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EDİTÖRDEN
Doğu Roma kaynaklarında, “Turcia” olarak bahsi geçen Türk
toprakları, Doğu Avrupa ve Karadeniz’in kuzeyindeki toprakları
kapsar. Hazar, Kuman, Peçenek ve Uzların Ukrayna’dan Urallara
kadar hakimiyeti, Moğolların 1237’de bölgede hakimiyeti ele geçirene
kadar sürmüştür. Batı Sibirya ve Türkistan’dan göç eden Türk
topluluklarının Kama nehri dolaylarına gelmesi ile Moğollar, Türkler
arasında yok denecek kadar azalmıştır.
Altın Ordu Devleti’nin dağılmasından sonra Karadeniz’in kuzeyinde
Kazan, Kırım, Astrahan hanlıkları gibi yer yer Türk Hanlıkları
kurulmuştur. Slav boyları, III. ve IV. Ivan döneminde bir devlet
etrafında birleşmişler, daha sonra başta Kazan, Astrahan ve Nogay
hanlıkları olmak üzere sırası ile Türk Kavimlerinin olduğu topraklar,
Ruslar tarafından ele geçirilmiştir. Rus Devleti, XVI. ve XVII.
yüzyıllardan itibaren hakimiyet kurduğu alanlarda baskı ile
Hristiyanlaştırma politikası uygulamıştır. Bu iş için Rusya'nın tüm
devlet imkanları misyonerler emrine tahsis edilmiş, Hristiyanlığı seçen
beylere, küçük çaplı askeri görevler verilmiştir.
Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Rusya Müslümanlarının bir
milletten olma bilinci ile organize olmaları siyasi, iktisadi, sosyal ve
kültürel alanda engellenmeye çalışılmıştır. Banka kredileri, tarım,
ticaret ve sanayi teşvik tedbirleri gibi haklar Türkler için geçerli
olmamış, Rus idaresinin izin verdiği ölçüde Türklerin kurduğu sosyal
yardımlaşma dernekleri işsizlik, açlık cehalet gibi sorunlara karşı
çözüm yolları aramıştır. Rusya Türklerine yıllarca basın ve yayın
alanında da özgürlük tanınmamıştır, İlk Türkçe gazete olan “Ekinci”,
1875 yılında Bakü'de ünlü bir eğitimci olan Hasan Bey Zerdabî
tarafından çıkarılmıştır. Daha sonra Gaspıralı İsmail Bey tarafından
1883 yılında Kırım’da “Tercüman” gazetesi yayın hayatına
başlamıştır.
Tercüman Gazetesi ve Cedit mektepleri sayesinde yenilik arayışları
güçlü ve organize bir hareket haline dönüşmüştür. İsmail Gaspıralı,
Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan ve Sadri Maksudi gibi Batı'yı çok
iyi tanıyan bir aydın grubu ortaya çıkmıştır. Türk aydınları kendi
aralarında çok iyi iletişim kurarak, Çarlık idaresinin çeşitli
bölgelerinde, Müslüman Türk temsilcilerinin katıldığı kongreler
düzenlemişlerdir. ''Kongreler Dönemi'' olarak adlandırılan bu dönem
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''Ceditçilik'' temeline dayanan 1905-1917 yılları arasını kapsayan ve
Rusya Türkleri için siyasal, dinsel, milli, medeni, sosyal ve kültürel
alanlarda uyanışın göstergesidir.
1917 İhtilali, Rusya’da yaşayan Türklere daha bağımsız kongreler
düzenleme fırsatı sunmuştur. Bu kongrelerin en önemlilerinden biri
programı Zeki Veli Togan tarafından hazırlanmış olan “Bütün Rusya
Müslümanları Kongresi”dir. Moskova'da toplanılan bu kongrede
Türkler, yeni Rusya şartları içerisinde uygulayacakları siyaseti
belirlemeye çalışmıştır. En çok tartışılan konulardan biri devletin yeni
yönetim şekli ve Türkistan'ın bu yönetim içindeki yeri meselesi
olmuştur. 1918 yılına gelindiğinde bu kongreler devam etmiş, topraklı
muhtariyet amacı bağımsızlık amacına dönüşmüştür.
XIX. yüzyılın sonlarına kadar süren Rusların yayılmacı politikaları
sonucunda, Sibirya Kazakistan ve Orta Asya’da bulunan Türk
toprakları, Rusların hakimiyeti altına girmiştir. Karadeniz’in
kuzeyindeki Türk topraklarını hakimiyeti altına alarak, başarılı bir
şekilde Slavlaştıran Ruslar, dünyanın en geniş topraklarına sahip bir
devlet olmuştur.
Rusya’nın Orta Asya’ya (Türkistan) Yönelik Politikalarının
Dönemlere Göre Değişimi başlıklı bu çalışmada; 1552 yılı Kazan
Hanlığı’nda Rus istilasından başlayarak, Çarlık dönemi Rusya’nın
Türkistan politikası, 1917 İhtilâli ve Türkistan Türkleri, Sovyetler
Birliği dönemi Türkistan Türklerinin yaşadıkları zorluklar,
bağımsızlık dönemi ile birlikte Rusya ile Türk ilişkileri kronolojik
olarak incelenmiştir. Kitabın içerisinde yer alan bölümler zaman,
mekan, konu sınırlaması içerisinde geniş bir literatür taraması ile
derinlemesine araştırılmış, Rusya’nın Orta Asya üzerinde uyguladığı
dönemsel politikalar tarih perspektifinden analiz edilerek kaleme
alınmıştır.
Bu kitabın günümüz “Çağdaş Türk Tarihi” derslerine yeni bir fener
olacağı düşüncesindeyiz. Kitabın yazarı Prof. Dr. Füsun Kara’yı
“Genel Türk Tarihi” alanına sağladığı emek katkı ve hizmetlerinden
dolayı tebrik ediyorum.
Kitabın yayınlanma aşamasında bizden emek ve desteklerini
esirgemeyen İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Başkanı Sayın Mustafa Latif Emek’e, İktisadi Kalkınma ve Sosyal
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Araştırmalar Enstitüsü Başdanışmanı Sayın Sefa Salih Bildirici’ye,
Sayın İbrahim Kaya’ya ve doktora öğrencim Semra Çerkezoğlu’na
teşekkürlerimi sunarım.
Doç. Dr. Yunus Emre Tansü
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ÖNSÖZ
Orta Asya, Türklerin ata yurdu ve Müslümanlıkla tanıştıktan sonra
batıya doğru göçe başladığı bir merkez olmakla beraber en büyük kıta
olan Asya’nın da ortasıdır. Türk dünyasının en önemli bileşenini
oluşturan Orta Asya Türklüğü Milattan önce olduğu gibi bugün de var
olan geniş coğrafyada boy adlarına dayalı bağımsız cumhuriyet
kurmuşlardır. Bu çalışmamızda, geçmişten günümüze uluslararası
sistem içerisinde en önemli rekâbet alanlarından biri olan ve aynı
zamanda farklı işbirliği ve bütünleşme girişimlerinin yaşandığı Orta
Asya’nın ehemmiyetini, sahip olduğu maddî kaynaklardan ve coğrafi
konumundan dolayı Rusya’nın Orta Asya politikasını bir bütün olarak
incelemeyi amaçladık.
Tarihin en büyük imparatorluklarının kurulup geliştiği, en önemli
medeniyetlerin karşı karşıya gelip çarpıştığı veya kaynaştığı, uzun
süre bilim ve düşünce alanında önemli adımların atıldığı merkezlerden
biri olan bu bölge, sosyo-politik ve sosyo-ekonomik açıdan uluslar
arası sistemin değişimlerini ve dönüşümlerini de doğrudan tecrübe
etmiştir. Bugün de soğuk savaş sonrası yeni döneme geçiş sürecinin
zorluklarını en yoğun şekilde yaşayan Türk ülkelerinin üzerindeki Rus
nüfuzu devam etmektedir.
Rusya’nın Orta Asya politikasının değişimini tarih perspektifinden
analiz eden bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
Çarlık döneminde Orta Asya bölgesi, ikinci bölümde Çarlığın
yıkılması ile birlikte kurulan Sovyetler dönemindeki Orta Asya
politikası, üçüncü bölümde ise Sovyetler Birliği’nin dağılma süreci,
bu süreci etkileyen, hızlandıran politik ve ekonomik faktörler ile yeni
kurulan Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri değerlendirilmiştir.
Yaptığımız çalışmanın bu alanla ilgili yeterli olduğunu iddia
edemeyiz. Ancak bu alandaki çalışmaları toparlamayı ve genel bir
perspektif ile vermeyi amaçladık.
Prof. Dr. Füsun Kara
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KONU VE KAYNAKLAR
Bu çalışmada Rusların Kazan’ı istilâsı tarihi olan 1552 yılından
başlayarak Çarlık dönemi Rusya’nın Türkistan politikası, 1917 İhtilâli
ve Türkistan Türkleri, Sovyetler Birliği dönemi Türkistan Türklerinin
yaşadıkları zorluklar, bağımsızlık dönemi ile birlikte Rusya ile Türk
ilişkileri kronolojik olarak incelenmeye çalışılmıştır.
Batıda Rus tarihi ve Rus tarihi içindeki Rus olmayan toplulukları ve
özelde Rusya’da yaşayan Türklerin hayatını inceleyen çalışmalar
yenidir ve son 35 yıl içinde yoğun olarak çalışılmaya başlanmıştır. Bu
hiç şüphesiz Sovyet döneminde belgelere ulaşma zorluğundan
kaynaklanmış bir durumdur. Maalesef aynı durum Türkiye’de de
yaşanmıştır. Bizim çalışmamız, Ortodoks misyon hareketinin daha
doğuş evresinden başlayarak kronolojik olarak kurumsallaşmasına
kadarki süreyi içermektedir.
Rus Devleti XVIII. Yüzyılın başında bir imparatorluk haline gelmiştir.
Özellikle I. Petro’nun yaptığı yeni düzenlemeler Rus İmparatorluğunu
siyasi anlamda daha da güçlendirmiştir. Bu yüzyılda Rus devletinin
istilâ ettiği topraklarda uygulamaya öncelik verdiği strateji; kuzeydeki
köylülerini verimli Türk topraklarına yerleştirmektir. Bu amaçla
devletin bütünlüğünü temin etmekte yegâne yol, Rus olmayan
toplulukların Hristiyanlaştırılıp Ruslaştırılmasıdır.
1917 yılındaki Şubat ve Ekim İhtilâlleri görünüşte Çarlık idaresine
son vermiş olsalar da gerçekte dağılma sürecine girmiş olan Rus
İmparatorluğu’nun yeniden toparlanmasını sağlamıştır. Bu bakımdan
XVI. Yüzyıl ortalarından başlayan Rus yayılmacılığı ve bunun sonucu
olarak gelişen Rus sömürge İmparatorluğunun sınırları, Sovyetler
Birliği (1917-1999) döneminde daha da büyümüştür. Çarlık Rusyası,
“insanlar hapishanesi” diye adlandırılmıştı, ancak Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği de çeşitli milletlerin devletlerini ortadan
kaldırarak ve topraklarına el koyarak genişledi. Gerek Çarlık Rusyası,
gerekse Sovyetler Birliği içerisine katılan çeşitli devletlerin sayıca en
fazla olanını ise Türk yurtları teşkil ediyordu. Çalışmamda, Orta Asya
Türklerinin Rusya Federasyonu ile olan ilişkilerini de değerlendirmeye çalıştım.
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Kitabın içerisinde yer alan bölümlerin herbiri için elimden geldiği
kadar ciddî bir kaynak taraması yapıp elde ettiğimiz bilgileri
kronolojik bir düzenle yerleştirme gayretinde bulundum. Hiç şüphesiz
son dönemde ülkemiz ve Türk Cumhuriyetlerinde başvurduğumuz ilk
kaynaklar ilk çıkış noktamız oldu. Amacım, tarihin ilk dönemlerinden
itibaren Rusların Orta Asya’ya (Türkistan) yönelik politikalarının
dönem dönem büyük değişiklikler gösterdiğini kısmen de olsa yazmak
oldu. Bu kitap ile Ülkemizi Tarih bölümünde okuyan gençleri bu
konuda bi nebzede olsa bilgilendirebilirsem büyük mutluluk
duyacağım.
Prof. Dr. Füsun Kara

x | RUSYA’NIN ORTA ASYA’YA (TÜRKİSTAN) YÖNELİK POLİTİKALARININ DÖNEMLERE GÖRE DEĞİŞİMİ

Prof. Dr. Füsun KARA | xi

İÇİNDEKİLER
EDİTÖRDEN ...................................................................................... iii
ÖNSÖZ............................................................................................... vii
KONU VE KAYNAKLAR ............................................................... viii
İÇİNDEKİLER.................................................................................... xi
KISALTMALAR .............................................................................. xiv
GİRİŞ ................................................................................................. 17
BİRİNCİ BÖLÜM.............................................................................. 23
ÇARLIK RUSYA VE ORTA ASYA ................................................ 23
1. Rusya’nın Orta Asya’da Yayılması................................................ 26
2. Rusya’nın Kazak

Bölgelerine Yerleşmesi................................... 32

3. Rusya’nın Orta Asya Hanlıklarını İşgali ........................................ 36
4. Asyada Uyguladığı İdarî Ve İktisadî Politika ................................ 42
5. Çarlık Rusya’nın Koloni Politikası ................................................ 55
6. Çarlık Rusya’nın Kültür Politikası ................................................. 60
7. 1905 Rus İhtilali Ve Orta Asya Türkleri ........................................ 64
8. Çarlık Yönetimine Karşı Orta Asya’daki İsyanlar ......................... 72
İKİNCİ BÖLÜM ................................................................................ 81
SOVYET RUSYA DÖNEMİ VE ORTA ASYA .............................. 81
1. Bolşevik İhtilali Ve Orta Asya Türkleri ......................................... 82
2. Orta Asya Türklerinin Milli Direniş Hareketi Basmacılık ............. 98
3. 1917-1924 Yılları Arasında Kurulan Orta Asya (Türkistan) Milli
Devletleri .......................................................................................... 101
3.1. Hokand Muhtariyeti .................................................................. 102
3.2. Alaş Orda Hükümeti.................................................................. 108
3.3. Buhara Halk Cumhuriyeti ......................................................... 114
3.4. Harezm (Hive) Halk Cumhuriyeti ............................................. 120
4. Sovyetlerin Orta Asyada 1924 Sınır Düzenlemeleri .................... 132
5. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Devlet Yönetimi .................. 137

xii | RUSYA’NIN ORTA ASYA’YA (TÜRKİSTAN) YÖNELİK POLİTİKALARININ DÖNEMLERE GÖRE DEĞİŞİMİ

6. Sovyetler Birliği’nde Stalin ve Orta Asya’yı Sovyetleştirme
Politikaları ........................................................................................ 143
7. Sovyet Döneminde Orta Asya Türklerinin Ekonomik Durumu... 150
8. Moskovanın Orta Asya Türklerini Sovyetleştirme Çabaları ........ 157
8.1. Şahıs ve Coğrafi Adları Ruslaştırma ......................................... 159
8.2. Türk Tarihinin Tahrif Edilmesi ................................................. 160
8.3. Sovyet Döneminde Orta Asya’da Eğitim Politikası .................. 163
8.4. Sovyet döneminde Orta Asya’da Dil Politikası ........................ 167
8.5. Sovyet Döneminde Orta Asya’da Din Politikası....................... 172
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM.......................................................................... 181
SOVYET SONRASINDA RUSYA FEDERASYONU VE ORTA
ASYA ............................................................................................... 181
1.Sovyetler Birliği’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri’nin
Bağımsızlıklarının İlanı .................................................................... 182
2.Boris Yeltsin Dönemi (1991-1999) Orta Asya ............................. 191
3. Rusya Federasyonunun Orta Asyadaki Güvenlik Stratejisi ......... 196
4.Vladimir Putin İle Değişen Rusyanın Orta Asya Politikasi .......... 201
5.Rusyanın Orta Asya Politikasının Ekonomik Boyutu ................... 205
6.Rusya Federasyonunun Orta Asya İlişkileri veNüfus Politikası .. 213
6.1.RusyaFederasyonu ile Kazakistan İlişkileri ............................... 218
6.2.RusyaFederasyonu ileTürkmenistan İlişkileri ............................ 227
6.3.Rusya Federasyonu ile Kırgızistan İlişkileri .............................. 235
6.4.Rusya Federasyonu ile Özbekistan İlişkileri .............................. 241
SONUÇ ............................................................................................ 251
KAYNAKLAR................................................................................. 257
İNDEKS ........................................................................................... 289

Prof. Dr. Füsun KARA | xiii

TABLOLAR
TABLO 1 : Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dış Politika
Öncelikleri ........................................................................................ 281
TABLO 2 : Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Kullanılan Alfabeler
.......................................................................................................... 282
TABLO 3 : Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki Rus Nufus Oranı 283
HARİTALAR
HARİTA 1 : Orta Asyada Kurulan Hanlıklar .................................. 284
HARİTA 2 : Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki Rus Askeri Varlığı
.......................................................................................................... 285
HARİTA 3 : Orta Asya Türk Cumhuriyetleri İle Rusya Ticaret Ulaşım
Ağı .................................................................................................... 286
HARİTA 4 : Avrasya Ekonomik Topluluğu’na Üye Ülkeler .......... 287
HARİTA 5 : Orta Asyahttps://www.uyduharita.org/asyaharitasi/ortaasya-harita-jpg/.............................................................. 288

xiv | RUSYA’NIN ORTA ASYA’YA (TÜRKİSTAN) YÖNELİK POLİTİKALARININ DÖNEMLERE GÖRE DEĞİŞİMİ

KISALTMALAR
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: Avrupa Birliği
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: Amerika Birleşik Devletleri

AD
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: Avrasya Ekonomik Topluluğu

a.g.e.

: Adı Geçen Eser

a.g.m.

: Adı Geçen Makale

ASAM

: Avrasya Stratejik Araştırmaları Merkezi

ASSR

: Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti

BDT

: Bağımsız Devletler Topluluğu

Bkz

: Bakınız

C.

: Cilt

Çev.

: Çeviren

GUAM

: Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan,

Moldova
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: Sovyetler Birliği İstihbarat Gizli Servisi

KP

: Komünist Parti

KPMK

: Komünist Partisi Merkez Komitesi

MK

: Merkezi Komite

MT

: Milli Türkistan

NKVD

: İçişleri Halk Komiserliği

OAİÖ

: Orta Asya İşbirliği Örgütü

RF

: Rusya Federasyonu

RKP ( b )

: Rusya Bolşevik Komünist Partisi
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: Devrim Komitesi
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: Sayfa
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: Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
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: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

SOVNARKOM

: Sovyet Halk Komitesi

ŞİÖ

: Şanghay İşbirliği Örgütü

TDA

: Türk Dünyası Araştırmaları

TDAD

: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

TİKA

: Türkiye İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı

TKD

: Türk Kültür Dergisi

TTK

: Türk Tarih Kurumu

TKP

: Türkistan Komünist Partisi

TÜRKİSTAN TSİK : Türkistan Merkez İcraKomitesi
USAK

: Uluslar arası Stratejik Araştırmalar

Kurumu
VKP ( b )

: Bütün Rusya Bolşevik Komünist Partisi

VTSİK

: Bütün Rusya Merkez İcra Komitesi

Vol.

: Volume
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GİRİŞ
İlk defa Rus kavimlerinin siyasi organizasyon ve teşkilatlı devlet
yapılanması olarak ortaya çıkışına dair üzerinde hem fikir olunmuş
ortak bir kanaat olmamakla birlikte, Rus kavminin, insan bilimlerini
inceleyen antropolojik ve filolojik araştırmalar sonucu, Slavlarla ve
Hind Avrupa (Ari) menşei ırklarla aynı soydan olduklarına dair ortak
kanaat oluşmuştur1 .
Uluslar arası siyasal tarih konjonktüründen bakılırsa, ilk Rus
kavimlerinin ve siyasi organizasyon olarak devlet yapılanmaları
hakkında, siyasal dilde ve doktrine göre Avrasya Okulu, Doğu
Slavları ve Avar – Hazar Hakimiyeti ve Norman Kavramı görüşleri
olarak toplamda üç ayrı görüş açısı vardır. Norman okuluna dayanan
görüş, Dinyeper Nehri ile İlmen Gölü civarında ve Kiev Knezliğinde
yaşayan ve Normanlar olarak tarif edilen bu topluluklar İsveçliler
vasıtasıyla teşekkül edilmiştir. Dolayısıyla Rus toplumunun zaman
içinde oluşan tarihsel kültür temellerinin, İskandinav İsveçliler
olduğunu beyan eden bu görüş sahipleri, açık denizlerde hareket
halinde ve kuzey bölgelerinden gelerek ve korsanlık yaparak geçim
sağlayan bu Norman kabileleri, yaklaşık olarak M.S. 850 yılından
itibaren 1050 yılına kadar Rus topluluklarını etkisi altına alıp kültürel
anlamda da şekillenmesinde pay sahibi olmuştur. Norman Okulundan
kaynaklı bu görüşe göre Rus sözcüğünün filolojik kökeni Finceden
gelmekte olup “ruatsi’’sözcüğünden türemiştir. Çünkü Stockholm
1
Kezban, Acar, Başlangıçtan 1917 Bolşevik Devrimi’ne Kadar Rusya Tarihi,
İletişim Yayınları Ankara, 2004, s.11; S. Gerard, Clauson, An Etymological
Dictionary Of Pre-Thirteenth-Century, Oxford University Press, Oxford, 1972, s.23.

18 | RUSYA’NIN ORTA ASYA’YA (TÜRKİSTAN) YÖNELİK POLİTİKALARININ DÖNEMLERE GÖRE DEĞİŞİMİ

civarında (Mealler Gölü) yaşayan İsveçlilere Finliler “ruatsi” adını
vermişlerdir. Bu sözcüğe İsveçlilerin yerel halk dilinde “roader”
denmektedir. Sözlükteki anlamı, denizde dolaştıkları için yaptıkları iş
ile alakalı olarak “kürekçiler, kayıkçılar” anlamına gelen ve
Almancada

“ruderer”

olarak

tanımlanmıştır.

