşmanı ilan edilerek sürgüne tabi tutulmuşlardır. 1920-1930 yıllar
arsasındaki din karşıtlı propaganda sürecinde camiler, medreseler, dini idareler ve
vakıflar tamamen yok edilmese bile, önemli ölçüde sayıları azaltılmıştır.
Yetmiş yıl boyunca uygulanan Sovyet baskısı neticesinde, Türkistan halkının
çoğunluğunun Müslüman olarak kaldığını ve dinsizleştirme politikasının başarıyla
sonuçlanmadığını da görmekteyiz.
Bağımsızlık kazanmalarından sonra Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri
yeniden bir dinî uyanışa sahne olmuştur. Bu süreçte aynı zamanda yerli ve milli
olmayan, ülkenin kendi dinamiklerinden kaynaklanmayan dış kökenli birtakım dinî
hareketlerin faaliyetlerine de uygun bir zemin olmuştur. Ancak bu faaliyetlerde,
kendilerine göre İslam’ı algılatma, toplumu kendi gelenekleriyle çatıştırma,
toplumda kutuplaşmaya sebep olabilecek, birlik ve beraberliği ortadan kaldıracak
şekilde din öğretisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bölgedeki bu dinî gelişmeler,
dinî anlaşmazlıklara, kargaşaya sebebiyet verecek kadar faaliyet ve eylemlerde
bulundukları için güvenlik endişesini de doğurmuştur. Sonuçta bu dinî hareketler,
halkın dini uyanışını karşılayacak şekilde gelişmediği için yasaklanma yoluna da
gidilmiştir.
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Dinsiz bir toplum varlığını devam ettiremez. Din, toplum için her zaman
ihtiyaçtır. Bunu, Sovyetler Döneminin dağılmadan önceki dinsizlik veya ateizmin
yayılmaya çalışıldığı bölgede, yeniden dini uyanış örneklerinden hareketle
görebiliriz.
Dinin topluma sunulması, sahih kaynaklara dayalı, uygun bir usul ve uslupla
gerekiyor. Dolayısıyla toplumun dinî eğitim ve öğretimi; devlet eliyle, toplumda
birliği ve beraberliği bozmayacak, çatışmaya sebep olmayacak, toplumun barışını ve
iç huzurunu koruyabilecek sağlıklı bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Onun için
din

uzmanlarını

yetiştirme

sürecinde

Orta

Asya’nın

bağımsız

devletleri,

üniversitelerinde İlahiyat bölümleri/fakülteleri açılmasını desteklemeli ve devlet bu
bilim merkezlerindeki öğretmenlerin kaliteli olmasına gayret göstermelidir.
Orta Asya halkının tarihî İslam mirasını yeni nesillere yeniden tevârüs
ettirecek muhtevada din ve ahlak derslerinin, ders müfredatlarına dahil edilmesi
önem arz etmektedir. Çünkü bugün okul çağındaki çocuk, yarın ülkenin vatandaşı ve
toplumun bir parçası olup, kendi tarihî-dinî geleneğine aykırı olan dış kaynaklı dinî
nitelikli hareketlerin olumsuz etkilerine karşı koyabilecektir.
Bugün, Orta Asya cumhuriyetlerinin resmi makamları, yerel yönetim yapıları
ve dini kurumlar arasında dini aşırılığın artan faaliyetlerine karşı durabilmenin
koşullarını yaratacak yasal ve düzenleyici bir çerçeve geliştirmeleri gerekmektedir.
Dini örgütlerle ilişkiler alanındaki bölgesel yönetimler aşağıdaki yönde çalışmalıdır:
- Orta Asya’daki gençler, bazen kendi istekleriyle, bazen de ebeveynlerin
izniyle dini eğitim almak için cami imamlarına ya da gayrı resmi özel medreselere
başvurmaktadır. Oradaki öğretim koşulları ve kalitesi hiç kimsenin tarafından
kontrol edilmemektedir. Öğrencilerin yaşam koşullarının, eğitim sürecinin, söz
konusu medreselerdeki hocalarının profesyonelliğinin her zaman eğitim normlara
uygun olmadığını söylemek gerek, onun için dini kurumlarda din eğitimi almak için
yasal şartların oluşturulması lazımdır,
- Devletin toplumda karşılıklı saygı ve diyalog ortamını sürdürmesi için
uygun bir koşullar oluşturmalıdır,
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- Dini hoşgörüsüzlüğün herhangi bir tezahürün ortaya çıkması konusunda
tedbirleri almaya çalışan mevzuatın geliştirilmesini teşvik edilmelidir,
- Toplumdaki toplumsal olarak önemli sorunlarının çözümü için mevcut sivil
toplum yapılarının dini kurumlarla işbirliği için uygun şartlar yaratılması
gerekmektedir.
Bu çalışma ümit ederiz ki, Orta Asya ülkelerindeki dinî gelişmeleri bazı
yönleriyle aydınlatacak ve sonraki çalışmalara da katkıda bulunacaktır.
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