Bu

kelime

ve

tanımlamalar daha sonra Slav halklarının diline “Rusi” ve en son
olarak ta “Rus” olarak geçmiştir.
IX. yüzyıla kadar Slav kabilelerinin medeni seviyeleri oldukça
düşüktü ve bir devlet teşkil edecek kudret ve medeniyetleri yoktu.
Halbûki

Türk

kabileleri

aynı

topraklarda

Bulgar

ve

Hazar

medeniyetlerini kurmuş bulunuyorlardı. İşte bu medenî Hazarların
Rus olarak adlandırılan bir şubesi, Slavları idareleri altına alarak, ilk
Rus devletini tesis etmiş olmaları gerekmektedir.
En eski Slav vakanüvislerinin dediklerine göre de Slav kabileleri
devlete nizâm vermeye muvaffak olamayınca yabancı Varyag ve
Rusları memleketlerine davet etmişlerdir. Bunun üzerine Ryurik’in iki
kardeşiyle birlikte gelip 862 yılında ilk Rus devletini kurmuş olduğu
rivayet edilmektedir2

879’da ölümünden sonra oğlu İgor küçük

olduğundan yakın akrabalarından Oleg knez oldu. Oleg zamanında
Novgorod, Smolensk ve Kiev şehirleri alınmak suretiyle Kiev Devleti
teşkil edildi. Kiev Rusyasının kuruluşuna dair farklı görüşler iki temel
teori üzerine dayandırılmaktadır ki bu teorilerden ilki Norman ve
ikincisi Slav teorisidir. İlk olarak Rus bilim adamı M. Lomonosov
tarafından ileri sürülen slav kökenli oldukları idi. Novgorod un tahtına
A. Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Başlangıcından 1917’ye Kadar, Türk Tarih
Kurumu, Ankara, 1987, s.94-95.

2
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davet edilen Rurik O dernehri kıyısında yaşayan Slavların bir
kolundan gelmekte idi. Bu teori ye göre 862 yılı eski rus devletinin
başlangıç tarihi olarak belirtilmektedir. Tarih sahnesine işte bu şehirde
kurulan devletle giriyordu. Kiev hükümeti 988 yılında Hristiyanlığı 3
kabul etti. Kroniklerde ilk anıldığı tarih 1147’dir. XIV. yüzyılın başına
kadar Ryazan, Tver, Smolensk, Vladimir ve Pereyaslav İzaleski’ler
Moskova’yı sonunda Rus Devletinin çekirdeği yapmıştır. XIV. ve
XV. yüzyıllarda Moskova Prensleri, kuzeydoğu Rusya’nın toprak
kaynaklarını toplamış ve bunları kullanarak güçlü bir monarşi
yaratmıştır. Fakat bu başarı öyküsü, hiçte kolay olmamıştır.
Moskova’nın birincil bir güç konumuna yükselmesi asla kaçınılmaz
bir tarihsel süreç değildi. 1304 ile 1308 yılları arasında Moskova
Prensliği, Rus toprakları içindeki bir kısım rakip güç merkezlerinden
yalnızca biriydi. XIV. yüzyılda bu yarışan güçler dengesi sürekli
olarak değişmiştir4.
Rusya’nın devletleşme sürecinde Altın Orda İmparatorluğu’nun rolü
büyüktür. Moğol boyunduruğu altında olduğu devrede Rus Knezlikleri
Altın Orda Devleti Hanlarından Rus halkını yönetmesi için ferman
almaya zorunlu tutuldu. Bu durum, Rus Knezliklerinin, Altın Orda
devlet teşkilatlanma sistemi çerçevesinde gelişmesini sağlamıştır. Rus
Knezlikleri 1480 tarihinde Moğol egemenliğinden kurtularak kendi
milli devletini oluşturmaya başlamıştır. Ancak Rusya’nın tam bir
M. Hakkı. Caşın, Rus İmparatorluk Stratejisi (Novgorod Knezliği’nden
21.Yüzyıla), ASAM, İstanbul, s.20: A. Mehmet. Ataç, Rusya Tarihi, Türkler ve
Komşularıyla Münasebetleri, E.U. Basımevi, Ankara, 1952., s.43.
4
Celaleddin, Güngör, Rusya ve İsyanları, idefix, Ankara, 2001, s.2.
3
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devlet müessesi olarak teşkilatlanması ve bağımsız siyaset takip
etmesinde, dağılmış Altın Orda İmparatorluğu’nun yerine teşekkül
etmiş hanlıkların rolü büyüktür.
XV. yüzyılda dağılan Altın Orda devletinin topraklarında Büyük
Orda, Sibir Hanlığı (XV. yüzyıl), Kazan Hanlığı (1438), Kırım
Hanlığı (1443), Astarhan Hanlığı (1459), Nogay Ordası (XV. yüzyıl)
teşekkül edilmiştir. XV. yüzyılda yine Özbek, Kazak ve başka
hanlıklar Orta Asya’da teşekkül etmiştir. Bu hanlıklardan Kazan
Hanlığı, Kırım Hanlığı, Nogay Ordası zaman zaman Moskova
Knezliğine saldırıda bulunup Rus topraklarını yağma etmiştir. Böyle
bir durum Rus Knezliklerini kendi aralarında dayanışmaya ve
merkeziyetçiliğe itmiştir. İki ateşin ortasında kalan Rus Knezlikleri,
Moskova Knezliği idaresindeki merkezi otoriteyi bazıları kendi
ihtiyarıyla, bazıları güç kullanma sonucunda tanımaya başlamıştır.
Etrafı düşmanlar tarafından çevrilmiş Rus Devletine gelir kaynağını
temin etme, hayati önem taşıyan mesele olduğundan güç birliği önem
arz etmiştir. Yani teşekkül etmeye başlayan siyasal birlik çabalarının
temelinde ekonomik sorunlar başat roldedir. Bu nedenle Rusya’nın
siyasi gelişmesinde ilk sırada ticaretin geldiğini görmekteyiz. Zira IV.
İvan’ın ve daha sonraki çarların takip etmiş olduğu siyasetle de bu
durum kendini göstermektedir 5 .

5

J. T. Kotilaine, Russias Foreign Trade and Economic Expansion inthe Seventeeth
Century Windows on the World, The Northern World Brill NV. 2005, s.76; Mıchael
Dumper – Bruce E. Stanley, Cıtıes of the Middle East And North Afrıca, Calıfornıa,
2007, s. 97.
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Rusya’nın doğuya doğru ilerlemesi dönemin siyasi olayları temelinde
gelişmiştir. Özellikle Rusya’nın doğuya doğru ilerlemesinde Kasım
Hanlığı’nın rolü büyüktür. Kazan Hanlığı’nın hanı Uluğ Muhammed
(?-1445), Moskova Knezliğini yakından takip etmişti6. Ryazan şehrine
yakın Oka nehrinin kıyısındaki Kasım Hanlığı’na oğlu Kasımı
oturtmuştur. Ancak Uluğ Muhammed’in ölümü sonrası Kasım Han,
1446 yılında Moskova Knezi Vasiliy Temnıy’ın hizmetine girmişti 7.
Rus knezleri Kasım Hanlığını kendi siyasi amaçları doğrultusunda
kullanmıştır. Rus knezleri, Altın Orda Müslümanları nazarında
kendilerini İslam dinine saygı ve hürmet eden bir knezlik olarak
yansıtmaya çalışmıştır. Bu maksatla Moskova Knezliği’ne bağımlı
Kasım Hanlığı’nda mescitlerin inşasına destek vermiştir. Kazan’ı
alana kadar Kasım Hanlığı’nda Müslümanları zorla Hristiyan etme
olaylarına araştırmacılar rastlamamıştır. Rusların bu politikası başarılı
sonuçlar vermiştir. Kasım Hanlığı, Altın Orda ve onun varisleri
arasında olan taht kavgalarında saf dışı kalan muhaliflerin iltica ettiği
yere dönmüştür. Rus knezleri (başta III. İvan) Kasım Hanlığını,
Kazan8 Hanlığı’na karşı taht kavgasında desteklemiştir. Rusya Altın
Orda varislerinden İdil Boyu ve Ural Dağları bölgesini elde etmede
yöre halklarının birbiriyle olan ihtilaflarından yararlanmıştır. Onları
birbirine düşürerek, diğerine yardım etmiş gibi gözükerek, kuvvetle
kendi boyunduruğu altına almıştır.
L. Nikolayeviç.Gumiliev, Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları II. Cilt, çev. D.
Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul, 2003, s.31.
7
Raşid. Tacibayev, “Rusyanın Orta Asya’ya Yönelik Politikalarının Dönemlere
Göre Değişimi”, Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, Ankara, 2012, s. 171.
8
V.V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, haz. Kazım Yaşar
Kopraman-İsmail Aka, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2006, s.94.

6
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Doğu Rusya’nın Moğol hakimiyetinden kurtulması ile meşakkâtli bir
dönemden çıkış, yönetim kadrolarındaki ve idari felsefedeki mühim
değişiklikler sonucunda başarıya ulaşmıştır. Moskova, lider Rus
Devleti haline gelmiş, grandükün otoritesi son derece güçlenmişti. III.
Ivan Hanedanı döneminde (1462 – 1505), Moskova’nın yeni çehresi
kadar uluslararası saygınlığı da yavaş yavaş tanıtılmaya başlanmıştır.
Uzak görüşlü ve ihtiyatlı bir yönetici olan III. İvan, konumunun
getirdiği yüksek asaletin de bilinciyle Novgorod ve Tver’i hakimiyet
altına aldı ve Aziz Vladimir’in soyundan türediği için bir ata mirası
olarak gördüğü batı Rusya’yı sahiplendi. İç siyasette, hem Rus
knezlerini hem de Boyarları koşulsuz olarak hizmetine girmeye
mecbur bıraktı. Oğlu IV. İvan, Moskova Grandükalığı’nda tam
anlamıyla geliştirilecek olan askeri tımar sistemini büyük çapta
uygulamaya koyan ilk yöneticiydi. IV. İvan hem Batılı hem de Doğulu
idarecilerle geniş perspektifli diplomatik ilişkiler tesis etti. Bir Bizans
prensesi ile yapmış olduğu evlilik, doğu dünyasında olduğu kadar batı
dünyasında da itibarını yükseltmesini sağladı. Kısacası, varlığından
yalnızca birkaç batılının haberdar olduğu bu karanlık ve ücra taşra
kenti Moskova, artık genç imparatorluğun yarı barbar bir imparatorluk
olarak telakki edilse dahi, başkenti olarak herkes tarafından
bilinmekteydi 9

George. Vernadsky, Rusya Tarihi (Çev.: Doğukan Mızrak – Egemen Mızrak),
Selenge Yayınları, İstanbul, 2009, ss. .97.

9
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BİRİNCİ BÖLÜM
ÇARLIK RUSYA VE ORTA ASYA
Rusya İmparatorluğunun Türkistan coğrafyasında kendi yönetimini
uygulamanın arasında birçok politik sebepler olmuştur. Birincisi,
Türkistan aracılığıyla İran, Afganistan ve oradan da Hindistan ülkeleri
ile ticaret yapmak ve bunun yanı sıra çinle ekonomik ilişkiler
kurmaktır. İkincisi, Türkistan coğrafyası yer altı ve yer üstü değerli
madenlere sahipti. Bu coğrafya, pamuk hayvancılık, ormancılık, bal
üretimi, ziraat ve diğer alanlarda üretim için verimli bir bölgedir.
Ayrıca yer altı kaynakları açısından da son derece zengindir. Bütün bu
zengin değerler rusyanın dikkatini cezp etmiştir. Rusya Türkistan
coğrafyasını işgal etme aracılığıyla orta asyadaki diğer ülkelerle ilişki
kurmayı amaçlıyordu. Diğer taraftan da kendi demografi sorunlarını
gidermenin yollarını aramıştır. İleride de izah edeceğimiz üzere Rusya
imparatorluğu genişlemek için kendi halkını bu bölgelere göç
ettirmeye başlamıştır. Bu durumu koloni politikası başlığı altında
değindik. Rusya imparatorluğu, Türkistan coğrafyasını işgal ettikten
sonra kendi hükmünü yürütmeye başlamıştır. Bu topraklar Rusya
imparatorluğu yönetimi tarafından eorge uyguladığı politikası
çerçevesinde yönetilmiştir.
Çarlık Rusya, neredeyse Moskova Knezliği, dönemlerinden beri
güneydoğusunda Güney Volga ve Türkistana, güneybatısında
Kafkasya ve Balkanlara kadar yay şeklinde uzanan güneydoğu
sınırları boyunca, Türk boyları ile daima temas halinde olmuştu. 1552
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yılından itibaren bu süreç, sadece savaş ve diplomasiyi değil, aynı
zamanda sömürgeleştirme, kısmî asimilasyon ve sayısız kültürel
etkileşim şekillerini de beraberinde getirmişti10 Tarih boyunca
Türklerin hâkimiyetinde ve Türklerin yaşadığı bir bölge olduğu için
Türkistan adıyla anılan, tamamıyla aynı sınırları kapsamasa da İslami
kaynakların umumiyetle Maveraünnehir diye bahsettiği bölgeye
günümüzde daha çok bir coğrafi vurguyla Orta Asya denmektedir.
Yaygın olarak Türkmenistan, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan, Moğolistan ile Sibirya’nın güneyi, kuzey Afganistan,
Merv’e ve Herat’a kadar İran Horasanı, Tibet, Doğu Türkistan
(Sincan) ve Kansu, bu bölgenin sınırları11 kabul edilmektedir. Ancak
çalışmamız batı Türkistan olarak isimlendirdiğimiz, Kazakistan,
Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile sınırlıdır. XIX. Yüzyılla
başlayan süreçte, Orta Asya’da eski adıyla Türkistan, iki büyük
Avrasya gücünün (Rusya – Çin) kıskacında kalmıştır. 1850’lerden
itibaren Müslüman ve çoğunlukla Türk kökenli halkların yaşadığı Orta
Asya’nın büyükçe olan parçasını Çarlık Rusya’sı, geri kalan doğu
kısmını ise Çin İmparatorluğu almıştır. Rusya ve Çin’de rejimler ve
hatta devletlerin resmi adları değişse de Orta Asya’nın makûs talihi
hep aynı kalmıştır.
Tarihsel süreçte Çarlık Rusyasının topraklarını ve gücünü geliştirme
ile gerekirse güç kullanarak yayılma politikasında Türkistan
R. F. Baumann, “Rusyanın Türk Bölgelerinde Yayılması”, çev. Nasuh Uslu,
Türkler, ed. Hasan Celal Güzel- Kemal Çiçek vd., Cilt 8, Yeni Türkiye Yayınları,
Ankara,2002, s. 577.
11
J. Paul Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlık, Selenge Yayınları, Çev.: Lale Arslan ,
İstanbul , 2001 , s.14.
10
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devletlerinin iç çekişmeleri ve taht kavgalarından faydalanarak anılan
amaçlarına hizmet ettikleri ilk başlarda Hanlıklar tarafından yeterli ve
gerektiği kadar değerlendirilememiştir. Bu durumdaki Türkistan
bölgesindeki hanlıklara dair gelişen tehditin boyutları XVI. yüzyılda
daha da belirginleşmiştir.
XVI. yüzyıl gibi çok erken bir dönemde, Ruslar Türkistan’da
başarılarını elde etmişti. Rusların bahsi geçen bölgeleri ele
geçirmesinin ve bu ilerleyişi daha ileri noktalara taşımasının en büyük
nedeni bu havalide yaşayan Türk topluluklarının hamisi konumunda
bir devletin olmamasıydı. Daha batıda bulunan Kırım Hanlığı Osmanlı
Devleti gibi devrinde çok güçlü bir devletin korumasından uzak olan
Türkistanlılar, çağın gerektirdiği askerî donanımdan yoksun, eskimiş
savunma sistemlerini kullanmaya devam ediyordu.
Ruslar dört bir yöne doğru yayılmacı ve hâkimiyet altına alma
çabalarına dair hedeflerine ulaşmak için çok değişik tarzda yol ve
yöntemleri çeşitli argümanları da devreye koyarak denemişlerdir.
Hedeflerine

koydukları

Türkistan

yönetim

veya

bölgelerini,

çelişkilerinden faydalanarak ayrıştırıp bölme, hanlık yönetici ve ileri
gelenlerinin üzerinde nüfuz etme, siyasi teşekkülü bozma, yargıya
müdahale ve en nihayetinde zayıflamış yapıya güçlü askeri bir girişim
ve müdahale ile işgal başlıca tarzlarıydı. Orta Asya’daki anılan
Türkistan bölgesinin Çarlık Rusya’nın istilasına müteakip eğitim
sistemi de felç olmuş ve Türklüğün maneviyatında birbirlerinden
uzaklaşmalar bir yana, aralarında farklılıklar yaratarak birlik şuurunun
yitirilmesini sağlayarak halkları Ruslaştırmak, kültürel ve düşünce
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biçimi olarakta kendine benzetmekti. Tabi sonuç olarak farklılaşmış
ayrı ayrı Türkistan halklarını hâkimiyeti altında yönetmekti.
1. Rusya’nın Orta Asya’da Yayılması
Rusya, Altın Orda Devletinin teşkilatlanma sisteminden etkilenmekle
birlikte, kendine özgü imparatorluk düşüncesini de oluşturmayı
başarmıştır. Bu düşüncenin temeli Moskova III. Roma mefkûresinde
yatmaktaydı. Altın Orda, İslâmiyeti resmi olarak devlet dini kabul
etmesiyle Altın Orda bünyesinde yaşayan çeşitli kavim ve kabilelerin
bir merkeze odaklanmasını temin etmiştir. Bunu yapan Özbek Han,
Altın Orda Devletinin Avrasya kıtasında büyük bir güç olarak ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. Buna benzer bir şekilde Moskova Knezliği,
kendi çevresine diğer Rus Knezlerini toplamada Ortodoks dinini
kullanmıştır. Bizans'ın son imparatoru XI. Konstantin'in yeğeni Sofıya
(Zoya Paleolog), 1472 tarihinde Moskova Knezi III. İvan'la evlenince,
Moskova Bizans'ın varisi ve III. Roma olarak görülmeye başlamıştır.
Bu yeni teşekkül etmeye başlayan Rusya'ya imparatorluk unvanını
veren devlet hüviyetini vermişti. Ama Moskova henüz knezlik bir
devletti ve bu vasfa tam muvafık değildi. Buna rağmen Rusknezleri,
imparatorluk mefkûresi doğrultusunda hareket etmiştir. Bunu şöyle
özetleyebiliriz:
1. Dış politika unsurlarıyla merkez (Moskova) değişik devirlerde
imparatorluk politikası oluşturmuştur.
2. İdeolojik doktrini oluşturma,
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3. Merkezde oluşan geleneksel değerleri ülke çapında yayma, yani
Ruslaştırmayı ülke çapında gerçekleştirmek 12.
Rusyanın topraklarını ilk defa genişleten Rus Çarı IV. Ivan‘ın (15301584) despotik siyasi rejimi Rusya’yı dış politikada saldırgan devlet
haline getirmiştir. Rus Çarı IV. Ivan, 1552 yılında Kazan Hanlığını13
destekçileri olan Tatarların da iç direnişiyle ele geçirmiştir. Kazan,
Rusya için hayati öneme haizdir. Çünkü, Kazan, güneye ve doğuya
ulaşabilmek için hayati önemde ve tampon bölge özelliği taşımaktadır.
Buranın ele geçirilmesi Rusya için; Ural Dağlarına, Hazar çevresine,
Kafkasya’ya, Sibirya ötesine ve Türkistan topraklarına ulaşmak
anlamına gelmektedir. Sonuçta Çarlık Rusya, 1555’te bütün
Başkurtları ve Ural bölgesini, 1556 yılında Astrahan Hanlığını
hakimiyetine alarak sınırlarını Hazar Denizine kadar ulaştırmıştır.
Kazan’ı hakimiyetlerine alan Ruslar, Mareşal Staganov’un desteğini
alan Rus Yermak Kazakları, 1558-1582 yıllarının sonunda Uralların
üstünden geçerek Sibiryayı hakimiyetlerine aldılar. Bağımsız bir Türk
Devleti ve müslüman olan Sibir Hanlığının başında bulunan Küçüm
Han’ın idaresine son verdiler14. Orta Asya Türkistan topraklarında ise
bu tarihlerde bazı Türk Hanlıkları Hüküm sürüyordu. Bunlar Hive ve
Buhara gibi Özbek Hanlıkları ve Kazak Hanlığı olup Rusyanın siyasî,

Raşid. Tacibayev, a.g.m., Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, Ankara,
2012, s.173.
13
Ayrıntılı bilgi için bkz. Abdal. Battal Taymas, Kazan Türkleri, Ankara, 1988;
İlyas, Topsakal, Rus misyoner Kaynaklarına Göre Rus Çarlığı ve Türkler (15521917), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2009, s.122-129.
14
L.N. Lezina-A.V. Superanskaya, D.A. Batur, Bütün Türk Halkları, Selenge
Yayınları, İstanbul,2009, s.46; Baymirza, Hayıt, Türkistan Devletlerinin Milli
Mücadeleleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1995, s. 42.
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ekonomik ve askerî hedefleri açısından önemli bir bölge konumunda
bulunmaktaydı.
Rusya ile Orta Asya diplomatik ilişkilerinin 1558 tarihinde
başladığına kayıtlarda rastlanmaktadır. Bu olayın Rusya’nın Kazan ve
Astrahan’ı işgal ve gaspettiği dönem sonrasına tesadüf etmesini
hatırlarsak, İngilizlerin karma şirket kurarak Doğu’ya ulaşma
gayretlerini anlamak zor değildir. Zira Orta Asya’ya gidilen yol
kuzeyde Ruslar, güneyde Osmanlı ve Safevi Devleti tarafından
kontrol altına alınmış durumdadır. Böyle bir durumda Moskova
Knezliği’nin batı ürünlerini doğuya, doğu ürünlerini batıya pazarlama
tekelini eline almaya çalışması faaliyetleri başlatılmıştır 15. Bu devrede
Rusya ile Orta Asya arasındaki ilişkiler hakkında bir kayda
rastlamamaktayız.

Rusya’daki kargaşalıklar halkı daha sakin, daha

huzurlu bir ortam arayışına itmiştir. Rusya’dan komşu Sibirya ve
Kazak steplerine Rusların kaçıp yerleşmeye başlaması, bu dönemde
başlamıştır. Ayrıca Rusyadaki merkezi otorite boşluğu nedeniyle
toprağa bağlı kölelerin kaçma olayları çoğalmıştır. Bunlar zamanla
Rusyanın Orta Asya’ya girmesini hızlandıra n diğer nedenlerden biri
olmuştur. Kaçak kölelerin peşine düşen Rus idaresi, zaman zaman
Orta Asya hanlıklarının idaresindeki bölgelere sokulmuştur. Ancak
Michael Fedoroviç Romanov’un (1596-1645) 1613’te yeni çar olarak
seçilmesiyle Orta Asya ile diplomatik ilişkiler yeniden canlanmıştır.
Henüz 16 yaşındaki Michael Fedoroviç, cana yakın fakat pasif bir
gençti. Babası hala polonyada tutuklu bulunuyordu; ya Michael tahta
Mıchael, Rywkin, Moscow’s Muslim Challenge: Soviet Central Asia, Taylor ve
Fransic Inc United states of America, 1982, s. 3; R. Tacibayev, a.g.m. s.173.

15

Prof. Dr. Füsun KARA | 29

oturmalıydı ya da karar Kostroma Eyaletinde birlikte yaşadığı annesi
rahibe Martha’ya bırakılmalıydı. Martha, genç çarın zor görevinde
Zemsky Sobor’un ona destek olması şartı ile oğlunun yönetime
geçmesine müsaade edeceğini belirtti.
Böylece, 1917 yılına kadar Rusya’yı üç yüzyıl idare edecek olan
Romanov hanedanı tesis edilmiş oldu. İç karışıklıkların son
bulmasından sonra başa geçen ilk Romanov üyesi Michael’in dönemi
(1613-1645), hem politik hem de sosyo- ekonomik açıdan Rusya için
yeni bir dönemdi. Michael’ın papası ve babası olan Filaret (Fyodor
Nikitiç Romanov) karışıklıklar devrinde Polonya’ya sürgün edilmişti.
Ancak 1618’de Michael Fedoroviç Romanov, Polonya ile Duelino
anlaşmasını imzalayınca serbest kaldı. Filaret Rusya’ya geri döndü ve
Rus ortodoks Kilisesi’nin yeni patriği oldu. Filaret sadece patrik
olarak kalmadı, oğlu Michael ile birlikte 1633’te ölümüne kadar
Moskova’nın izlemiş olduğu dış politikada özellikle Polonya ile ilgili
gelişmelerde etkili olmuştur16.
Genel olarak XVII.yüzyılın başı ile I. Petro’nun tahta geçmesi
arasındaki

dönemi,

Rusya’nın

kendine

gelme

süreci

olarak

algılayabiliriz. Bu dönemde Orta Asya’yı ziyaret eden Rus
diplomatları içinde17 İvan Hohlov (1620), İvan Fedotov (1669),
Vasiliy Daudov (1675), Semen Malenkiy (1695) vs. olmuştur. Çar
Michael Fedoroviç (1596-1645) tarafından Rusya kentlerinde, Kazan,
Astarhan ve Sibiryada ticaret yapma imtiyazı 1616 yılında Hive
16

Kezban, Acar, a.g.e., s.122.
Steven, Sobol, “Orta Asyada Rus-İngiliz Rekâbeti”, çev: Nasuh Uslu, C. 18,
Türkler, Ankara, 2002. s.588.
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tüccarlarına,

1645’de

Buhara

tüccarlarına

verilmiştir.

Bu,

Moskova’nın fetret devri nedeniyle kesintiye uğrayan ilişkileri
yeniden kurmaya, ayrıca hanlıklara uygulanan politikayı tekrar
canlandırmaya önem verdiğini göstermektedir18.
Kesin olmayan kayıtlara göre Rusya ve Orta AsyaHanlıkları
arasındaki diplomatik mümessillerin gidiş gelişi, 1557-1682 yıllarında
36 defa olmuştur19. Hive ve Buhara elçiliklerinin XVII. Yüzyılda
Moskova’yı 16 defa, aynı dönemde Rusya elçilerinin Hive ve
Buhara’yı 9 defa da ziyaret etmesi de dikkate değerdir20. Orta Asya
Hanlıklarının Moskovayı bu denli çok ziyaret etmesinin nedeni
Moskovadan rakibine oranla daha çok imtiyaz elde etme çabası olarak
yorumlayabiliriz. Moskovanın Orta Asya ile olan ticari ilişkilerden ne
kadar kâr elde ettiği hususunda, uluslararası pazara ulaşamayan,
imkanları kısıtlanan Orta Asya hanlıklarının kendi aralarındaki
mücadelenin de belli bir seviyede etkisi olduğu gerçektir. Ama bunu,
uluslar arası piyasaya çıkamayan Orta Asya hanlıkların bölgedeki
ticari menfaatler çatışması olarak algılamak gerekmektedir21.
XVI. yüzyılda Safevi Devleti’nin ortaya çıkması Orta Asya
Hanlıklarını batı pazarlarına Rusya üzerinden çıkmaya mecbur
etmiştir. Rusya ise Çin ve Hindistan ürünlerini Orta Asyalı
tüccarlardan veya bizzat bölgeye giden Rus tüccarlarından çok ucuza

18

R. Tacibayev, a.g.m., s. 174.
Ram. Rahul, March of Central Asia, Indus Publishing, New Delhi, 2000, s.161.
20
Tacibayev, a.g.m., s.174.
21
Mıchael, Dumper, Bruce E. Stenley, Cıtıes of the Mıddle East and North Afrıca,
ABC CLIO, Calıfornıa, 2007, s.97.
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satın alıp Avrupa’ya pazarlamıştır22. Avrupa ürünlerini de kendileri
Orta Asya’ya ve Çin’e pazarlamıştır. Rusya bundan büyük karlar elde
etmiştir. XVII. Yüzyılın sonlarına doğru Avrupa’yı tüm alanlar
boyunca en az iki yüzyıl geriden takip etmekte olan Rusyayı I. Petro
kurtarmıştır. Buna bariz örnek IV. İvan’ın 24 yılda elde edemediği
Baltık denizindeki başarıyı I. Petro 10 yılda elde etmiştir. Rusya’da
böyle bir gelişme gerçekleşirken, Orta Asya aksine doğudan gelen
Cungarlarla mücadele etmekte idi. Bu tabii olarak Orta Asya’nın
Rusyaya nisbeten geride kalmasına neden olmuştur. I. Petro, 16941696 yılları arasında çarlığı annesinin koruması altında güçolmaktan
çıkardı; onu bir imparatorluk haline getirdi. Aynı politik açılımlar,
bulunduğu konumdan da kasıt ile Asya ve Avrupa arasında bulunması
vede coğrafi bir avantaj da katarak Rusya’ya Avrasya kişiliğini güçlü
bir şekilde kimlik olarak inşa ettirmiştir.
Rus Çarı 1. Petro açısından mühim bir bölge saydığı Hindistan ile
ticareti geliştirmek için hedeflerine ulaşmada önemli gelişmeleri
sağlamanın yolu Orta Asya bölgesinden geçiş ile mümkün
olduğundan, 1715 yılında göçebe halde Balkaş Gölü kıyısında
yaşayan Kırgızlar, orda yapılan kale inşaasına müteakip beş yıl içinde
boyunduruk altına alınmışlardır. Bu gelişme sonrası yaklaşık 6500
askerden oluşan ve Knez Bekoviç-Çerkasskiy emrindeki askeri birlik
Haziran 1717 de Hive’ye sevk edilip Hiveliler mağlub edilmiştir 23.
22

C. Markovits, Global World of Indian Merchants, 1750-1948, Trades of sind from
Bukhar to panama, Edinburgh Üniversitesi, Cambridge, 2007, s.8; Audrey Burton,
The Bukharans: A Dynastic, Diplomatic and Commercial History 1550-1702,
Palgrave Macmillan, New York, 1997, s.26.
23
R. Tacibayev, a.g.e., s. 178.
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Lakin sonrasında Rus Askerlerinin parçalanmasını fırsat bilen Hive
Hanı, Rus askeri varlığını Hiveden uzak tutmuştur. Sonuç olarak 1.
Pedro zamanında Rusya diğer coğrafyalarda yayılmayı başarsa da
Orta Asya Toprakları açısından bu durum henüz gerçekleşememişti.
Rusya’nın Orta Asya’ya yönelik politikasının oluşmasına, Orta Asya
Hanlıklarının kendi aralarındaki mücadelesinin ve dışarıdan destek
arayışlarının sebep olduğunu anlamak zor değildir. Ama bunda
Rusya’nın politikalarının da rolünün büyük olduğunu unutmamak
gerekir. Rusya batıya doğru hakimiyetini artırarak yayılmanın yanısıra
kendini

merkeze

alarak

gücünü

de

merkezileştirip

doğu

komşuluğundaki devletleri, başta ticaret olmak üzere hedeflerine
uygun

her

türlü

stratejik

argümanlarla

ilişkilerini

geliştirme

fırsatlarına da sahip olmuştu.
2. Rusya’nın Kazak

Bölgelerine Yerleşmesi

Yaklaşık 300 yıl Altın-Orda devletinin hakimiyetinde yaşayan Ruslar,
1480

yılında

bu

devletin

yıkılmasından

sonra

hürriyetlerine

kavuşmakla kalmamış aynı zamanda bu devletin yıkımından sonra
kurulan irili ufaklı hanlıkları da zaman içerisinde güç kullanıp yenerek
hakimiyetlerine almışlardır. Keza yukarıda anlatıldığı gibi bunun için
her türlü argüman da ayrıca kullanılmıştır. Dolayısıyla sınırlarının
güneyde de ilerlemesine ehemmiyet verilmiştir.
Çarlık Rusya’nın Kazakistan’a ilgisi özellikle XV-XVI.Yüzyılın
ikinci yarısından itibaren, diğer Orta Asya Hanlıkları açısından ise
ticaret ve diplomatikilişkiler kurulduktan sonra hızla arttı. Rusya’nın
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amacına ulaşmasında elçilik ilişkileri büyük rol oynadı. 1753’de
Kazak bozkırlarındaki Tretyak Çebukov’un diplomatik heyeti
Kazakistan sınırlarına ulaşamadı.
Ilk Kazak elçilik heyeti 1594’de Moskova’ya geldi. Tevekkel Han’ın
elçisi Kulmuhammed, Moskova’da rehin olarak tutulan yeğeni Oraz
Muhammed’i, serbest bıraktırma ve Rus Hükümeti ile dostluk
anlaşması yapmakla görevlendirilmişti24. Bununla birlikte ona,
düşmanca ilişkiler içinde bulunan komşu hanlıklarla mücadele için
Boris Godunov’dan ateşli silah sağlamak görevide verilmişti. Rus
Çarı, cevabi mektubunda, Tevekkel Han’a ateşli silahı olan asker
göndereceğini ve Kazakları bütün düşmanlarından koruyacağını
taahhüt etti. Ancak, Haknazar, Tavke ve diğer Kazak Hanlarının
merkezileştirilmiş büyük bir devlet kurma gayretleri nihayette başarılı
olamadı. Cüzler arasında düzenli siyasi ve ekonomik ilişkilerin
olmaması ve Kazak

asilzadelerinin kendi aralarındaki çekişmeleri

saldırgan komşularına cesaret vererek Kazak halkının çok ağır
bahtsızlık ve felakete uğramasına sebep oldu. Bu arada, Kazakistan
topraklarını zapt etmeye çalışan Orta Asya Hanlıkları da güneyden
saldırılar düzenlediler. Ancak, bunların içinde, Kazak devletine en
büyük hayati tehlikeyi Cungarya oluşturdu25. İki tarafında yönetici
gruplarının ticaret yollarını kontrol altında tutmak ve karşı tarafın
zenginliklerini yağmalamak istemesi savaşın çıkmasında belli
derecede etkili oldu. Kuzeydoğu sınırlarındaki gergin ortam Kazak
24

Martha B. Olcott, The Kazakhs, Stanford: Hoover Institution Press, 1987, s.45.
Sefa, Hekimoğlu, “Sovyetler Birliği Döneminde Kazakistan”, Bölgesel ve Küresel
Politikalarda Orta Asya, Ahmet Yesevi ÜniversitesiYayınları, Ankara, 2012, s. 390.
25
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hanları ile sultanlarını Deli Petro Hükümeti ile görüşmeler yapmak ve
böylece Rusya ile müttefik olarak Sibirya’daki sınır valiler aracılığı ile
Cungaryaya karşı savaşmaya niyetli olduklarını bildirmek zorunda
bıraktı.
1681-1684-1694-1711-1712-1714-1717

yıllarında

Cungarların

Kazakların yerleşim yerlerine saldırılarına müteakip, asırlardır süren
konar-göçerlik yol güzergahlarını ve de bu sistemin yaşam biçimini alt
üst ederek tamamen değişmesine yol açmıştır26. Bu durum sonucunda
ayakta kalmaya çalışan Kazak boyları arasında otlak ve meralar için
anlaşmasızlılar, iç çekişmeler ve kavgalar baş gösterir olmaya
başlamıştır27. Cungarların saldırıları sonucunda Küçük Cüz Rus
himayesine sığınmak zorunda kalmıştır. 1730’da Küçük Cüz Hanı
Ebul Hayr Han Rus Çariçesi Anna İvonavna’ya kendilerini vassallığa
ve himayelerine kabul ettiren fermanı imzaladı. Elçilik heyetinin
başını, tercüman A. İ. Tevkelev’in çektiği Rus Dış İlişkiler Bakanlığı
elçilik heyeti gereken yemini ettirmek ve fermanı okumak üzere Ebul
Hayr Hana gönderilmiş, Orta ve Büyük Cüzler’in de aynı akibete
uğraması ile sonuçlanacaktı. Zira, Ebul Hayr Han tarafından yapılan
anlaşma tüm kazak Halkı adına yapılmıştı28.
Rus müstemlekecilik idaresi, XVIII. yüzyıldan itibaren Kazak
Hanlığı’ndaki zafiyetinden de faydalanarak Kazak halkının ekonomik
ve siyasi hak ve hukuklarını kısıtlayan çarelere başvurarak, aktif bir
26

Ermuthan Bek Makhanov, Kazakhstan v 20-40 gody XIX veka Almaty: Kazakh
Universiteti,1992.s.58-59.
27
Olcott, a.g.e., s.54.
28
Eski Devirlerden Günümüze Kazakistan ve Kazaklar, Selenge Yayınları,
İstanbul,2007, çev: Abdulvahab Kara, s. 249-260.
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şekile Kazak topraklarında ilerlemiştir. Kazak halkı sadece Rusya’ya
değil, onlara sadık Kazak soylularına karşı da mücadele vermek
zorunda kalmıştır.29
Rusların, Kazak topraklarına önem vermesinin temelinde yatan sebep,
güney politikasının tamamen başarısızlığa uğraması olmuştur. Rusya
bugünkü Kazakistan’ı hakimiyetine kattıktan sonra Rus köylüleri olan
Mujikleri sistematik bir şekilde Kazak coğrafyasına yerleştirmiş,
demografik çoğunluk ele geçirilmiş, kültürel yaşam öğelerinden ve
geleneksel değerlerinden uzaklaştırmaya gidilmiştir30. 1800’lü yıllara
gelindiğinde kısmen de olsa bu durum başarıya ulaşmış, Rusların
asimilasyon

politikaları

ve

yaşam

biçimleri:

Geleneklerine,

değerlerine, sosyal yapılarına, milli değerlerine olağanüstü gayretle
yüzyıllardır bağlı olan Kazakları derinden etkilemiş, onlardan geriye
çok az şey kalmıştır31.
Zira zaten hemen akabinde Rus Çarı I. Nikolay 1854 yılında
yayınladığı bir fermanla Kazak topraklarının kendi hakimiyeti altına
girdiğini ve kendi yasalarına tabi olacaklarını duyurmuşlardır. Bu
tarihten sonraki 25 yıla kadar ki (1875) çeyrek asırlık dönemde Sultan
Sadık önderliğinde ve dahi başka önder kahramanlar öncülüğünde
sürekli ve aralıksız Kazak Halkı isyanlarla Ruslara karşı direnmiştir.
Bunlardan başka büyük çapta ayaklanma olan Sultan Kenesarı dışında
29

R. Tacibayev, a.g.m., s.181
Kemal Karpat, Türkiye ve Orta Asya, Kırkambar Kitabevi, Ankara, 2003, s. 120;
M. Rywkin, Asya’daki Rusya, Çev. B. Tunç, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1975,
s.23.
31
S. Alexandre. Zenkovsky, Türkçülük ve İslam Rusya’da, Çev. A.N. Ongun,
Ankara, 2000, s.64-66.
30
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en etkilisi ise Can Hocanın isyanı ve İsatay Tayman ise büyük bir
heyecan yaratmıştır.
3. Rusya’nın Orta Asya Hanlıklarını İşgali
Orta Asya’nın kontrolünü kendi tahakkümüne almak isteyen İngiltere
ve Rusya, XIX. Yüzyıl başlarında “Büyük Oyun” olarak tabir edilen
karmaşık ve sonuçları açısından ciddi bir nüfus mücadelesine
girişmişlerdir. Her iki imparatorluk halklarının ekonomik, sosyal ve
siyasal sonuçlarına aldırış edilmeden dış siyasette güç gösterisi ile
yayılmacılık, iç siyasette ise prestijin devamı uğruna çekişmeler önem
verilmiştir. Esasında Rusya’nın yenilgisini getiren Kırım savaşı
sonrası oluşan doğu sorununun bir sonucuydu. Zira olası bir düşman
devlete karşı konumunu korumak, gücünü tahakküm ettirmek ve
ticarette alt yapısını Orta Asyada kurup geliştirmek isteyen Rusya ve
İngiltere, esasında daha 1800’lü yılların başında siyasi nüfuslarını inşa
etme yarışına girişmişlerdir32.
1850 yılına gelindiğinde bazı Kırgız bölgeleri ve Kazak coğrafyasında
Rus istila süreci devam etmiştir. Hanlıklara doğru ilerleyen Rusya’nın
bu istilasını tetikleyen unsurlardan biri de Kazak, Kırgız ve
Hanlıkların kendi aralarındaki huzursuzlukları ve çelişkilerle ilgisi de
vardı. Bazı Türk gurup ve kitleler Hanlıklara veya Bey’e vergi
vermemek için Rusya’ya kaçarak sığınmış, onlara tabi olduğunu
beyan etmiştir. Bu gibi durumları fırsata çeviren Rusya sığınma
taleplerini kabul etmiştir. Bu gibi durumlar Rusya açısından diğer
32

Steven, Sabol, a.g.m., s. 587.
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Hanlıklara yaklaşımı üzerinde belirleyici argüman veya gerekçe
üretim araçlarına dönmüştür. Hatta bunlardan Rusya’ya sığınan
Kazaklardan vergi almaya gelecek olan Hive vergi memurlarının idam
edileceğine dair bildirimi 1841 yılında ilan etmiştir33. Aynı akibeti
yaşayan Hokand Hanlığı da Hive Hanlığı gibi rahatsız olmuş fakat
yeteri kadar güçlü ve çelişkilerinden dolayı birlik olmayan hanlıkların
yaşadığı bu ve benzeri durumlar, Rusyanın etkisini ve hakimiyet
çabalarını güçlendirmeye yaramaktaydı.
Bilgi ve belge toplamak için her yolu deneyen Ruslar, bu bölgelere
aleade kimseleri değil, kendisini yetiştirmiş, tercihen belli bir ordu
veya devlet terbiyesinden geçmiş, zeki ve çalışkan kimseleri
görevlendirmiştir. Anthony Jenkinson ile başlayan bu süreç İvan
Dniloviç Hovlov, S. Gorohov ve tüccar Onisim Gribov ile devam
etmiştir. Boris ve Semen Pazuhin kardeşler, İtalyan Florio Beneveni,
Fhilipp Sergeeviç Efremov ve Mendiyar Bekçurin Ruslar tarafından
Buharaya gönderilen elçilerin ve seyyahların arasında görünmektedir.
Genellikle elçi olarak gönderilen bu kişiler hem çarın kendilerine
verdikleri görevleri yerine getiriyor hem de bölgede bulundukları sure
boyunca gördüklerini raporlarına ekliyordu. Bölge ile ilgili tüm
bilgiler bu raporlarda yer almakta idi34

Hayri. Çapraz, a.g.m. s. 55.
A. Burnes, Travels into Bokhava Being the Account of a Journey From India
toCabool, Tartary And Persia Also, Narrative of aVoyage on the Indus from the Sea
to Lahore, with Presents from the King of Great Britain, Performed under the
Orders of the SupremeGovernment of India, in the Years 1831, 1832, and 1833, C.III, John Murray- Albemarle Street, London,1834.
33

34
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Kazak Hanlığında durum bu vaziyette iken sürekli savaş ve
kavgalardan çok zayıflayan Buhara Hanlığı ise35, 1740 tarihinde İran
şahı Nadir’in istilasına uğramıştır. Rusya XVIII. Yüzyılda Orta Asya
hanlıklarının başına gelen kargaşa devrinden istifade etmeye
çalışmıştır. İran Şahı Nadir’in Orta Asya Hanlıklarına seferi ve
Cungarların Kazak Hanlıklarına saldırısı neticesinde mevcut ticari
güzergah çok zarar görmüştür36. Orta Asya, bu saldırılardan büyük
maddi-manevi kayıplara uğramıştır. Birçok kültür ve ticaret
merkezleri çökmüştür. Özellikle İran Şahı Nadir’in 1740’da Buharayı,
1784’de Hive’yi kontrolüne geçirmesi, ticaret yolunun Rusya’ya
değil, İrana doğru yönelmesine yol açmıştır. Zira bu hanlıklarda Nadir
Şah’ın tayin ettiği yöneticiler, tüm ticari bağlantılarını İran üzerinden
gerçekleştirmiştir. Ayrıca Cungarların saldırısı neticesinde Rusya’nın
himayesini isteyen Kazak Hanlıklarının da Rusya ile ticari ilişkilerini
geliştirmesine sebep olmuştur. Orta Asyada aktif siyaset takip
edilmesini isteyen N.P. İgnatiyev, V. A. Çerkasskıy, M. G. Çernayev,
M.D. Skobelev bu panslavist hareketin taraftarları idi. Ayrıca,
Gorçakov’un görünürdeki savunma taktiğine dönemin savunma
Bakanı D.A. Milyutin’e İstanbul’daki Rusya elçisi N. P. İgnatyev
karşı gelmiştir. Onlar Rusya’nın Yakın Doğuda, Orta Asyada ve Uzak
Doğuda aktif siyaset takip etmesini istemiştir

. Rusyanın Orta

37

Asya’yı işgal etme siyaseti temelinde,

Murat, Özkan, Türkistanın Keşif Çağı Rus Seyyah Burnaşev’in Gözünden Buhara,
Kronik Yayınevi, İstanbul,2019, s.15.
36
Newby, The Empire and the Khanate a political history of qing relations with
Khoqand c. 1760-1860, Leiden brill, 2005, s. 279.
37
R. Tacibayev, a.g.m., s. 186.
35
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1. Kırım Savaşında kaybedilenlerin telafi edilmesi;
2. Yakın ve Orta Doğuda İngiliz-Rus rekabeti;
3. Rusyada ekonomik reformların gerçekleşmesi, Orta Asya’yı ham
madde ambarı ve kendi ürünlerini pazarlayan pazar olarak görmesi;
4. Diğer bir sebep de Rusya Tatarlarında (Kazan)1843’de ortaya çıkan
ceditçilik akımı38 olmuştur.
Tarihte Gorçakov Genelgesi (sirküler) olarak anılan diplomatik
belgeler bu dönemde kabul edilmiştir. Bu genelgeyle Rusya, Orta
Asyada İngilizlerle ticaret alanında olan rekabeti kaybettiklerini ve
İngilizlerin nüfuzunu ancak silah kuvveti ile durdurmaktan başka çare
kalmadığını göstermekte idi. Rusyaya nispeten ekonomik açıdan
gelişmiş İngiltere tüm imkanlarını sarf ederek Orta Asya’ya kendi
mallarını değerinin çok altında satarak Rusya’yı bölgeden adeta
kovmuştur. Ayrıca İngiltere’nin Orta Asya hanlıklarından bir
koalisyon kurarak Rusya’ya karşı bir güç oluşturma teşebbüsü, Rus
yönetimini dehşete düşürmüştür. İngiltere’nin ekonomik dampingine
dayanamayan ve İngilizlerin kendilerine karşı çevirmekte olduğu
siyasi oyunları karşısında Rusya39, Orta Asya Hanlıklarına karşı kaba
kuvvet kullanarak işgal hareketini hızlandırmıştır.
Çinlilerle Gulça Andlaşmasını imzalayan Rusya, Orta Asyanın işgali
için ön hazırlığı yapmış, bunun yanında 1847 yılından 1852’ye kadar
geçen beş yılda ise Irgız ve Turgay nehirleri devamınca Türkistan
Emin, Güngör, Çarlık Döneminde Türkistan’da Fikir Akımları, KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi Basılmamış Yüksek Lisans tezi, Bişkek, 2008, s. 145146.
39
R. Tacibayev, a.g.m., s. 189.
38
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Hanlıklarına ait kaleler alınıp Aral Gölü kıyılarında müstahkem yerler
oluşturmuş ve istila için gereken hazırlık yapılmıştır40. 28 Temmuz
1853’te Perovsky kumandası altındaki Rus birliklerinin Akmescidi
işgali41Rus yayılma siyasetine yeni bir boyut kazandırmıştır.
Akmescidin yıkılan kalesi onarılmış, Orta Asya Türk Hanlıklarını
işgal amacıyla büyük askeri birlikleri toplamaya çalışılmış fakat
1853’te Kırım Harbinin ortaya çıkmasıyla savaşta yenilecek olan
Rusya açısındanbu amaç kısa süreliğine de olsa ertelenmiştir.
Çarlık Rusya tarafından Temmuz 1867’de Türkistan Askeri Bölgesi
oluşturacak olan süreç, Taşkent’in 1865 yılında ve Cizak Kalesinin ise
1866’da ele geçirilmesi sonucu tamamlanmıştır. Rusya, Türkistan
Askeri Bölgesine hemen vali atamış ve Türkistan’ı artık bu yönetim
üzerinden ve atadığı vali aracılığıyla istila siyasetini icra etmiştir42.
Atanan valinin talimatıyla, 1868 Mayıs’ında Semerkant istila edilmiş,
Haziranda barış andlaşmasına gidilmiş ve buna göre işgal edilen bu
toprakların adı değişip Zarafşan ili olarak Rusya’ya bağlanmıştır.
Hemen sonrasında Temmuz 1868’de ise Buhara Hanlığına savaş
açılmıştır. Rusların Hive Hanlığına saldırıları ise 1873 yılında
başlanmıştır43 ve sonuç olarak bu hanlık da Rusya’nın işgalinden
kurtulamamıştır. Bu yıllarda Hokand Hanlığının da akibeti aynı olmuş
Alexandre. Bennigsen, “Çarlık ve Sovyet Hakimiyeti Altındaki Türkler”, TDAD,
S.41, İstanbul, 1986, s. 175.
41
Baymirza. Hayit, “Akmescitte Kanlı Savaş”, Millî Türkistan, S. 55, 1944, s.1316.
42
J. Shadeo, Russıan Colonıal Socıety In Tashkent, 1865-1923, Belfer
Communications Office, Far Eastern Economic Review, Eylül, London,2007, ss8889.
43
Mehmet, Saray, Rus İşgali Devrinde Osmanlı devleti ile Türkistan Hanlıkları
Arasındaki Münasebetler (1775-1875), Türk TarihKurumu, Ankara, 1994, s.100.
40

Prof. Dr. Füsun KARA | 41

ve Hanlığı lağvedilmiş devamında sırayla Aşkabad 1881’de Merv
şehri de 1884’de işgal edilmiştir.
Ruslar açısından Orta Asyanın istila süreci yaklaşık üçyüz yıl sürsede
bu süreç 1880’li yıllarda hemen hemen tamamlanmıştı. Yukarıda
anlatıldığı şekliyle: Türkistandaki emellerini yerine getirmek, işgal
siyasetini tamamlamak ve ekonomik hedeflerine ulaşarak Orta
Asya’yı topraklarına dahil etmenin çeşitli yollarını uygulamaktan
çekinmemiştir.

İlk

olarak

Hanlıklara

ticaret

ve

diplomatik

yaklaşımlarla bağ kuran Rusya, sonraki gelişen süreç içerisinde
hanlıklarda oluşan taht kavgaları veya yönetimi ele geçirme
çabalarının oluşturduğu çelişkilerden faydalanarak kendisine sığınan
bir tarafı tutmuş yada bir tarafı destekleyerek Böl-Parçala-Yönet
taktiğini uygulamış, zaman içerisinde Hanlıkların iç siyasetlerine dahil
olmuş ve böylece yayılmacı emellerine her türlü gelişmeyi araç
kılmıştır44. Böylece Orta Asya üzerinde devam eden Rus-İngiliz
hakimiyet yarışı Rusların lehine sonuçlanmış oluyordu. Rusya ve
İngiltere arasında 31 Ağustos 1907 yılında yapılan andlaşmaya göre,
Afganistan İngiliz hakimiyetine terk edilerek Türkistan coğrafyası
olan Orta Asya ise Rusya hakimiyetine bırakılıyordu45.
1800’lü yılların sonlarına doğru her ne kadar Avrupanın en güçlü
imparatorluklarından biri olarak bilinse de, Rusya topraklarının
büyüklüğü ve ekonomik sıkıntılarından kaynaklı olarak kendi içinde
Adeeb, Khalid, “Culture and Power in Colonial Turkestan”,17/18/2009: Le
Turkestan ruse: une colonie comme lesautnes? S.413-417
45
Fırat, Purtaş, “Rusya’nın Orta Asyaya Yeniden Dönüşü”, Rusya, Stratejik
Aratırmaları, s.1, İ. Çomak, TASAM Yayınları, İstanbul,2006, s.263.
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problemler yaşıyordu. Her ne kadar sanayi alanında ilerlemesi Avrupa
devletlerinden sonra ve 1900’lü yıllarla birlikte başlasa da sosyal
alanda başlayan işçilerin mülkiyet sahiplerine karşı hak arama
mücadelesi toplumsal bir başkaldırıya dönüşmüştür. Zaten 1905
yılındaki devrimin temelleri ve nedenleri, esasında Kırım savaşından
(1853-1856) sonraki dönemlerde icra edilen bazı yenileşme çabalarına
ve sonrasında ortaya çıkan durumlara kadar gitmektedir. Reform
olarakta adlandırılabilen bu çabaların en önemlilerinden birisi de
Şubat 1861 de kabul edilen Serfliğin İlgası kararıdır. Rus köylüsünün
gerginliğini azaltacağı ve memnuniyetini hedefleyen bu karar istenilen
sonucu vermemiş ve 1904 yılında başlayıp Eyül 1905’te biten RusJapon savaşı, 1905 devriminin sosyal alt yapısı olarak tetikleyici
unsurlarından birisi olmuştur.
4. Asyada Uyguladığı İdarî Ve İktisadî Politika
İktidar ve otorite, çok eski çağlardan beri insanların arzuladığı, meşru
veya gayrimeşru dairede elde etmeye çabaladığı bir imkân olarak
çekiciliğini korumuştur. Tarihte savaşlar, verilen kayıplar daima
iktidar mücadelesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Toprak ve
kan dengesinin kurulması, bu iktidarı yaratan en büyük yasadır.
Toprak ve kan dengesinin kurulması, bu iktidarı yaratan en büyük
yasadır. Toprak kanla sulanmadıkça çoraklaşmakta, çorak topraklar
suya kavuşmadan yeşermemektedir. Büyük yasa koyucu, her insanı
aynı kudret melekesiyle donatmamış; yarattığı iki kollu, iki ayaklı, iki
gözlü devi; tek başı gibi tek olma arzusuyla yeryüzüne göndermiştir.
Buna gore insan görev edindiği yeryüzüne, tıpkı yeryüzünü yarattığına
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inanılan tanrı gibi hükmetmek ister. Hüküm sahibi olmak, kudretli
olmayı gerektirir. Bu düşünceden hareketle bu bölümde Rusysa’nın
adım adım Türkistan üzerindeki hâkimiyetini anlatmaya çalıştık.
Türkistan coğrafyasında yaşayan halklar, Çarlık Rusya’nın uyguladığı
sömürgeci politikalar sonucunda hemen her alanda olumsuz sonuçlar
doğurmasına neden olmuştur. Ezici çoğunluğun hayvancılık ve tarıma
dayalı uğraşılar ile geçinen halk, bu politikalar sonucunda ekonomik
varlıkları gerilemiş her alanda kötü sonuçlar doğuran gelir kayıplarına
neden

olmuştur.

politikaların,

Kendi

başka

hegemonyasını

halklardaki

inşa

sonuçlarına

için
aldırış

uyguladığı
etmeden

uygulamaya koymasında elbetteki birçok ekonomik ve siyasal
nedenler olarak sömürgeci hedefleri vardı. Bunlardan başta gelenleri
özet olarak anlatırsak,
1. Türkistan coğrafyası üzerinden ticari yollara hakim olarak Çin ile
ekonomik ilişkileri geliştirmek, İran, Afganistan ve sonrasında
Hindistana ulaşıp ticaretlerini geliştirmek.
2.Orta Asya’nın verimli olan topraklarında üretilen mahsüllerini,
ülkesindeki tarım ürünlerinin ihtiyacında değerlendirmek.
3. Yer altı ve yer üstü kaynakları açısından zengin olan Türkistan
coğrafyası iyi bir ham madde deposu idi.
4.Rusya açısından Türkistan coğrafyası, güneyden gelebilecek
tehditlere karşı bir tampon bölge konumundaydı. Rusyanın kendi
güvenliği için bu faktör önemliydi.
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5. İşgal edilecek her Türkistan bölgesi, diğer Orta Asya’daki ülkeler
ile çeşitli ilişki yollarına sebebiyet vermesine neden olacaktı.
6. Rusya, demografik anlamda genişleme politikasının bir sonucu
olarak kendi halkından kitleleri ve köylüleri Türkistan bölgelerine göç
ettirmiştir46.
Çarlık Rusya, Orta Asyada sömürgeci anlayışını gizleyerek icra ettiği
ilk yaklaşımlarında halkın dini inançlarına saygılı bir tutumu başarıyla
sergilemiştir. Bu hedeflerini gizleyerek halkın güvenini sağlama
amaçlı bir yaklaşım olmuştur. Netekim bu yaklaşım sonucu güven
inşa eden Rusya, hedeflerine ulaşım araçlarını ve yöntemlerini
sistemli bir hale getirdi. Çarlık Rusya, ilk başlarda halkın inançlarına
uygun cami, mescit ve medreseleri Kazak topraklarında bizzat inşa
edip İslam dinine karşı gelmeyeceğini bilakis destekleyeceği
beyanatını vermiştir. Anılan bu durumlar Çarlık Rusya’nın Kazak
bölgesine gönderilen memurlarının kendi idari üst yönetimlerine
ilettikleri raporlarıyla daha iyi anlaşılmaktadır. Bu raporlardan biri
Çarlığın esas amaçlarını açıklığa kavuşturmada önemlidir. Bu
raporlardan birisinde: Han ve sultanlar ile bozkırlardaki etkili insanları
kendi tarafımıza çekebilmek şeklinde açıklamaktadır47.
Çarlık Rusya’sının idari anlamda Asya’ya dairteşekkül edilen “Asya
Komitesi” ilk kurumsal yapılardan biri olup Dışişleri Bakanlığı
K. Karajan-J. Kunğanbayev, “Rusya İmparatorluğu’nun Orta Asya Ükelerine
Uyguladığı Politikaları ve Halkın Yaşam Biçimi”, Akademik Bakış Dergisi, S.37,
Kırgızistan, 2013, s.3.
47
Engin, Akgün, “Çarlık Rusya’sının Türk halklarına Yönelik Politikası ve vu
Bağlamda Uygulamaya Koyduğu Yaptırımlar” Journal of Straregic Studies, 1 (1),
2008, s. 139-144.
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dahilinde 1819 yılında kurulmuştu. Komitenin üyeleri başta Dışişleri
olmak üzere Maliye ve Savaş Bakanı ile Rus Ordular Başkomutanı ve
Sibirya Genel Valisinden teşekkül olup Bakanlıklar arasında iletişim
ve bağlantıyı hedefliyordu. Her ne kadar başlarda sık sık toplanmasa
da 1827 sonrasında Rusyanın doğu siyasetini belirleyecek yol
haritasında esas unsur ve denetim mekanizması konumunda merkezi
rolü olacaktı. Bu durum Kazak coğrafyasına etkin müdahale sonucunu
doğurmuştur. Zaten daha 1820 yılında Orta Asya’nın steplerine her yıl
düzenli seferler düzenleme kararını almıştı. Zira iktidar, güvenlikli
ticaretin devamı açısından bu seferleri zaruri görüyordu. Ancak bu
kararları hemen sonuç aldırmadı. Çünkü 1822 yılında Hive Hanlığına
dahil olduklarını bildiren Kazakların bu kararına karşı Rusya, Kazak
Orda’larının idaresine dair bir değişikliğe gidip Orenburg Genel
Valiliğine Küçük Ordayı, Batı Sibirya Genel Valiliğine ise Yedisu
Bölgesinde bulunan Ulu Orda ve Orta Ordayı bağladı48. Bu durum
Kazak coğrafyasında idari yeni bir yapılanmaya gitmenin ve asayişi
temin etmek için lazım gelen sultan ve Hanlık iktidarlarını ortadan
kaldırıyordu. Küçük Orda’da yeni bir idari yapılanmaya gidilip, Han,
görevinden alınmış yerine

Rus Hükümeti

tarafından seçilen

yöneticiler tayin edilmişti. Atanan yöneticiler yine Han’ın ailesinden
önde gelenlerden olmak kaydıyla üç yönetim biçimine dönüştürülmüş
ama

yinede

Orenburg

Genel

Valiliği’ne

bağlılıkları

devam

ettirilmiştir. Hanlık artık üçe bölünmüş olarak idare edilecekti. Kazak
halkının ayaklanmaları veya isyanları ihtimaline karşılık, Hanlık
H. Çapraz, “Çarlık Rusya’sının Türkistanda Hâkimiyet Kurması”, Süleyman
Demirel Üniversitsi Sosyal Bilimler Dergisi, S.24, İsparta,2011, s.71-72.
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sülalesinden gelen bu yöneticilerin yanına 200 kişilik birer askeri
kuvvet Hanlıklara destek olarak bırakılmıştı. Bu askerler Rus Kazak
birliklerinden oluşuyordu.
Rus Hükümetinin 1822 yılında aldığı karar ile adli ve idari kanunları
halkın örf ve adetlerine göre uyumlu hale getirerek uygulanması
yönünde Genel Vali Speranskiy tarafından Orta Orda ve Ulu Orda
bölgesinde icra ettirilecekti. 1824 yılında Kazaklar, Karkaralinsk ve
Kökçetav diye iki yönetim bölgesi (Okrug) olarak Batı Sibirya
Valiliğine bağlandılar. Anılan bu bölgeler 1000 ile 2000 bin arasında
hane sayısı ve nüfus büyüklüğüne sahip olacak şekilde yerleşim
yerleri

oluşturulmuştu

ve

bunlara

“Volost”

deniyordu.

Rus

Hükümetine bağlı Bölgeler yönetimi Kazak Orda Hanlıkları için 21
Ekim 1868 yılında yeni idari yapılanmalara gitti. Bunu Sibirya ve
Orenburg Genel Valiliklerine bağlı olarak yaptı. Sibirya Genel
Valiliğine bağlı olarak Akmola ve Semipalatinsk (Cetitam) diye iki
bölgeye ayrıldı. Orenburg Genel Valiliğine bağlı olanlar ise Ural ve
Turgay bölgelerine (Oblast) ayrıldı. Bu bölünmüş bölgelerde
kurulacak şehirlerin idaresi ve sistemleri Step Komisyonu talimatıyla
belirlenecekti. Dolayısıyla Kazak halkı farklı genel askeri valiliklere
tabi kılınmıştı. Volostlardan daha büyük olan şehirlere Uezd
deniliyordu. Bu düzeyde nüfusu olan Uezd olan şehirlerinde hem idari
hemde askeri olarak yönetimin başında Naçalnik adı verilen yönetici
ve birisi küçük birisi de büyük olmak üzere iki yardımcısı atanacaktı.
Küçük yardımcı yerli halktan atanacaktı. Uezd statüsündeki şehirler
yukarıda anlatıldığı şekliyle 1000-2000 hane sayısınca volostlara,
volost düzeyindeki yerleşim yerleri de 100-200 hane arasında olan
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Aullar’a ayrılacaktı. Ama her halukarda hem volostların hemde
aullar’ın başında bir yönetici (Aksakal) bulunacaktı. Yönetici
(Aksakal) halkın içinden ama çeşitli metodlar ile seçiliyordu.
Volostlardan her elli haneden, aullardan ise her on haneden bir
temsilci yönetici seçimine katılabiliyordu. Bu sistemde, Hansülalesine
ait olarak kaldı ve boy sistemi yavaş yavaş kırılmaya çalışıldı 49.
Çarlık Rusya 1867 yılında Türkistan Genel Valiliğine General
Kaufman’ıatamayla sonuçlanak bir görev için bir komisyon teşekkül
ederek Türkistan yönetim yapısına dair memur edilmişlerdir. Esasında
step komisyonu daha önce tamamlanmış olan sisteme yakın bir sistem
olarak, Türkistan coğrafyasının Ruslar tarafından nasıl sevk ve idere
edilerek yönetileceğine dair nihai bir çözüm yolu önerilmesi için
görevlendirilmişlerdi. Komisyon üyeleri Türkistan coğrafyasında iki
yıl gözlem yaptıktan sonra aşağıdaki başlıkları taşıyacak şekilde
düzenleme

önerileri

ve

raporlarını

sundular:

Semipalatinsk,

Akmolinsk, Ural ve Turgay Oblastlarının Yönetimi hakkında Geçici
Yasa adıyla 1871 yılına kadar sürecek sivil bir yönetim şekli teklif
edecekti. Zaman içerisinde bu yasalar bazı revizyon ve değişikliklere
uğrayarak1917 yılına kadar yürürlükte kaldı50. Ama 1881 yılında
Kazak toprakları için yeni bir maddeyi Kazakistan idarî sistemine
eklemişlerdir. Eklenen bu yeni yasaya göre topraklarını Rus çıkar ve
menfaatlerine aykırı olarak ürün ve mahsul ekip biçmeyen Kazakların,
işleme mülkiyetinde bulunan topraklar temelli olarak geri alınacaktır.
49

S. Frederiv, The Rise and Fall of the Kokand Khanatei, Ferghana Valley: the
Heart of Central Asia Goble, P. A. On the Map. Geopolitics of Central Asıaé, No:2,
(8) 1997, s.29. http:77 www.carc.org./ datareng/st_02_gouble-shtml, s.2.
50
Steven, Sobol, a.g.m., s. 592.

48 | RUSYA’NIN ORTA ASYA’YA (TÜRKİSTAN) YÖNELİK POLİTİKALARININ DÖNEMLERE GÖRE DEĞİŞİMİ

Kazak coğrafyasındaki halk 1891 yılına kadar, Orenburg Genel
Valiliği ve Batı Sibirya Genel Valiliğine şeklinde iki idari yönetimde
tutuldular. Ama bu durum 1891’de Bozkır Genel Valiliği’nin
idaresine verilmeleriyle51 Kazakların bağlı olduğu idari yapıları
değişti. Esasında 1891 öncesi de Orenburg Valiliği yalnız Kazakların
idari yönetiminden değil başka görevleri de vardı: Çarlık Rusya
Hükümetinin Orta Asya Türkistan üzerindeki politik hedeflerinin
belirlenmesinde de etkisi olduğu kadar ayrıca anılan coğrafyadaki
diğer bağımsız devletlerle de ilintili konular yine bu valilik üzerinde
değerlendiriliyordu. Tâbii bu durum Rus Hükümetinin Güneye doğru
istila hareketlerine devam siyasetine aracı ve yardımcı olmakla
beraber devamını da sağlıyordu. Bu poltika sonucunda güney
halklarından gurupların kendi idarelerine alınmasını sağlamış, işgal
ettikleri komşu devlet topraklarını yeni kurdukları idari yönetimlere
dahil etme şeklinde sonuçlanıyordu. Bu amaçların tesisi için Taşkent
merkezli, coğrafi sınırları Sırderya Nehrine kadar uzanım gösteren
Issık Gölünün batısından Ural Nehrini içine alan yerlerden sorumlu
ama Orenburg Genel Valiliğine bağlı olmak kaydıyla Türkistan
Bölgesi Turkestanskaya Oblastı (Türkistan Genel Valisi) oluşturuldu.
Bu yeni idari yapı olan Türkistan Bölgesi Oblastına M.G. Çernyayev
ilk askeri vali olarak tayin edilsede bölgeye yaklaşımı ve yönetim
biçimi Çarlık Hükümetini memnun etmeyince 1866 yılında daha geniş
yetkilerle donatılmış olarak General D.İ. Romanovskiy atandı. Ama
Orenburg Genel Valiliğine bağlı geniş yetkilerle donatılmış alt bir
Tümen, Somuncuoğlu, Türkistan’da Eğitim (1865-1917) ve Çarlık Rusya’sının
Sosyo-Politik Açıdan Eğitime yaklaşımı, Basılmamış Doktora Tezi, Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006, s. 19.
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valilik yönetimsel sıkıntıları da beraberinde getiriyordu. Zira hem
Orenburg Genel Valiliği hemde Türkistan Genel Valisi arasındaki
alınan kararlar veya yönetim anlayışları noktasında uyumsuzluklar,
çelişkiler ve idari sıkıntılar baş gösterdi. Bu durum sonucunda Çarlık,
Türkistan Genel Valiliğinin Orenburg’dan idari olarak ayırma
yönünde hazırlıklara başladı52. Sonuç olarak bir yıl süren bu idari
bağlılık 11 Temmuz 1867 yılında son bulup Çarlık Hükümetinin
yayımladığı bir kanunla Türkistan Genel Valiliğinin idari bağlılığı
Orenburg’dan koparıldı. XIX. Yüzyılın sonlarına doğru Çarlık Rusya,
tüm bu yaşanan gelişmelere bağlı olarak Orta Asya’da üç ana coğrafik
alan üzerinde idari sistemini kontrol ve yönetim mekanizması
kurmuştur. Bu üç coğrafik alandan ilki, ilk istila edilen, Kazak
coğrafyasındave çoğunluğu Kazak olan Turgay, Semipalatinsk, Ural
ve Akmola’dan oluşan bölgeler (Orenburg ve Sibirya Genel Valiliğine
tabi alanlar). İkincisi, ise Kazak coğrafyasının güneyindeki coğrafyada
Tükistan Genel Valiliğine bağlı Sirderya ve Semireçensk bölgeleri ve
üçüncü idari bölge olarak da daha da güneyde olup vassal konumuna
getirilen bağımsız devletlerin üzerinde kurulan yönetim idaresidir

53

.

Rus İmparatorluğu’nun Orta Asya coğrafyasında kendi yönetimini
uygulamasının altında birçok politik neden vardır.

Baymirza, Hayit, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleelri Tarihi, Ankara,
1995, Türk Tarih Kurumu, ss. 158.
53
Birincisi, Orta Asya aracılığıyla İran, Afganistan ve oradan da Hindistan ülkeleri
ile ticaret yapmak ve bunun yanı sıra Çin ile ekonomik ilişkiler kurmaktır. İkincisi,
Orta Asya ziraat bölgesi olarak oldukça önemli bir bölge idi, yani ziraat
konusundaki sorunların çözümünü bu bölge aracılığıyla çözmeye çalışmıştır.
Üçüncüsü ise, Orta Asya coğrafyası yer altı yer üstü değerli madenlere sahipti.
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Rusların Kuzeyde ilk işgal ettiği bölgeler olarak Kazak coğrafyasında
(Turgay, Semipalatinsk, Ural ve Akmola) yaşayan gurupların
(ordaların) başında Han, orda’yı meydana getiren halkın içindeki
boyların başında ise boy babası, boyların içinde bulunan aulların
başında da aul ağası bulunurdu. Üst yöneticilerin ismi Kazaklarda
sultan, Han, biy diye adlandırılır, Kırgızlarda ise, manap, biy diye
adlandırılırdı. Ama her iki halk için de de Aksakal tabiri önde gelen
yönetici ünvanıydı. Zira Aksakal, ünvanlı yöneticiler Orta Asya’da
sözü dinlenir, tecrübe sahibi olan kişiydi54.
XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren Kazakistan’daki hanlık idare
sistemi Rusya’nın siyasi kurumlarının güçlü etkisinin altına girdi. Bu
Kazak toplumunun siyasi ve idari teşkilatlarının düzensizliğine etki
eden bütün faktörlerin arasında en önemlilerinden idi.
1820-1840’lı yıllarda Batı Sibirya ve Orenburg idari organları kendi
yönetimleri altındaki Kazakların yaşadığı toprakları bölgesel idarelere
ayırdı. Kazaklar arasında orta ve aşağı seviyede oluşturduğu özel bir
yönetim biçimini tesis etti. Rusya hükümetinin oluşturduğu sultan,
vali, eyelet başkanı, oba şefleri gibi yeni idari kurumlar Kazak
toplumunun kendi

kendini

düzenleyen doğal

mekanizmasıyla

bağdaşmadı. Fakat bununla birlikte, bu kurumlar Rusya kanunlarının
kontrol edici ve düzenleyici işlevlerini de çoğu zaman desteklemedi.
Bu durum göçebe toplumun sosyal mekanizmasında krize yol açtı.
Guljanat. Kurmangaliyeva Ercilaun, Seyahatlere Göre Yedisu Bölgesindeki Kazak
ve Kırgızların Sosyal Yapısı (1854-1917), Doktora tezi, Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü, Bişkek, 2008, s.26, 32, 48; F. Budak,
Kazakistanın Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara, 1999, s. 41.
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Diğer taraftan Kazak topraklarında idari reformların gerçekleştirilmesi
Çarlık Rusya hükümet temsilcilerine, konar göçerler toplumunun
içindeki siyasi değişikliklere daha aktif etki etmeye imkan verdi. İşte,
böylece Rusya hükümetinin Kazak toplumunun sosyal kurumlarını
siyasi ve ekonomik açıdan yavaş yavaş yutma süreci başlamış oldu.
Orta Asya’nın işgal ve sömürülmesinin en önemli sebeplerinden birisi,
iktisadi zenginliklerini Rus Devletinin menfaatleri uğruna kullanma
çabasıdır. Zaten bu çaba aslında tüm sömürgeci devletlerin temel
saiklerindendir. Ruslar, Orta Asyada inşa ettikleri güçlü askeri
varlıkları ve şiddet içeren yönetim anlayışları yanında, yerel halkı ve
yöneticilerini ekonomik olarak çökertecek şekliyle çok ağır vergiler
getirerek esasında Türklerin birdaha dirilmemelerini hedef alan bir
siyaset takibine başladılar. Rusya, çok pahalı olan yabancı pamuğun
ithalinden kurtulmak için Orta Asya’daki pamuk yetiştiriciliğine önem
verdi55. 1884 yılında 300 desyatinlik pamuk ekim sahası 1886’da
12.000, 1890’da 59.000, 1913’te 273.396 desyatine çıktı56. 1914-1915
yıllarında Türkistan’dan 15.572000 pud, 1916’da tam 17 milyon pud
pamuk ihraç edildi57. Pamuk ekimi ile birlikte Türkistan’da hububat
ekimi azaldı. Rusya’dan buğday ve arpa ithalatı 1892 den 1907 ye
kadar yüzde 80 arttı58. Böylece Türkistan köylüsü kendi vatanında
Moskova dokuma fabrikalarının esiri durumuna gelmiş oluyordu.
Ekonomik açıdan Orta Asya, Rusya için mallarını satacağı bir Pazar
Baymirza Hayit, Die Wirtschafts Probleme Turkestans, Türk Tarih Kurumu,
Ankara, 1968, s. 42.
56
Z. V. Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, Türk Tarih Kurumu,
İstanbul, 1981, s. 280.
57
B. Hayit, a.g.e., s.46.
58
Z.V. Togan, a.g.e., s. 281.
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ve ham madde kaynağından başka bir şey değildi. Orta Asyadan
getirtilen ürünlerin %75’i pamuk, yün, et, deri vs. den oluşmaktaydı.
Orta Asya için capitalist sömürgecilik emelleri, XX. yüzyılın hemen
öncesinde, Çarlığın Orta Asya üzerinde hakimiyetini temin etmesi ve
bu coğrafyanın yer altı ve üstü kaynaklarını sömürmeye başlanması ile
birlikte geldiğini söyleyebiliriz59. Türk topraklarında kurulan tüm
fabrikalar, işlenmemiş ham maddeleri işleme amaçlı yapılmıştı. İnşa
edilen orta ve büyük ölçekteki fabrikaların hiçbirinin Türklere ait
olmasına izin verilmemişti. Rus kapitalistlerin, Orta Asya halkından
veya üst tabakadan kimselerin işyeri, üretim araçlarına sahip olma
veya fabrika kurarak sermaye birikimine sahip olup mevcut bölgede
kendilerine rakip olacak veya geliri paylaşacaklarına dair bir kaygıları
yoktu. Çünkü hem bunun olmasını istemiyor hemde Rus Hükümeti
bunun için gereken desteği veriyordu. Bu açıdan bakılırsa iyi bir pazar
vardı ve bu durum hem Rus hemde yabancı sermayedarlar için uygun
alan ve iştah açıcıydı. Çünkü bakir topraklar, ucuz iş gücü, ucuz ham
madde temini ve pazarlayacakları bölge ile ticaret yollarında
bulunması durumu vardı. Bu durum gelişmekte olan sanayici
kapitalistler için en az yatırım veya masrafla en fazla gelir sağlamanın
yollarını ortaya koyuyordu. Dolayısıyla sanayi kolları, bu bölgede tek
taraflı gelişme gösterdi. Ayrıca Rus Hükümeti, bölgesinde olan toprak
ve ürün yetiştirme sıkıntısı çeken köylülerini de bu alanlara göç
ettirerek

aynı

zamanda

demografik

yapıyıda

kendi

lehine

değiştiriyordu. Bu Türkistan halkını, kültürel erezyona uğratma ve
geleneklerinden
59

uzaklaştırmak

R. Abasov, a.g.m., s.609

gibi

sömürgeci

hedeflerine

de
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yarıyordu.

Senator

K.

Palen

raporunda

Çarlık

Rusya’sının

Türkistan’daki amaçlarının derinliğini şöyle dile getirmektedir “Eğer
Türkistan’ı istila etmemizin siyasi motiflerini hesaba katmazsak,
Türkistan’ın Rusya’ya dahil edilmesinin daha ilk günlerinde Çarlık
hükümetinin iki alanda ilgisini çekmektedir: 1) Türkistan, Rus devlet
geliri ve Rusya’da üretilen malları satmak için yeni piyasa alanı olup
mali politika açısından önemlidir. 2) Merkezî vilayetlerden halkın
fazlasını göç ettirmek için yeni bir bölge olarak sömürü politikası
açısından önemlidir”60.
Türkistandaki Rus sömürü politikasının ekonomik ayaklarından bir
diğeri de demiryolu ağının oluşturulması idi 61. Demiryolu hatları;
Hazar Ötesi hattı 1888’de Semerkant’a, 1898’de Taşkent’e ve 1899’da
Fergana vadisindeki Andican’a kadar uzatıldı62. 1906 yılında da
Orenburg-Taşkent hattı tamamlandı. 1910 yılına kadar bütün
Türkistanda 3338 km uzunluğunda demiryolu hattı vardı. Rus
demiryolu siyasetinin en önemli sebebi Türkistan’ın, Rusya’dan başka
dünyanın hiç bir tarafıyla demiryolları ile bağlanmayıp bu ülkenin
hammaddesinden istifade etmeleri ve dışarıdan mal gelemediğinden
kendi mahsullerini istedikleri fiyatla satabilmeleri idi.
İşgal ve istila politikasını adım adım gerçekleştiren Çarlık Rusyası,
kapitalist üretim modelleri ve ilişkilerini XIX. yüzyıl ile birlikte
ülkesinde meydana getirmesi sonucunda üretilen mallarını artık dış
Tınçbek Çoroev, “Kırgızstan Koloniya”, Kırgızı: Kırgızstan: Opıt Novogo
İstoriçeskogo Osmısleniya, Bişkek, 1994, ss. 116
61
B. Hayıt, a.g.e., ss.196-200.
62
Shırın Akıner, Sovyet Müslümanları, İnsan Yayınları, İstanbul, 1995, ss. 232.
60
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dünyaya ihraç etmeye başladılar. Bunda etkili olan unsurlardan biri de
kaldırılan serf sistemi sonucu oluşan ucuz iş gücü ve yeni pazarlardır.
Bu durumlar eski yönetimden kurtulmuş Rus kapitalistlerinin iştahını
kabartıp yeni pazar arayışlarına ve hatta en uygun olarak gördükleri
Kazak coğrafyasına göz dikmelerine neden olmuştur. Bu açıdan
Kazakistan ekonomisi iyi bir pazardı. Çünkü toprakların verimliliği ve
yer altı kaynakları ile sanayiden yoksun olunduğu, rekbetin
olmamasından dolayı ucuz iş gücüydü. Bu durumdan dolayı Rus
sermayedarlar ve kapitalistler yatırımlarının önemli kısmını Kazak
coğrafyasına yapmaya başlamışlardır63.
İstila ve işgal sonrası Rusya vergi ağını kurumsallaştırmak için,
oluşturduğu kapitalist sistemin ticari kurallar ile usullerini düzenleyen
bir kanunu 1865 yılında ayrıntılı olarak belirledi. Bunlardan birisi de
Ruslardan ve yerel halktan alınan vergilerden olan zekat olup 1 Ocak
1875’te kaldırılacaktı. Kanunların uygulanması yerel yönetimler
tarafından bölge şartlarına uygun olarak aşama aşama yapılıyordu.
1886 yılına gelindiğinde Çarlık Rusya daha sıkı bir vergi politikası
icra etmeye başladı. Bunun için “Türkistan Bölgesinin İdaresi
Yönetimi” diye bir kanunu 1886 yılında yayımlayarak yeni bir
uygulamalar imza attı. Baskıyı ve vergiyi artıran bu yeni düzenlemeye
göre, göçebe yaşayan halktan hayvan başına alınan “koçbor” vergisi 4
rubleye çıkarıldı. Önceki vergi kural ve sistemlerinden çoğu kaldırıldı.
Önceleri emlak sayılmayıp vergisi alınmayan yerlerden artık vergi
alınmaya

63

başlandı.

Zaten

daha

önce

uygulanan

K. Rıspayev, İstoriya Respubliki, Kazahstana, Almaata, 2002, s. 11.
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politikalardan dolayı büyük sermaye sahipleri oluşamamış yerel
halktan kapitalist girişimciler ortaya çıkamamıştı. Ama mülkiyeti
oldukça zengin olan vakıf yerleri ve mülkleri vardı ve bu mülkleri
Rusya aşama aşama devletin zimmetine geçirmeye başladı 64.
1886 yılında yayınlanan Türkistan Bölgesinin İdaresi Yönetimi
düzenlemesi, vergi ayarlamaları yanında yetkisel anlamda Türkistan
Genel Valisinin yetkilerini de sınırlandıracak bir yapılanmaya
gidiliyordu. Bu bağlamda valilik bünyesinde eski kurumların
bazılarının kalmasına izin verilirken bazı değişikliklerde merkezin
gücü artırıldı. Hakim ve aksakal seçimlerinde Rus yöneticiler ve
memurların rolü artırıldı. Ama geleneksel taşra idari yapısına fazla
karışılmadı ve taşrada seçimle yöneticiler seçilmeye devam etti ama
aksakallar gibi onayla göreve başlayanlar içinRus idaresinebağımlılık
arttırıldı65.
5. Çarlık Rusya’nın Koloni Politikası
Dünyadaki diğer emperyal ve sömürgeci devletler gibi Rusyada,
Türkistan ve bölgedeki hegemonyasını tesis ve tahkimatlarını daim
kılmak için militarist argümanların yanında kolonileşme siyasestini
de66 M. Commercio, Russian Minority Politics in Post_sovietLatvia
And Kyrgyzstan: The Transformative Power of Informal Nertworks,
Philadelpphia, Pennslyfenia, 2010, s.34.

64

Z.V. Togan, a.g.e., s.261,262.
E. Allworth, Central Asia, Brill, London, 1994, s.154
66
Martha Brill Olcott, Central Asıa’s Second chance, Carnegie Endowment for INtl
Peace, Us2005, s. 271.
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izlemiştir67. Türkistanda koloni politikalarının başında, kaleler inşa
etmek ve etraflarına da Rus köylülerini yerleştirmek geliyordu.
Özellikle Kazak topraklarından on binlerce km karelik kazak
topraklarında bunu yapmıştır. Çarlık Rusyası Orta Asya’da uyguladığı
kolonizasyon politikası ile çoğunluğuRus halkından ve başka Slav
milletlerden teşekkül ettiği binlerce kitleleri Türklerin iskan alanlarına
yerleştirmiştir68.

İlk

başlarda

Kazakistan

ve

Başkurdistan

coğrafyasında icra ettikkleri koloni politikasını sonradan Kırgızistanda
da yapmışlardır. Aynısını Kırgızıstanda da uygulayan Ruslar, Rus
Kazaklarını Kırgızistanın kuzeyindeki verimli topraklarına iskan
ettirmişlerdir. Önce verimli topraklar devletin mülkiyetine alınır sonra
da göçerttikleri Rus köylülerine verilirdi. Öyle ki zaman zaman
devletin kontrolü dışında ve izinsiz gelen Rus köylüler zamanla
artmış, iskan siyasetleri kontrolden çıkmaya başlamış ama bu
durumlar sonucunda yerelhalk ile Rus köylüler arasında sosyo kültürel
farklılıklar ve nüfus oranları arasında farklılıklar baş göstermeye
başlamıştır69.
Keyfi göçler özellikle Rusya’daki Stolıpin toprak reformundan sonra
fazlalaşmıştır. Tüm Türkistan’da olduğu gibi Kırgızistan’da da Rus
Coğrafya Cemiyeti ve Rus Keşifçileri ile başlayan Rus egemenliğinin
temel dolgu maddesini her zaman Rus göçmenler oluşturmuştur. Bu
67

G.J. Demko, The Russian Colonization of Kazkhstan 1896-1916, The haugeParis,1969, s.40.
68
Mıchael. Commercio, Russian Minority Politics in Post_sovietLatvia And
Kyrgyzstan: The Transformative Power of Informal Nertworks, Philadelpphia,
Pennslyfenia, 2010, s.34.
69
A. Raşid, Orta Asya’nın Dirilişi İslam mı, Milliyetçilik Mi? Cep Kitapları, Ter.
Osman Deniztekin, İstanbul, 1996, s.169.
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göç eden insanların amaçları Kırgızistan’daki verimli topraklara sahip
olarak zenginleşmek ve bu toprakları kendilerine ait bir vatan haline
getirmekti.
Her

ne

kadar

Ruslar

uyguladıkları

kolonizasyon

siyasetini

İngiltere’nin de Hindistanda uyguladığını iddia etmişlerse de hiçbir
zaman için İngiltere’den Hindistan’a göç edeninsanların sayısı çok
fazla olmamıştır. Ayrıca İngiltere’den Hindistan’a göç edenler, idari
ve askeri görevlerde çalışmak için geçici olarak kalmışlardı. Ancak
Rusya’dan Türkistan’a göç edenler ise bilinçli bir şekilde Orta Rusya
ve Ukrayna’dan yerleşme amacı ile gelmişlerdir. Rusya bu tür göçleri
teşvik etmek amacıyla Rus çiftçilerine her türlü yardımı yapmıştır70.
Kırgız topraklarına yerleşmek amacıyla gelen göçmenler, ilk olarak
1868 yılında yerleşmişlerdir. Rusların Kırgız topraklarına daha geniş
çapta göçmen yerleştirme siyaseti 1870’li yılların sonlarında olmuştur.
1800’lü yılların sonlarına gelindiğinde ise Orta Asya coğrafyasında
pek çok Rus köyü kurulmuştur. Bu bölgedeki göçmenlerinsayısı
yaklaşık olarak 16.000 kişiyi bulmuştur. Bölgeye göç eden Ruslar,
toplam nüfusun yüzde 52’sini oluşturmaktaydılar. Rusya bölgeye
göçmen yerleştirme siyasetini 1890’lı yıllarda da devam ettirerek, Oş
ve Andican kasabalarında Rus yerleşim sahaları kurmuştur. Bu
sahalara gelip yerleşen Rusların sayısı 20.000’e ulaşmıştır. Keza
Ruslardan başka millet olarak takriben 500 civarında Alman nüfus

70
R. Abasov, “Çarlık Yönetimi Altında Kırgızlar”, Türkler, C.18, Ankara, 2002,
s.610.
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Rusyadaki Samara ve Stavropol şehirlerineiskan edilmişlerdir71. 18851893 yılları arasında Yedisu bölgesine ilk etapta 3324 Rus ailesi iskan
ettirilmiştir. İkinci büyük göçmen akımı 1905-1910 yılları arasındaki
tarım reformlarının yapıldığı dönemde gerçekleştirilmiştir. Rus
hükümeti 1905 yılından itibaren Rusya’dan göç ederek Kırgız ve diğer
Türk topraklarına yerleştirilenler için bir “Yeni Gelenler İdaresi”
oluşturmuştur72. Bölgeye yerleşen Rus göçmen çiftçileri keyfi hareket
ederek, Türk topraklarını zor kullanarak ele geçirmişlerdir. Türkistan
bölge ve coğrafyalarına ve vilayetlerine iskan edilen göçmenlerin
mevcudu artan peryotlarla ve sistemli olarak her sene devam etmiştir.
1913 yılına gelindiğinde Yedisu, Fergana, Sirderya ve Semerkand’da
yaklaşık 122.000’e yakın Rus ve Ukraynalı73 1916 yılına gelindiğinde
ise ülkenin bütün ekilebilen topraklarının yüzde 58.6’sına sahip
olmuşlardır. Böylece her bir Rus ve Ukraynalı göçmen çiftçinin
payına 3.17 desyatin74 yerli halka ise ancak 0.21 desyatin ekilebilir
toprak alanı düşmüştür75.
Yukarıda anlatıldığı şekliyle ekonomik saiklerle Rusların inşa ettikleri
demir yollarıyla 160 bine yakın Rus köylüsünü Türkistan ve
Kazakistan topraklarına iskan etmeyi başarmış ve sonuçta bölgede
mevcutlu Rus göçmen sayısı arttırılmıştır.

T. Çoroev; “Kırgızstan Koloniya” Kırgızı i Kırgzstan: Opıt Novogo İstoriçeskogo
Osmısleniya, Bişkek, 1994, s.112.
72
Mehmet Saray, Modern Kırgızistanın Doğuşu, Türk Tarih Kurumu, Ankara,1994,
s.81.
73
R. Abasov, a.g.m., s.610-611
74
Toprak ölçüsü 2.7 hektar
75
T. Çoroev, a.g.e., s.112
71
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Rus Hükümetlerinin kolonileşme ve Türkistanın verimli toraklarının
mülkiyetlerini

değiştirme

çabaları

sonucuyerli

halkta

yokluk

başgöstermiş, yaylak ve kışlak düzenlerinde bozulmaya sebebiyet
vermiş ve halk neredeyse topraklarından terk ettirilmek zorunda
bırakılmıştır76. Çarlık Rusyasının körüklediğitoplumsal adaletsizlik,
ekilebilir veya ekilemeyip hayvancılık için önemli olan meraların
kaybı ve sonucunda fakirlik oluştu. Bu durumun müsebbibi olarak Rus
Hükümetini gören ve suçlayan yerli halklar ile iskan edilen Rus
göçmenlerin bağları ve diyaloğ’ları her zaman sorunlu, uzlaşılmaz
durumlar yaratmış ve iyiye yada olumlu bir duruma evrilmemiştir.
Türkistan da yaşayan yerli halka karşı nefret duygularıyla eğitilen Rus
yerleşimciler, hem halkın toprağını elinden almış hemde Rus
Hükümetinin desteğiyle zulm edici davranışlar sergilemiş ve sonraki
süreçlerde de Türklerle insani ilişkiler kurup geliştirmemiştir 77. Bu
durumu Yedisu bölgesinin Savaş Valisi General Folbaum: “gelenler
ile yerli halk arasındaki düşmanca ilişkiler artık sıradan bir görünüm
halini almıştı”78 ifadesi tüm gerçekliği ortaya koymaktadır. Zaten
baskı ve haksızlıklara uğramakla birlikte birde toprak kaybıyla ile ağır
vergiler sonucu oluşan halkın tepkisi, 1898 yılında patlak veren
Andican ayaklanmasıyla kendini dışa vurmuştur.
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R. Tames, Last of the Tsars, London, 1972, s.1348.
C. Abdırahmanov, “Kırgızdardın 1916—cıldagı Kötörülüşü Cönündö Kırgızdar,
Bişkek, 1991, s. 375.
78
Daniel Brower, Turkestan and the Fate of The Russian Empire, New York, 2003,
s.147.
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6. Çarlık Rusya’nın Kültür Politikası
İşgaller ve sömürgeleştirme yoluyla topraklarını genişleterek dünyada
en geniş kara parçasına sahip olan Rusya konusunda yine de çeşitli
görüşler mevcuttur. Çok farklı kültürlere sahip uluslar Rusya
İmparatorluğu bünyesinde bir araya gelmiştir. Bu uluslardan bazıları
uyum

içinde

ve

muhalefet

yapmadan

yaşarken bazıları

da

huzursuzluklarını ayaklanmalar ile ortaya koymuştur. Adil olmayan
yasa ve yöntemlerle Rus halkının ve göç edip yerleştirilenlerin
menfaatini esas alan yaklaşımların diğer Rus olmayan halkı kendi
topraklarında dışlama ve haksızlığa uğramaları sonucu kültürel,
ekonomik ve siyasal haklarında kayba neden olmuştur. Bu durumlara
tepki olarak yapılan isyanlar her defasında Rus Hükümeti tarafından
kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Ancak Rus hükümeti her zaman
isyanları bastırmanın yanında farklı argümanlar ile de asimilasyon
politikasını icra etmesi gerektiğini biliyordu. Bunun en iyi yolunun
kültürel yollarla halkta bir kabulgörü oluşturacak, itaatkar ve
kendisine bağımlı, Rusları üst kültür olarak görecek bir toplum
yaratmayı hedeflemişti. Zira bu şekilde yetişecek yerel halklar üst
kültürün dilini, yaşamını, edebiyatını, sanatını, yaşam biçimini ve
hatta dinini vs tüm yaşamlarını içselleştirecek ve kabul edip huzursuz
olmayacak, ayaklanma veya isyan etmeyecekti. Kısaca Orta Asya
Halkı Rus kültüründe eriyecekti. Bu durum Rus Yönetimi tarafından
artık tamamen halkın asimilasyona uğradığının göstergesi olacaktı.
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Yukarıda anlatılan saiklerle hareket eden Rus Hükümetinin kültür
politikası kısaca; yerel halk kültürü yerine Rus Kültürü ve Dilini
yaymak, halkın inandığı dini değiştirip Hristiyanlığa (Ortodoksluğa)
geçişini sağlamak, Türkistan Halkı arasında modern bilimin
yayılmasını önlemek ve çelişkileri derinleştirip Türkleri birbirinden
koparmak amaçlarını gütmekteydi79. Dolayısıyla bu politika ilk başta
eğitim

yerlerini

hedef

alarak

okul

ve

medreselerde

icra

edilmeyeçalışılmıştır. 1880 yılında Genel Vali Von Kaufman
Türkistan’daki emellerine ulaşmak içinyerel halkın iyi organize olmuş
milli eğitimlerinin mücadele edilip etkisizleştirilmesini önermiştir.
Rusyanın kendi içinde yaşayan Türkler ile işgal ettikleri Orta Asyada
ki Türkistan coğrafyasında yaşayan Türkler açısından, Rus siyasetinin
en etkili uygulayıcısı kimdir diye sorulsa, kuşkusuz işgal sonrası için
bu

sorunun

cevabı

Nikolay

İvanoviç

İlminskiy’dir80.

Çarlık

Yönetiminin eğitim açısından izlediği Ruslaştırma siyasetinin en
yakın destekçisinin Ortodoks kilisesi ve onun misyonerleri olduğu
bilinmektedir. Doğu halklarını vaftiz ederek Ruslaştırmaya ilişkin
1842 yılında Kazan şehri’nde açılan dini akademi, hükümetin en
güvenilir

kurumu

durumundaydı.

1854

yılında

Kazan

Dini

Akademisine bağlı olarak özel misyoner bölümü açıldı. Onun başkanı
olarak Kazan şehrinin başpiskoposu Grigorii, üyeleri olarakta Kazan
Üniversitesinin Profesörü A. Kazambek ve Dini Akademinin öğretim

İbrahim Yarkın, “Türkistan’da Rusya’nın Sömürme Siyaseti”, Türk Kültürü,
S.63, Ankara, 1968, s.671.
80
Alaaddin Yalçınkaya, Sömürgecilik ve Panislamizm Işığında Türkistan, İstanbul,
1997, ss. 246.
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üyeleri G. Sablukkov ve Nikolay İlminskiy tayin edildi. Bu kişiler
Arap, Fars ve Türk dillerini bilen iyi yetişmiş misyonerledi81.
İlminskiy’nin82 getirdiği yeniliğin özü, ana dilde eğitimde idi.
Kendisinden önce yerlilerin eğitiminde kullanılan Rusça ve Kilise
Slavcasının faydalı olmadığını gören İlminsky, yerliler üzerinde
yaptığı araştırmaların sonucunda ana dilin önemini keşfetti. Esas
maksat Hristiyanlık ve Rus değerlerinin verilmesi ise, birinci öncelik
öğrencilere ulaşmak olmalıydı. Gayri-Rus çocuklara Rusça, ana dilleri
kulanılarak tercüme metodu ile öğretilecekti. Böylece ilk defa ana dili
Rusça olmayan çocuklara Rusça öğretmek için bir müfredat
geliştirilmiş ve bu konu gündeme alınmış oluyordu. Çocuklar,
Rusçayı, yeterli seviyede okuyacak vede anlayacak seviyeye gelene
kadar eğitim, onların ana dilinde yani Kril Alfabesinin aracılığıyla
hazırlanmış özel kitapların yardımıyla yapılacaktı83.
Çarlık Rusya’da eğitim kurumu olarak okul yahut medrese açmak için
verilecek izinde gereken başlıca şart, Rus dilini verecek öğretmenlerin
mevcudiyeti idi. Türkiye’de, Buhara’da ve diğer doğu ülkelerinde
eğitim alanların imparatorluktaki okul medreselerinde eğitim yapması
A. Omarov, Kazak istandağı agartu isi Jane Patşa Ökimetinin Otarlık Savasatı,
Almatı, 1997, S.16,17.
82
Nikolay İlminsky metodu ile Türk lehçeleri arasındaki farklılıkları çoğaltmak ve
onları ayrı birer dil yapmak istemişler ve bu metodu son derece kurnazca kullanarak,
Sovyet Cumhuriyetlerini teşkil ettikten sonra, her Türk Cumhuriyetine kendi
lehçelerini ayrı birer dil gibi kullandırtmışlardır.
83
T. Somuncuoğlu, Türkistan’da Eğitim (1865-1917) ve Çarlık Rusya’sının Sosyo
Politik Açıdan Eğitime Yaklaşımı, Ankara,2006, s.91,96; Hasan Aksakal,” Stalin ve
II. Dünya Savaşı Bağlamında Milliyetler Politikası”, Karadeniz Araştırmaları, C. &,
S.21, Bahar, 2009, s.24; M. Egamberdiyev, Çarlık Rusya’sının Türkistan’daki
Eğitim Politikası 1870-1917”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,
C. 6, S. 1 (2005), s.103.
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yasaktı. Müslüman okullarında çocuklarının eğitim yapmasını isteyen
velilerin ise okul müdüriyetinden izin aldığına dair elinde belge
olmalıydı. Çocuklarının Müslüman okullarında okumaları için belge
almayı kabul etmeyip, çocuklarını okul ve medreseye göndermeye
kalkan veliler hakkında kanuni işlem yapılırdı. Çarlık hükümetinin
emirlerine karşı gelen velilere ilk seferde para cezası, aynı suçun
ikinci kez tekrarlanması halinde hapis cezası verilirdi. Eğer veli
kurallara uymamakta ısrar ederse, çocuğun Müslüman okullarında
eğitim almasına kesin olarak yasak getirilirdi. Türkistan Genel Valisi
Duhovskiy, 1898 yılında Askeri Bakan’a bölgedeki tüm Müslüman
okullarının kaydının yapılmasına ilişkin teklifte bulunmuştur. Bu
şekilde Müslüman okullarını bölgesel idarenin emrine vermek
mümkün olacaktı. Amaç yerli halka Rus kimliğinin benimsetilmesidir84.
XIX. yüzyılda Rus İmparatorluğunun müslümanları asimile etme
metodları, müslümanların dinlerini değiştirerek hristiyanlığı seçmeyi,
eğitimle ilgili reformları ve dini kimliğin etnik kimlikle değiştirmesini
ihtiva ediyordu85. Çarlık Rusya’sı dinin önemini bildiğinden açıkça
din karşıtı bir yaklaşıma girmekten kaçınmış, yayılma sürecinde İslam
dininden de yararlanma yolunu benimsemiştir. Bu bağlamda Ruslar,
Orta Asya’da yayılmaları sonrasında rejime sadık dini kurumlar

M. Jolseyitova, “Kazakistan’da İslami Bilim Beru Tarihınan (XIX. Garsın II.
Jartısı XX. Garsın Başı”, “Aziyat”, Almaatı, 8, 11.
85
J.A. Gross, “Resmi ve Resmi olmayan İslam Tartışması: Sovyet Orta Asyasında
Tasavvuf”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.13,
S.11, Bursa, 2004, s.281.
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oluşturmaya

çalışmışlar

din

işlerini

bu

kurumlar

vasıtasıyla

çözmüşlerdir.
Sovyet Rusya rejimi kurulmadan önceki dönemde de yönetimleri
altındaki halkların milliyet hislerini yok etmek ve onlara bir üst kültür
olarak Ruslaştırmak için proğramlı çabalar icra ederek, edebiyatta
milli ruhu aksettirecek eserleri yasak etmiş, proleterya ve kolhoz
edebiyatı yaratılması ve Rus ediplerinden yapılacak tercümelerin
yayınlanması yoluna gitmişlerdir.
7. 1905 Rus İhtilali Ve Orta Asya Türkleri
Uluslararası arenadaki devletler, XIX. yüzyılda teknolojik, askeri,
politik, ekonomik ve sosyal değişimler birçok değişiklik yaşamıştır.
Bu yüzyılda, devletlerin mutlak güç ve egemenlik tanımındaki
değişimin uluslararası yansımaları dünya savaşları ile kendini
göstermiştir. bu bakımdan xıx. Yüzyılda, sanayileşmiş Avrupalı güçler
sistemdeki etkilerini artırdılar v eve sömürgeci rekabete girdiler.
Ancak bu rekabet avrupadaki yükselen güçlerle sınırlı değil.
Dolayısıyla, avrupa dışındaki uluslararası arenada yükselen diğer
güçler Avrupa yerine, doğu Asya bölgesindeki Rus ve Japon
imparatorluklarının karşılıklı güç mücadelesi karşımıza çıkıyor. Bu iki
tarihsel gücün kendilerini önder güçler konumuna getirme çabaları
rus-

Japon

harbine

neden

olmuştur.

Bu

noktada,

japon

imparatorluğunun doğu asya bölgesinde modernleşmesi ve batılı
güçler gibi emperyal ve sömürgecilik arayışı dikkat çekicidir. Benzer
şekilde Rusya imparatorluğunda sınai güç olma amacıyla atılan
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adımların sosyal ve siyasi etkinin döngüsel sonuçları önemlidir. Bu,
rusyanın bölgedeki gücünü koruma eğilimini kanıtlıyor.
Çarlık Rusya’sının son dönemlerinde hükümranlıklarını uzun yıllar
sürdüren

çarlar,

yine

de

imparatorluklarının

yıkılmasını

engelleyememişlerdir. Zira devletin son yılları derin ekonomik,
siyasal, milliyetçi ayaklanmalar, askeri olaylar, kültürel ve sosyal
vakaların yaşandığı dönemler olmuştur. Panslavizm görüşüne has
olarak kutsal bir hanedan yönetimin merkezi ve güçlü otoritesinde
olmak isteyen kitlenin sayısı, daha çok insan haklarını esas alıp yasal
güvenceye kavuşturularak güçlendirdiği, ekonomik sorunları çözmüş,
yaşam standartlarını iyileştirmiş bir yönetim ve devlet modeli
isteyenlerden artık daha azdı. Elbetteki bunda 1789’da gerçekleşen ve
batı toplumlarında hayatı siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve
düşünsel alanda etkileyen Fransız İhtilalinin payı önemli dercede
başattır. Bunun yanında oluşan sanayi devrimi, sosyalist akımlar,
milliyetçi ve ulusalcı düşünceler, yenilikçi düşünce akımları tüm
dünyada etkili oldukları gibi Rusyada da karşılığını bulmuş, halkta ve
önde gelen düşünce adamlarında ve aydınlarında ciddi politik, siyasi,
kültürel, sosyal, ekonomik ve entellektüel gelişmelere etki etmiştir.
Keza 1904-1905 Japon-Rus Savaşı, sonuçları bakımından uzun vadeli
tesir eden en önemli savaşlardan birisi olarak kabul edilmiş ve Rusya
açısından da etkileyici bazı sonuçları olmuştur 86. 1870’ten sonra iki
büyük devlet arasında yapılan ilk savaş olma özelliği yanında Sanayi
Suna Özcan- Ravshan Gozıev XIX. Yüzyılda Doğu Asya’da Rus-Japon
İmparatorluklarının Güç Mücadelesi: 1905 Rus-Japon Savaşı, Türkiye- Rusya
Araştırmaları Dergisi; Hayır,2 (Kış2019), s.46-63.
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Devrimi’nin ikinci aşamasının da ilk büyük çaptaki silahlı
çatışmasıdır87.
Savaşın sonunda, Japonya Batılı Devletlerden gördüğü teknolojik,
askeri, iktisadi ve hızla içselleştiren bir örnek olarak XIX. Yüzyılda
dünya sistemi içerisinde güçlü bir örnekti. Bölgede çinin etkisinin de
azalmaya başlaması, güç boşluğu yaratırken Japonya bunu kendi
lehine kullanabileceği konjonktürel indirimli yakalamıştır. Buna
karşılık

rus

imparatorluğuna

baktığımızda

özellikle

avrasya

bölgesinde hegemon güç olarak değişkenliği devam ediyor olduğu
görülmektedir. Rusların kendi iç politikalarında ve taşımadığı
sorunların Avrupa ile eş bir ilerleme göstermesinde eş bir ilerleme
sorundur. Rusların tarım toplumu ağırlıklı ülkelerde sanayileşme ve
kapitalizmi entegre etmedeki kurullar Japonya ile nerede ise eş saat
başladıkları modernleşme girişime geride kalmasına yol açmıştır.
Ancak bu sık sık sıkıntılara karşı ruslar emperyal yayılımlarına ara
vermeden devam edebilmiştir. İç politikalarında ve taşımadığı
sorunların Avrupa ile eş bir ilerleme gösterme yüzyıllarca Rusya’da
çözülmeyen

sosyal

sorunların

başarısızlıklarının da eklenmesi,
toplumdaki

hoşnutsuzlukların

üzerine

Rus

ordusunun

yönetimin güç kaybetmesine

artmasına

sebep

oldu.

Halkın

yönetimden aşırı derecede hoşnutsuz hale gelmesi sonucu yönetime
karşı hareketlere “Kanlı Pazar” (Rus takvimine göre 9 Ocak 1905Miladi 22 Ocak 1905) damgasını vurdu. Kanlı Pazar olayının
sonuçları, monarşist yönetimin durumunu ciddi şekilde sarstı. Halkın
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yönetimden; toprak sorununun çözülmesi, işçilerin acımasız bir
şekilde sömürülmemesi, bütün halk sınıflarının siyasi haklarını elde
etmesi, medeni hukuk ve özgürlük haklarının düzenlenmesi gibi
istekleri, 1905 devriminin sebeplerini oluşturuyordu. Rusyada halkın
büyük çoğunluğu bu isteklerin yerine getirilmesi için mücadeleye
geçti88. 17 Ekim 1905 ‘te bütün ülke grevinin en hareketli safhasında
baskılara dayanamayan Çar II. Nikolay, “Pravi Telsrvennıy Vestniké
(Hükümet Belleteni) Resmi Gazetesine ek olarak yayınlanan “Devlet
Düzenini Mükemmelleştirme Manifestosu”nu imzaladı. Manifesto,
anayasa sözcüğü kullanılmadan yeni rejimin kurulduğunu ilan
ediyordu. Bu belgeyle, Rusya uyruklarına, medeni özgürlük ve
duma’ya yasama hakları veriliyordu. Bunun dışında seçmen
tabakasının genişleyeceğide vaat edildi. Manifestoyla aynı zamanda
başbakan

Vitte’nin

reformlar

programını

içeren

raporu

da

yayınlanmıştır89.
17 Ekim manifestosu Rus Devriminin ilk dönüm noktasını
oluşturuyordu. Manifestoya karşı kendi tutumunu tespit etme ihtiyacı,
devrime karışan bütün güçleri, yani siyasi parti örgütlenmelerini hızlı
bir şekilde tamamlamaya zorladı. Bir anlamda, oluşan 1905 olayları,
sonuçları

bakımından

milliyetçi

ve

sosyalistlerin

güçlerini

birleştirmeleri halinde ne denli sonuçalınabileceğini de ortaya
koymuştur. 1905 ayaklanmasının en önemli sonuçlarından birisi de
devrimci hareketin gelişiminin milliyetçi akımları kamçılamış
olduğudur. Kısmen de olsa SSCB ruhunun formüle edilip pratikte
88
89

A. Nimet, Kurat, Rusya Tarihi, s. 379.
Nadir, Devlet, a.g.e, s. 116.
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düşünsel temellerinin atıldığı bu dönemde halklar daha önce
olmadıkları kadar özgürdürler.
Rusya’yı

saran

buözgürlük

ortamı,

Türkistan

İslamcı-Türkçü

gruplarını hazırlıksız yakalamıştı. Bu nedenle ilk dönemlerde
aralarında birliği sağlayamadılar ve halkın haklarını Rus partileri
içerisinde korumaya çalıştılar. Bu özgürlük ortamında milli aydınlar,
Türkistan nüfusunun hemen hemen bütün Rusya Müslümanlarının
çıkarlarını koruyan yetkili temsilcileri oldular. Yerli aydınlar bu yeni
döneme ne kadar hazırlıksız girseler de kısa sürede toparlanmakta
zorlanmadılar. Bu toparlanmanın sonucudur ki, bölgede İslamcı ve
Türkçü edebiyat tarafından, bütün nüfusu çarlığa karşı devrimci
mücadeleye girmeye çağıran bildiri ve beyannameler yayıldı. Örneğin
Sirderya Bölgesi Askeri Valisi söz konusu döneme ait Türkistan
jandarmasının elde ettiği bilgileri kendisine “yerli halkın arasında
homurdanmaların görülmesi ile ilgili bilgiler verildiğini, bazı yerlerin
Rus nüfusunu tehdit ettiklerini, Türkistan’da sürekli olarak ateşli
silahların getirilmesiyle ilgili bilgilere sahip olduğunu, pristav 90 bütün
bu olayla ilgili her şeyi kendisine bildirmeyle görevlendirildiğini”
şeklinde durumu özetler.
Rusya’da 1905 ihtilâli ile bir özgürlük havası esmekle birlikte, bu
ihtilâl sorunları çözmede yetersiz kaldı. İhtilâl sonucu, kişi
dokunulmazlığı, söz, vicdan, toplanma, dernek kurma ve basın
özgürlüğü ile temsilci iktidar organı yani devlet dumasını kurma
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hakları halka verilmişti. Ancak, bu çözümlerin Müslüman Türk
bölgelerinde de gerçekleştiğini söyleyemeyiz.
Örneğin, ihtilalden sonra toplanarak birlik sağlamaya çalışan Türkçü
ve İslamcı aydınların Çarlık yönetimlerine yaptıkları toplantı istekleri
hep reddedildi91. Bu özgürlük ortamından, kanunlar çerçevesinde
yararlanmak isteyen milli aydınlar vatanın özgürlüğü için sorumluluk
taşıdıklarının farkındaydılar. Bu sebeple de Türkistan Halkının
geleceği için hemen harekete geçerek, durum değerlendirmelerinde
bulundular92. Buna göre, Türkistan’ın bundan sonraki gelişimi ve
çeşitli

tasarıların

uygulanabilirlik

derecesi

doğrudan

doğruya

Türkistan’ın durumunun gerçekçi bir şekilde analiz edilmesine
bağlıydı. Rus sömürge yönetiminin varlığı ve Türk halklarının
gelişmesini etkilediği gözardı edilmemeliydi. Şu halde 1905 ihtilalinin
getirdiği özgürlük ortamında, hükümete teklif edilen reform
variantlarını destekleyebilecek her seçeneğin, bölgede gerçekleşmesini
sağlayabileyecek sosyal güçlerin tesbit edilmesi ve yönlendirilmesi
büyük öneme sahipti. XIX. Yüzyılın başında milli kurtuluş halk
hareketinin başına geçebilecek tek güç milli aydınlardı. Ancak
aydınlar, yekpare toplumsal grup halinde değillerdi. Onların oluşan
durum ve bütün Rusya İmparatorluğu’ndaki devrimci değişimlerle
ilgili düşünceleri farklılıklar arz ediyordu. Siyasi Türkçülük ve
İslamcılık fikirleri ile birleşmeyi amaçlamalarına rağmen birlik, 1917
yılına yaklaşılırken sınırlı şekilde ve kültürel manada sağlanmış olsa
da siyasi anlamda tam bilinçli bir birlik daha oluşmamıştı.
91
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N. Devlet, a.g.e., s. 101, 116.
M. Saray, Özbek Türkleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu, İstanbul, 1993, s. 31.
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Toplumdaki siyasi morali yansıtan aydınlar, siyasi görüşlerine göre
Rus ve Müslüman kültürü etkileriyle oluşan iki akıma, sosyaldemokratik ve liberal demokratik akımlara ayrılıyordu. Her şeye sınıf
parti gözüyle bakan sosyal demokratlardan farklı olarak milli aydınlar,
bu dönemdeki Türkistan gerçeğini göz önünde bulundurarak bütün
milleti ilgilendiren meseleyi ve Rusyanın sömürgeci boyunduruğundan kurtulmasını ön plana koyuyorlardı.
1905-1907 yılları arası bütün milli aydınlar, hüküm sürmekte olan
rejimle mücadele etmeyi bırakmadılar. Bölgede tam bir kaosun hakim
olduğu bu dönemde milli aydınların mücadelesi, protestolar,
iktidardan haksız uygulamalara son verilmesi isteğini bildiren
dilekçeler şeklinde kendini gösteriyordu. Mücadele, halkı baskıdan
kurtarmayı amaçlayan grupların kurulmasına, bilinçli olarak ve
planlanmış bir şekilde yasakçı olan iktidara baskı göstermeye, yığınsal
mücadeleden bireysel eylemlerine kadar fevkalade çeşitli şekiller
alıyordu.
İlk 1905-1907 Rus devrimi milli aydınları, özellikle önderlik edenleri
derinden etkiledi. 1905’te milli aydınların yönetimi altında Taşkent,
Semerkand, Hokand ve Kazakistan’ın bazı şehirlerinde toplantılar
düzenlendi. Bu toplantılarda, Rusya’daki olaylar değerlendirilerek
Türkistan halklarının ihtiyaç ve sorunlarının çözülmesini sağlamak
amacı ile merkezi iktidar organıyla görüşmek için St. Petersburga
heyet gönderme ve para toplama gerekliliğinden bahsedildi. Halkın
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toplu dilekçeleri okundu ve onaylandı93. Bu dönemde Türkistan’ın
genelinde birlik çalışmaları o kadar hareketlenmişti ki, Duma’nın
açılmasına rağmen Türkistanlılar, isteklerinin red edilmesinden,
görmezden

gelinmesinden

ve

çeşitli

bahanelerle

haklarının

aranmasının engellenmeye çalışılmasından dolayı isyana varabilecek
bir hale gelmişti.
1905 İhtilali ile Rusya’da oluşan ve ayrı ayrı partiler içerisinde yer
alan milli aydınlar ileriki zamanda birleşebilmek umudu ile planlı
hareket etmenin önemini vurguluyorlardı. Bunlardan Mahmud Hoca
Behbudi, “mektep” makalesinde, 1906’da Semerkand’da çeşitli
sınıflara ait olan 20 kişinin katılımı ile düzenlenen toplantının
sonuçları

incelendiği

Türkistan

bölgesinde

devlet

duması

milletvekilleri seçimleri ile ilgili yazısında, bu olayın bütün Türkistan
nüfusu için çok önemli bir iş olduğunu bildiriyor ve bu bölgede
özellikle Semerkand’da yoğun bir şekilde müslümanların oturduğuna
dikkat çekerek yerel millet temsilcilerinin sayısını iki kişiye kadar
arttırılmasını öne sürüyordu.
Yasal iktidar partisi olan Kadetler Partisi, Sosyal Demokratik Parti ve
Müslüman Partisi şekillerini alan en önemli Rusya siyasi güçlerini
inceleyen Behbudi, “yalnızca Kadetler Partisi, Çarın Duma yardımıyla
halk ile ilişki kurabilmesine müsaade ediyor” diyordu. Sosyal
Demokratları olumsuz değerlendiren Behbudi, Sosyal Demokratların
proğramı İslamiyet ilkelerine, Kur-an’a aykırı olduğu ve üretim

Ahad, Andican, Değişim Sürecinde Türk Dünyası,Emre Yayınları, İstanbul, 1996,
s.31.
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araçları mülkiyetini kamulaştırmayla ilgili çağrıların bir toplum
kargaşasına neden olacağını düşünüyordu.
Türkçü ve İslamcı aydınlar, halkın sorunlarının çözümünde etkili
olabilmek, aralarında bir birlik kurmak için gayret etseler de, her
bölgenin Türk milletvekilleri kendi düşüncelerine göre küçük küçük
birimlere ayrılmışlardı. 1906 yılında Kazak

Anayasacı Demokratik

grup kuruldu.
8. Çarlık Yönetimine Karşı Orta Asya’daki İsyanlar
Rus Çarlığı’nın Orta Asya Türkistan coğrafyasını daha tam anlamıyla
işgal ve istila etmeden önce bile sömürgeci anlayışını ortaya koyarak
kendi planlarına göre hareket etmiş, yerel halkın gerçekliğini göz ardı
etmiş,

sömürü

politikalarına

başlamış,

kültürel

ve

değerleri

dejenerasyona uğratıp Türkistanı Ruslaştırma, Hristiyanlaştırma,
demografyasını değiştirme, geleneklerinden koparma ve bu coğrafyayı
bir

Rus

coğrafyası

haline

getirmeyi

amaç

edinmiş

bunun

uygulamalarına başlamıştır. Anılan durumlar halkın yaşam koşullarını
zorlaştırmış ve haklı olarak baskılara artık tahammül edemeyen halk,
bulduğu tüm fırsatlarda Rus Yönetimiyle onlara biat eden yetkileri
sınırlanmış yerel işbirlikçi hanlıklara karşı ayaklanma girişimlerine
neden olmuştur.
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Anlatıldığı şekliyle haksızlıklara maruz kalıp Rus Çarlığına karşı
yapılan ilk silahlı isyan, Sırım Batur (Sırım Datov) önderliğinde
Kazak Türklerinin yaşadığı Küçük Cüz’de (1783) patlak verdi94.
Esasında bu isyan Çarlık Rusyanın çıkarlarına hizmet ile onlara biat
eden yerel yönetici han olan Ebulhayr Han’a karşı yapılmış olup Rus
diplomatik oyunları ile sonuçsuz bırakılmıştır. Kazak topraklarında
sonraki süreçte küçük büyük isyanlar olsa da bunlardan en
önemlilerinden birtanesi Sultan Kenesarı (1837) isyanıdır. Bu isyanın
sebepleri de diğer isyanlar ile aynı olup özelde Kazak genelde
Türkistan halkının başka devlet ve yönetimlerin esaretini kabul
etmeyip yönetimlerine tabi olmak istemeyişleri idi95.
Kazak boy beylerinin çoğunluğunu yanına almayı başaran Kenasarı,
başarılı bir isyan ve ayaklanma yürüterek, Rusları ve yerel destekçi
silahlı güçlerini yenmeyi başarmış, hatta hanlığını bile ilan etmişti.
Ama Rus diplomasisinin oyunları sonucu kışkırtılan Kırgız boyları ile
Rusların arasında kalan Kenesarı, Kırgızlar tarafından katledilmiş ve
isyan bastırılmıştır. Ama Sultan Kenasarı’nın Türkistan’a en büyük
katkısı milli mücadele ruhunu canlandırması olmuştur. Önemli bir
diğer isyan da Andican isyanıdır96. Rus Çarlığı, XIX. Yüzyılın son
K. Danivarov, İstoriya Kazak Hskogo Gosudarstva XV-XX, Almatı, 2000, s. 11.
Tamara, Ölçekçi, “Kazak Halkının Kenesarı Kasımoğlu’nun Başkanlığında
Verdiği Milli Bağımsızlık Mücadelesi (1827-1847), Bilig, Güz/ 2009, S.51, s.123;
Apollova, N. G., Prisoye Dieniye Kazahstana K Rossiyi v 30 Godah XVIII veka,
Alma Ata, 1948; s.221; V.Z. Galiev, Kenesarı Kasımov Bastağan Kazak lardan UltAzattık Kozğalışı,Almatı,1996, s.9-13; A. Kuzembayulı, E. Abıl, İstoriya
RespublikiKazahstan,Astana, 1992, s.184.
96
Hisao, Kamatsu,
“Andican Ayaklanması ve İşan”, X. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan
Bildiriler, (22-26 Eylül 1986), C.III, s.911.
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çeyreğinde Hokand Hanlığının işgalini tamamladıktan sonra Hokand
topraklarını Türkistan Bölgesi Genel Valiliğine Fergana Bölgesi adı
ile bağlamıştı. Bu bölgede Özbekler, Kırgızlar ve Tacikler çoğunluk
olarak yaşamakta idiler. Bu isyanın sebeplerini, Rus Çarlığının
Türkistanda

izlediği

sömürü

politikası,

getirdiği

göçmenleri

yerleştirmek için yerli halkın topraklarına el koymalarına, yerli halkı
pamuk ekimine zorlamaları gibi sert politikalar teşkil etmektedir.
Ayaklanma

1890

yılından

itibaren

Ruslara

karşı

halkın

memnuniyetsizliği ile başlayıp, Andican’daki Rus garnizonuna saldırı
ile başladığı için “Andican ayaklanması” adını almıştır. Yerli halk
arasında “Dükçi İsyanı” diye de anılmaktadır. Ayaklanma Andican,
Oş, Margılan yerleşim bölgelerindeki halkın katılımı ile burada ortaya
çıkmış, merkezi Min Töbö denilen kışlak olmuştur. Ayaklanmayı
Muhammed Ali (Madalin) ve Dükçi Halfa (Dükçi İşan) organize
etmişlerdir. 18 Mayıs 1898 ‘de Andican Rus garnizonuna saldıran İşan
Ali, Rus askerlerine kayıp verdirse de silah sıkıntısı sebebiyle tam bir
başarı sağlayamayarak geri çekilmek zorunda kaldı. Bu sırada,
isyancıların diğer bölükleri de Oş ve Margalanda bulunan Rus
birliklerine saldırılacaktı. Ancak İşan Ali’nin başarısız olarak geri
çekilmek zorunda kalması isyancıların planını bozdu. Durum
böyleyken isyancılar Rus yönetiminde olan diğer bölgelere saldırarak
tam bir başarı elde edemeselerde bu bölgelerde bulunan Rus askeri
yönetim birimlerini zor durumda bırakmaları üzerine, Ruslar Fergana
Valiliğinden askeri yardım istediler. Bu yardım geldiğinde Oş ve
çevresinde bulunan isyancı bölüğü Ruslar tarafından esir edildi 97.
97

E. Federov, Orta Asya’da Milli-İnkılabi Hareket Tarihi, Taşkent, 1925, s.122.
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Bunu duyan diğer isyancı bölükler, Andican’daki isyancılar da
başarısız olmaları nedeni ile dağıldılar.
Dünyadaki diğer halklarda ve milletlerde olduğu gibi I. Dünya Harbi,
Rusyada yaşayanlar içinde büyük yıkımlar, kayıplar ve acılar
getirmiştir. Toplumda savaştan dolayı artan ekonomik ve maddi
kayıplar imparatorluk bünyesinde açlığı ve yoksulluğun artmasında
önemli role sahip olmuştur98. Türkistanda bunun hissedilmesi
fazlasıyla olmuşur. Keza Rus iktidarı ve etrafındaki kaynakları elinde
bulunduran Rus Oligarklar savaşı gerekçe göstererek tüm halkları
daha da fazla bir şekilde sömürüp baskılarını artırmışlardır. Orta
Asyada tarım ve hayvancılık üretimi azalmış hatta Rusya’dan alınan
tahıl ürünleri dahi eski miktarlarda olmamıştır. Hatta bunların üstüne
Rus yönetimi, halka vergi ve yükümlülükleri çoğaltmıştır99. I.Dünya
Savaşı’nın daha birinci yılında, askere gitmeyenlerden alnan vergiye
ek olarak yüzde 21 oranında vergi alınması yasası çıkarılmıştır 100.
Ayrıca savaşın ikinci yılında cephelere; 40.889.224 pud* pamuk,
300.000 pud et, 299.000 pud sabun, 38.044 arşın**keçe, 50.000 pud
kene otu, 70.000 at, 3.109.000pud pamuk yağı,12.797 deve,13.411
çadır, 473.928pud balık gönderilmiştir101. Türkistan halkları için çok
önemli olan; hayvanların otlak ve mera alanları ile sulak bölgelerden

B. Soltone, 1916-Cılındagı Kırgız Kötörülüşü Ürkün, Bişkek, 1993, s.151.
Danıel.I. Brower, Turkestan and the Fate of Russian Empire, Routledge 1.baskı,
Newyork,2003, s.151.
100
O. İbrahimov, Kızıl KırgınÜrkün, Bişkek, 1993, s.224.
*pud, eskiden Ruslarda kullanılan 16,3 kiloluk ağırlık birimi.
**Arşın, 71 cm lik uzunluk ölçüsü birimi.
101
Abdırahmanov, “Kırgızdardın 1916-cıldagı Kötörülüşü Cönündö” Kırgızdar,
Bişkek,1991, s.285.
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yoksun kalınması, toplumda yoksulluk, açlık, hastalık ve sonucunda
toplu ölümlere varan sonuçlar doğurmuştur. Tüm bunlara rağmen
halkın derdini anlatacağı bir makamın olmayışı ve yukarda anlatıldığı
şekliyle halkın kitlesel bir baskı ve zulüm içerisinde oluş, 1916
isyanının sebeplerindendirler.
Bayalı İsakeoğlu 1916 yılı adlı makalesinde hapse atılan bir Kırgız’ın
mektubunu bu konuya örnek göstermiştir. Mektupta, “... şikayet
verilecek yer yok. Çünkü kimse Kırgızların şikayetine bakmıyor.
Buda yetmezmiş gibi bazı boluş ve aksakallarımız seçim ve oy uğruna
Kırgız halkının düşüncesini, canını, hayatını ve dileğini unutmaktadır.
Kendi çıkarlarını ön plana koyuyorlar. Aksakallara göre toplumun
hiçbir işi, dileği yok. Onların düşüncesine göre Rus başkanlarına karşı
çıkanlar salak...”102. Tüm anlatılan bu sıkıntılar, zulümler, acılar ve
baskılar Çarlık Rusyasına karşı halkın öfkesini artırmış ve sonuç
olarak bu yönetimden kurtulmanın çarelerini bulmaya itmişir.
Çar II. Nicholas 1916 Haziranında bir ferman yayınlayarak; Kendi
topraklarında yaşayıp diğer milletlere tabi erkeklerin cephelerdeki,
ordunun intikali halinde veya yol yapım inşaatları ile savunma amaçlı
hertürlü çalışmalara dahil edilip görevlendirilmeleri gerektiğini
emretmiştir103. Bu fermanın gereği olarak: Yettisuv, Sırderya,
Semerkand, Fergana ve Kaspiyartı şehirlerinde yaşayan ve yaşları 19
ile 43 arasında olan tüm erkekler104 Avrupa’nın savaşa dayalı yukarıda
anılan görevlerine dönük sefer görevine celp gerekiyordu. Savaş
B. Isake “1916-cıl”, Ürkün, Bişkek, 1993, s. 109.
D. Brower, a.g.e. s.2.
104
A. Recep Baysun, Türkistan Milli Hareketleri, İstanbul, 1945, s.18.
102
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alanından vede geri hizmetten dahi muaf olanlar ise; Yönetici
volostlarve memurları, aksakal, yerlilerden olan küçük polisler, , din
adamları ve öğrencileri, yerli olup üst sınıfa hizmet edenler ve
manaplar105 bu statü verilmiş veya öyle görülüp saygın anlaşılmış
olanlara bir hak olarak; Yerlilerden olup kendi yerlerine ücret
karşılığında başkasını kiralama veya tutabilecekleri yönünde haklar da
verilmiştir106. Bu şekilde yaklaşımların halkta karşılığı isyan etme
şeklinde tezahür etmiştir. Zira tepki olarak da Rusların hakimiyet
araçlarına yada iktidar argümanlarına saldırılar başlatmışlardır.
Özellikle ferman sonrasında yayılan Rus ve Ukraynalı göçmenlerin
toprakları talan ve yağma ettikleri yönünde haberlerin gelmesi yerel
anlamda birçok savaşın çıkmasına yol açmıştır.
Sayı ve silah üstünlüğü bulunan Rus birliklerinin isyancılara ağır
kayıplar verdirerek isyanıbastırması sonrası isyancılar kışa doğru dağ
eteklerine sığınmışlardır. Sonbaharda sadece birkaç küçük çatışmalar
olmuştur. Çar’ın ordusunun sayı ve silah üstünlüğünü gören isyancılar
can havliyle vatan topraklarını bırakmak durununda kalmışlardır.
Dolayısıyla isyan başarısızlık ve kayıplar ile son bulmuştur. İsyancılar
ve

ayaklanmaya

katılanlar

birlik

oluşturamamış,

dağınık

ve

birbirinden habersiz hareket edilmişve ayaklanma bir merkezden
yönetilememiştir. Ayrıca askeri eğitim yeterli düzeyde, miktarda ve
herkese verilememiştir.

Sovyet Dönemine kadar Orta Asya Türklerini yöneten beyler.
Abdulkadir, İnan “1916 Senesi Türkistan Umum Kıyamı” Yeni Türkistan
Dergisi, İstanbul,1928, s.18.
105
106

78 | RUSYA’NIN ORTA ASYA’YA (TÜRKİSTAN) YÖNELİK POLİTİKALARININ DÖNEMLERE GÖRE DEĞİŞİMİ

1916 daki isyan çok sert bir şekilde bastırılmıştır. Ayaklanmayı
bastıran A.N. Kuropatkin, müdahaleyi sevk ve idare etmiş olup anılan
yaklaşımların sorumlusu olmuştur. Devlet dumasından bir üye olup
1916 yılının yazında Orta Asya coğrafyasını dolaşmıştır. A.F.
Kerenskiy Ağustos Duma oturumunda isyanı bastıracak birliklerin
Türkistanda yaptığı ve yapacağı vahşeti açıkça söylemiştir107.
Nihayetinde 1916 ayaklanması Türkistan halkının bağımsızlık
savaşları tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Anılan bu isyanın
Türklerin bağımsızlıklarına düşkünlüğü ve kimsenin boyunduruğunda
bulunmayı hazmedememe durumlarının dışında tetikleyici olarak vede
tarihsel anlamda Ruslarla ayrışmaya ve karşıtlaşmaya götüren başlıca
üç sebep olduğunu söyleyebiliriz. Elbette başat rolde Seferberlik
Fermanı vardır ve bu durum ateşi yakmıştır. Birinci ayrışma Çarlık
Rusyasının sömürgeci yaklaşımlarıdır. Her ne kadar yerli halkın
yerleşim sıklığı ve oranları savaş esnasında hızını yitirse de
topraklarının zorla Rus göçmenlere verilmesi, hayvanların mera ve
çayır alanlarının gittikçe azalması Türkistanda yaşayan halkı tedirgin
edip kaygılandırmıştır. Geleceklerine dair bir umutsuzluk hakim görüş
olmuştur. İkinci ayrışma olarak; Birinci madde de belirtilen vehametin
sonucu olarak anılan yokluğa, yoksulluk ve endişelere rağmen halktan
istenen ağır vergiler ile savaş için mecburi çalıştırılmalardır. Üçüncü
ve son ayrışma olarakta Çarlık Rusyasının tacir ve tüccarlarının adil
olmayan bir şekilde; Halkın tüketim mallarına ve ihtiyaç olan mallara
Cezalandırıcılar bölüklerden, piyadelerden, süvari ve topçulardan meydana
gelmekte idi. Bölük komutanı karşıısınaçıkan bütün bebekler, yaşlı nineler ve
dedeler zalimce yok edilmiştir.
107
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koydukları fiyatlar olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunların bir arada
oluşu ve savaş koşulları ile beraber seyreden haksızlıklar, gelecek
kaygısı, mutsuz ve umutsuz bir yaşam halkta bir çıkış kapısı aramaya
itmiş bunun bir sonucu olarak isyanlara ve derin çelişkiler ile
ayrışmaya ve karşıtlaşmaya neden olduğunu söyleyebiliriz.
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İKİNCİ BÖLÜM
SOVYET RUSYA DÖNEMİ VE ORTA ASYA
Tarihte XX. Yüzyıl, büyük devletler veya imparatorlukların güç ve
hakimiyet ile fikir ve ideolojilerin çetin mücadelesiyle geçmiştir. İşte
bunlardan Rusya, sonuçları ve etkileri bakımından toplumsal anlamda
üç büyük değişime ve dönüşüme uğramıştır:
1.

1917’de

bolşevikler

tarafından

Romanov’lar

sülalesinin

devrilmesiyle gerçekleşen Bolşevik ihtilali,
2. 1917’deki ihtilalden SSCB’nin 1991 yılındaki dağılışına kadar
geçen dönem
3.1991’de SSCB’nin dağılması ve Rusya Federasyonu’nun kurulması
ile başlayan yeni dönem.
Batı menşeli komünist ideolojiyi benimseyen Rus Bolşevikleri, Çarlık
Rusya’yı 1917’de I. Dünya Savaşı esnasında ülke dahilinde ortaya
çıkan karışıklıktan istifade ederek askeri ihtilalle devirmişti.
Bolşeviklerin hükümet başına gelmesiyle eşi benzeri görülmemiş bir
yönetim ortaya çıkmıştır108.
Çarlık Rusya yönetimini devirerek başa geçen Bolşevikler, kendi
iktidarlarını tesis iletemellerini güçlü kılmak için Çarlık yönetimini
kötülemek suretiyle güçlerini tam toplayacakları ana kadar zaman
kazanmaya çalışmışlardır. Bu saik ile hareket eden Bolşevik yönetim
kademeleri, Çarlık yönetiminin Türkistan politikalarını uluslararası
108

R. Tacibayev, a.g.m. s. 191.
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alana ve kendi sosyalist ideolojilerine uyarlamaya çalışarak, esasında
aynen ve hatta daha sistemli bir şekilde devam etmişlerdir. İlk
başlarda özgürlükçü tutum, işçi, emekçi ve insan haklarına saygı
gösterilmesi

gibi

argümanları,

iktidarlarını

inşa

etmek

ve

hakimiyetlerini kurmak için kullanmışlardır. Bu bağlamda Bolşevik
Devriminin temel hedefi, iktidarı elde tutmak ve Komünist Parti’nin
tam anlamı ile hakimiyetini tesis etmekti. Sovyet Rusya politikasının
ikinci en önemli amacı Türkistan’ınekonomik kaynaklarına el koymak
ve uzun vadede ekonomik ve teknolojik olarak kendisine tam bağımlı
bir coğrafya yaratmaktı. Diğer amacı ise kültürel ve ideolojik
dönüşümle

bölgedeki

hakimiyeti

sağlamaktı. Sovyetlerin

Rus

Yöneticileri, bilinen sömürgeci argümanlarla yaklaşarak Türkistan
halkının dabaşka kendi kendini yönetemeyen halklar gibi olduğundan
dolayı Ruslar tarafından yönetilmeleri gerektiğini ifade etmiş ve buna
göre hareket etmişlerdir. Dolayısıyla Türkistan halkı kendi iktisadi,
ekonomik hedefleriilebunların araç ve yöntemleri hakında hiçbir
inisiyatife sahip değillerdi.
1. Bolşevik İhtilali Ve Orta Asya Türkleri
Çarlık Rusya, 1917 yılına gelindiğinde derin bir ekonomik ve siyasal
kriz

içindedir.

Ordusu

hemen

hemen

tüm

cephelerde

ağır

mağlubiyetler almaktadır. Rus halkında ve yığınlarda kaygı,
umutsuzluk ve sabırsızlık artmıştır. Açlık tehlikesi ülkeyi baştanbaşa
sarmış, milyonlarca insan adeta ayağa kalkmak için bir kıvılcım ve
tetikleyici bir hareket beklemektedir. Kıtlık ve yoklukdaha etkisini
göstermemiş, huzursuzluk ise yaygınlaşmıştır. Keza ordu da aynı
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durumdadır. Açlık tehdidi, askeri araç ve gereçlerin yetersizliği
orduyu bir çözülüş içine sokmuştur. Olaylar, Şubat ayının ikinci
yarısında Petersburgda başlar. Başkent’te ise ulaşım yetersizlikleri
yüzünden Bolşevik109leri ihtilale hazırlayan sürecin yanında Çarlık
Rusyasında yıllardan beri var olan derin tolumsal çatlaklardan ve
eşitsizliklerden doğmuştur. Bunların başında elbetteki toplumsal
düzeyde ekonomik eşitsizlikler (özellikle işçi emekçi sınıfını esas
almıştır), sosyal anlamda sınıfsal sorunların varlığı ve kültürel
yozlaşma veya ayrışmalar’dan dolayı oluşan muhalefeti bir potada
toplayıp sonuç olarak Marksist ve Leninist argümanları esas alan ve
işçilerin (Proleterya Diktatörlüğü adını verdikleri) iktidara geldiği
savıyla hareket eden sosyalist/komünist içerik ve esaslı bir ihtilal veya
devrim olarak ortaya çıkmıştır. Lenin110’in daha ihtilal olmadan önce
millileştirme veya eşitlikçi yaklaşım ile ilgili vaad ettiklerinin aksine,
Bolşevizm, Marksizm’in Rus yorumunu ifade eden bir kavramdır. Avrupa’da
XIX. Yüzyılda ortaya çıkan ve yaygınlık kazanan Marksist ideoloji bir süre sonra
Rusya’da da etkili olmaya başlamıştır. 1898 yılında ilk Rus Marksist Parti, Rus
Sosyal-Demokrat İşçi Partisi (RSDİP) adı ile kurulmuştur. Partinin 1903’te yapılan
kongresinde iki ayrı grup ortaya çıkmıştır: Bunlardan biri, klasik Marksist teoriyi
savunanlardan oluşmakta ve azınlık teşkil etmekte idi. Bu yüzden Menşevikler
(Azınlıkta olanlar) adıyla anılmaktadır. Bunların karşısında ise V. İ. Lenin ve onun
yanındaki taraflardan oluşan sol kanattır. Bu grupta çoğunlukta olduğu için
Bolşevikler denmektedir. Bolşevik çoğunluktan yana olan anlamına gelen Rusça bir
kelimedir.
110
V. İ. Ulyanov, 22 Nisan 1870’te simbirsk kentinde doğmuştur. 1887 de liseyi
bitirerek Kazan Üniversitesi hukuk fakültesine girmiş ve üç ay sonra, devrimci
öğrenci hareketi içinde yer aldığı için üniversiteden atılmıştır. 1891 de st. Petersburg
üniversitesi hukuk fakültesini bitirmiştir. 1895’te ülke dışına çıkıp marksizmin
önemli temsilcileriyle tanıştıktan sonra st. Petersburga dönmüştür. Burada, “işçi
sınıfının kurtuluşu için mücadele birliği” adlı gizli bir örgüt kurmuştur. Aralık 1900
de yayımlanmaya başlayan İkra gazetesindeki Lenin takma adını kullanarak bu
isimle tarihe geçmiştir. Birinci dünya savaşının koşullarını devrim için uygun
görmüştür. 1917 Ekiminde Lenin gizlice petersburga dönerek 7 kasım 1917 de
iktidarı ele geçirmiştir. 8 Kasım 1917 de halk komiserleri kurulu başkanlığına
seçilmiştir. 21 Ocak 1924’te ölmüştür.

109
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çoğu zaman aksamalara uğrasa da, şekil olarakherkesin kendi milli
değerleriyle yaşadığı milliyetlere saygılı, ama özünde zoraki sosyalist
bir yönetim modeliyle yönetmeye Sovyetler Birliğinin dağılacağı
1991 yılına kadar devam etmiştir. Öyleki, Çarlık Rusya’nınson
dönemlerinde artan baskı, ezme ve sömürü politikası Bolşevikihtilali
sonrasında asimilasyonlarla çok daha şiddetlenerek devam etmiştir.
Çarlık

Rusya

yönetimleri

kültürel

asimilasyonlara

ihtiyatlı

yaklaşırken, Sovyet Rusya hükümetleri ise böyle birkaygıyı hiçbir
zaman

duymamışlardır.

İktidarı

ele

geçirdiktenhemen

sonra

amaçlarına uygun baskıya başladılar. Göçebe yaşayan halkın
kontrollerinin zorluğunu bildikleri için yerleşik hayata veya toprağa
bağlanmalarını sağlayıp kabile veya boylar arası bağların kopması
hedeflenmiştir. Halkın bu politikalara tepkisi bitmek bilmeyen
isyanlar olmuştur. Çarlık rejiminin kaldırılıp, cumhuriyetin kurulması
ile sonuçlanan 1917 ihtilali, Orta Asya müslümanları tarafından hayli
soğuk bir biçimde karşılanmıştı. Bir yıl önceki 1916 Milli İsyanı
hafızalarında canlılığını korumakta idi. Bu sebeple, Müslümanlar
gelişen olaylarda yer almadılar. Aksine, Şubat ve Ekim ihtilallleri
arasında

nispeten

meselelerini

yumuşayan

müzakere

ortamdan

etmekamacı

ile

faydalanarak,
çeşitli

kendi

konferans

ve

müzakereler düzenlediler. Asırlar süren çarlık yönetiminin ihtilalle
devrilmesi ve işçi sınıfının bu idareyi bertaraf ettikten sonra
yönetimde etkili olması, sosyal değişim açısından önemlidir.
Toplumun sınıflara ayrılması, işçi sınıfını sosyalist fikir sistemleri ile
kaynaşmaya zorlamış ve kapitalizmin acımasızlığı, komünist fikirleri
bazı kitlelere benimsetmiştir. V. İ. Lenin gibi, Rus toplumunun
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kültürel

yapısını

nabzını

iyi

bilen

güçlü

bir

ideoloğun

başarılıuygulamaları ile hazır olan zemin değerlendirilerek Çarlık
rejimine

son

verilmiştir.

Çarlığın

sona

ermesi

ile

siyasi

teşkilatlanmaya gidilmiş, önceden fikri temelleri hazırlanan komünist
yapı süratle muhkem temeller üzerine oturtulmaya çalışılmıştır 111.
1917 yılının Ekim ayında Bolşevik Devrimi ile Rusyada iktidarı ele
geçiren

Komünistler,

komünizm

karşıtı

Beyaz

Ruslarla

mücadelelerinde, Rusya’da yaşamakta olan Türk ve Müslümanları
kendi taraflarına çekebilmek için 2 Kasım 1917’de Lenin ve Stalin
tarafından yayınlanan “Rus Olmayan Halkların Deklerasyonu”,
Bolşeviklerin milli mesele ile ilgili ilk icraatı oldu 112. Bu
deklerasyonda, Ekim İhtilali ve köylülerin toprak zulmünden
kurtulacağı

ve

milliyetler

politikasının

aşağıdaki

prensiplere

dayanacağı söyleniyordu:
1. Rusya’daki bütün halkların eşitlik ve hakimiyet hakkı,
2. Ayrılma ve bağımsız bir devlet kurmada dahil olmak üzere Rusya
halklarının self-determination hakkı,
3. Halkların milli ve dini inançlarının serbestçe tatbiki,
4. Rusya topraklarında yaşayan halkların kendi mukadderatlarını tayin
etmeleri hakkını ilan etmiştir113.

M.Kalkan, Sovyetletler Birliğinin ve RusyaFederasyonu’nun Orta Asya
Üzerindeki Stratejik Planları, Ankara, 2012, s.19.
112
Süleyman, Tekiner,” Sovyetler Birliğinde Milliyetler Problemi” Dergi, No:58,
Münih, 1964, s.57
113
E. Allworth, Central Asia: A. Century of Russian Rule, London,1967, s.161: W.
Geffrey.The Peoples of Soviet Central Asia, London, 1966, s.99
111
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Yayınlanan bu deklerasyon esasında Çarlık Rusya döneminde zulme
uğrayan yerli ve tabi halklardan ihtilal sürecinde ve iktidarı ele
alacağı, yönetimini tahkim edeceği zamana kadarda olsa desteklerini
almak olduğu, sonraki dönemlerde icraya koydukları politikalarla
ortaya konmuş, samimiyetten uzak ve halkları kandırmaya dönük bir
siyasi hamle olduğu ortaya çıkmıştır.114. Esasında sosyalist iktidar
kurulmadan önce “Kurucu bir cumhuriyetin birlikten ayrılma hakkı,
sadece 1917 beyannamesinde belirtilmekle kalmamış, ondan sonra her
fırsatta tekrar edilmiş ve nihayet enson anayasa olan 1937
anayasasının 17. maddesiyle de bir defa daha belirtilmiştir. Ancak
bütün bunlar lafta kalmış ve bu hakkın (Türki Cumhuriyetler
Tarafından) kullanılmasına meydan verilmemiştir115”. Rus Olmayan
Halkların Deklerasyonuna güvenen, onun dayanak teşkil ettiği hak ve
hukuktan yaralanmak isteyen Türkistanlı siyasetçi ve aydınlar, milli
devlet kurma hazırlığına veya girişiminde bulunmuştur. Ceditçilik
akımı da bunlardan birisi olup, Bolşeviklerin vadettiği ayrılma ve
bağımsız bir devlet kurmada dahil olmak üzere Rusya halklarının
kendi kaderlerini tayin etme (self-determination) hakkına binaen kendi
çabalarına dayanarak sonuç alacakları ümidine girmişlerdir. Birçok
Ceditçi, Sovyet Bolşevizm’inin gerçek içerik ve amaçlarınıntam
olarak bilinmediği zamanlarda, Bolşevik Partisine girmiş, Müslüman

Abdullah, Gündüz”1917 Bolşevik İhtilalinin Türk Dünyasındaki Yansımaları”
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi C.6,S.1 Ankara ,2005,s.3;
Ronald Kowalsky, The Revalation 1917-1921, London 1917, s.11
115
S. Alexandre, Zenkovsky, a.g.e., s.130-133
114
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düşünce akımları ve partisi içinde kendi idealleri kapsamında
çalışmalar yapmışlardır116.
Fakat

Bolşevikler,

dirilmeye

başlayan

bu

ceditçileri

kendi

kontrollerine almaya çalışmışlardır. Bolşevikler, Finlandiya’ya vermiş
oldukları ödünlerin aynısını Türkistan halkına tanıyarak bölgeden
çıkmak istemedi. Lakin Çarlık Rusyanın devrilmesinde Bolşeviklere
destek olan Türkistanlı aydınlar müstesna tutulmuş, zira bu aydınlar
Bolşeviklerin iktidara gelişleriyle Türkistan’ın bağımsız olacaklarını
düşünmüşlerdir. Bunun dışında Bolşevik ihtilali sonrası, toplumun ve
devletin genel anlamda dini kurumlarla olan hukukunu ortaya koyan
ve din ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen kanun 1917’de kabul
edilmiştir117.
1917 Bolşevik devrimi sonrası devam eden istila ve işgal, her alanda
Orta Asya’da yaşayan Müslüman halklar ve özellikle çoğunlukta olan
Türklerin yaşamsal öğelerini dejenerasyona uğratmak istemişlerdir.
Halkın dini, külürel, coğrafi ve siyasi değerlerini hedefe alarak
değiştirip yeni bir şekil vermek istemişlerdir. Lenin ve kurduğu
partisinin (Komünist Parti) pratiği; Türkistan’a yeni koşullar, vaatler
ve bildiriler ile yaklaşıp işçi, emekçi, köylü hakları, siyasal haklar,
inanç özgürlükleri, toprak reform, self determinatıon hakkı ve insan
hakları perdesi altında, eskiden olduğu gibi Rusistila ve işgal
politikalarını kurumsallaştırmak olmuştur. Evet o bir Rustu keza

Fazlur.Rahman, “Rusyadaki Türklere Karşı Sovyet Politikasının Gelişimi”,
(1917-1965), TDAD, çev: Hakan Kırımlı, s.22İstanbul,1983, s.147
117
R. Tacibayev, a.g.m., s.191
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sonuçları itibariyle Rus müstemlekesine ve emperyalizmine hizmet
etmiştir.
3 Aralık 1917 tarihinde “Rusyanın ve Doğunun Bütün Müslüman
Emekçilerine”

hitaben

seslendikleri

beyannamelerinde,

onların

bağımsız idarelerini kurabileceklerini ve hatta talep etmeleri halinde
Rusyadan

ayrılabileceklerini

vaat

etmişlerdi.

Bunun

üzerine

Azerbaycan’da Mehmet Emin Resulzade önderliğinde bir cumhuriyet
kurulurken, Güney Türkistan’da Mustafa Çokay’ın liderliğinde
Hokand şehrinde Türkistan Otonomisi kurulmuş, İdil Ural bölgesinde
de Tatar Başkurtlar kendi milli hükümetlerini kurmuşlardı. Bu
gelişmeler yaşanırken Kazaklarda da milli hareketler hız kazandı ve
Alihan Bökeyhanov liderliğinde Alaş Orda Hükümeti kuruldu118.
Sovyetler her milletin kendi mukedderatını bizzat tayin etmelerini
istiyor görünmekle, özel tabirlerince sömürgecilikten kurtulma
propagandası yapmakla, Batı Avrupa’nın zeten çözülmekte olan
sömürgeci imparatorluklarında ihtilaller çıkartarak, yüksek sanayi
seviyesine

ulaşmış

Batılı

devletlerin

komünizme

karşı

mukavemetlerini dolambaçlı yollardan da olsa, çökertmeyi ümit
etmiştir119.
Batı menşeli komünist ideolojiyi benimseyen Rus Bolşevikleri, Çarlık
Rusya’yı 1917’de I. Cihan Harbi esnasında ülke dahilinde ortaya
çıkan karışıklıktan istifade ederek askeri ihtilalle devirmişti.
Bolşeviklerin hükümet başına getirilmesiyle eşi benzeri görülmemiş
118
V.Kajum-Han,” Lenin’in Türkistan Siyaseti”, Türk Dünyası, S.129, İstanbul,
1970, s.4;W.Geffrey, a.g.e., s.103.
119
Mustafa, Kalkan, a.g.e., s. 19.
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bir yönetim ortaya çıkmıştır. Bolşeviklerin ilk işi topluma kendilerinin
hükümete ne için geldiklerini kanunnamelerle göstermeye çalışmıştır.
Bunlardan biri Rusya İmparatorluğu bünyesinde yaşayan çeşitli halk
ve ırklara ilişkindi. Bolşeviklerin hükümet başına gelmesi ile Orta
Asya halkı için “millet-ulus” kavramının oluşma süreci başlamıştır.
Çarlık Rusya döneminde Orta Asya halkının kaynaşmasını sağlayacak
iki ideolojik akım vardı: İslam inancı temelindeki ceditçilik ve
pantürkist düşünce temelindeki milliyetçilikti. Her ikisi de Rusya’nın
bütünlüğünü tehdit etmekte idi. Zira 1. Cihan Harbi’nde Orta Asya
Müslümanları, Cihad-ı Ekber ilan eden Osmanlı Devletine destek
vererek

Çarlık

Rusya’sını

arkadan

vurmuştur.

Orta

Asyalı

Müslümanların Rusya’ya karşı silahlı mücadelesini idare etmek için
Osmanlı

devleti

tarafından

özel

vazifelendirilmiş

subaylar

gönderilmiştir. Orta Asya Müslümanları’nın Osmanlı’dan sonra
kurulmuş ve Kurtuluş Savaşı vermekte olan Türkiye ile alakaları
Bolşevikleri rahatsız etmiştir. Ayrıca Çarlık Rusya’sından kalan
eğitim sisteminin Orta Asya’lı Müslümanların batı uygarlığı
çerçevesinde milli hüviyetini, şuurunu uyandırması, hükümet başına
geçen Bolşevikleri çok düşündüren mesele olmuştur. İsmail
Gaspıralı’nın “dilde, işte, fikirde birlik” sloganı, Orta Asya
müslümanları arasında da yaygınlık kazandırmıştır. Bolşevikler Orta
Asya halklarının ilk once dini bağlantılarını, sonra milliyetçilik
şuurunu ateşleyerek kendi içindeki göze görünmez manevi bağlantıları
koparma maksadıyla bazı çarelere başvurmuştur. Bolşevik liderlerin
Orta Asya’yı ayrı cumhuriyetlere parçalama süreci, Sovyetler
Birliğinin ilk yıllarında başlamıştır. Bolşevikler, iktidarlarını tam tesis
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edecekleri zamana kadar Çarlık Rusyayı kötülemiş ve hakimiyeti ele
geçirdikten sonra Çarlık Rusya döneminin Orta Asya (Türkistan)
politikalarını uluslararası konjonktüre uyarlanmış bir haliyle kendi
ideolojik

kuramlarıyla

harmanlanmış

bir

şekilde

uygulamaya

koymuşlardır.
Bolşevik Hükümeti 2 Kasım 1917’de “Rusya Halklarının Hukukları”
hakkında deklarasyonu kabul etmiştir. Buna göre: Tüm halkların eşit
olduğu, milli egemenlik haklarının tanındığı dile getirilmiştir. Bu
deklerasyon,

Orta

Asya’da

yaşayan

Müslümanlar

açısından

Bağımsızlık ve milliyetçi bir algı ile heyecan yaratmıştır. Dolayısıyla
bu haklardan yararlanmak isteyen Türkistan aydın ve siyasetçileri
devletleşme girişimlerinde bulunmuşlarsa da Bolşevik Hükümetinin
vaatlerinde pekte ciddi olmadıklarının anlaşılması çok uzun
sürmemiştir. Çünkü hemen sonrasındamilli kimlik içeren devletlerin
kuruluşilanı, Bolşevik Hükümetine tehdit oluşturabilme kaygısı
yaratmış, Kazaklara, Özbeklere ve diğer Türk topluluklarına askeri
birlikler gönderip bağımsız devlet kuranları hunharca katletmiştir120.
Bolşevikler, Ekim 1917’den hemen sonra din ve devlet ilişkilerini
düzenlemeye gittiler. 20 Ocak 1918’de Sovyet Halk Komiserliği “dini
dernek vakıf ve kiliseler, vicdan özgürlüğü hakkında” kanunu kabul
etmiştir. Bu kanun daha sonra “kilisenin devletten, okulların kiliseden
ayrılması” olarak adlandırılmıştır. Bölgedeki yerli siyasetçilerin
yardımıyla, önce Mayıs 1918’den itibaren Rusya Federasyonu’nun, 30
aralık 1922’de SSCB bünyesinde yeralan, Türkistan Otonom Sovyet
D.E. Weıngast, Komünizmin İç Yüzü, Çe. N. Sefercioğlu, Ankara,1976, s.182185.
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Sosyalist Cumhuriyeti’nin 30. 04. 1918- 27.10.1924’de temeli
atılmıştır121. Fakat daha sonradan yapılan uygulamalar ile bu karardan
vazgeçilip parçalı bir Orta Asya’nın Rusya’nın çıkarlarına daha fazla
hizmet edeceği anlaşılmış olacak ki Türkistan Halklarının tek bir çatı
altında bulunmaması yönünde Bolşevik Hükümetince Sömürgeci
uygulamalara gidilecekti.Zira tek parça bir Türkistan veya Orta Asya
Bütünlüğü, Rusya’nın sömürgecilik politikalarını tehdit edebilirdi.Bu
kaygıları ortadan kaldırmanın ve tehdit unsuru olmaktan çıkarmanın
yegane yolu Orta Asya Halklarının siyasi birliğinin oluşmasını
engellemek ve yerel yönetimleri bağımlı hale getirip zayıflatmaktan
geçiyordu.
Komünizm’i yaymak gibi emeli de bulunan Sovyet Bolşevizm’inin
dışarıya karşı daha önce taahhüt ettiği “ulusların kendi kaderleriyle
ilgili kendini yönetme hakkı” kapsamında özgürlükçü, her anlamda
demokratik bir yönetim anlayışına sahip olduğunu göstermek vede
rejim ithal edebilmek için esas sömürgeci emellerini hep gizlemiştir.
Yukarıda anlatıldığı şekliyle bu emellerini bünyesindeki halklar ve
özellikle Türkistanda kurulan Cumhuriyetler yada Hanlıklar içinde
acımasızca yerine getirmiştir. Öyleki Çarlık Rusya’nın sömürgeci
politikalarını, Sovyet Rusya Hükümeti ise komünist ideolojilerle Orta
Asya’yı milli bölgelere bölerek uygulayarak devam ettirmiştir. Yani
bunun adı, böl-yönet metoduydu. Bunun için bölge halkının akrabalık
bağlarını koparmaya çalışmıştır122. Din’in devletten ayrıldığını
121

W. Geoffrey, The Modern History of Soviet Central asia, New York, 1964, s.103.
Z. Karaeve, “Border Disputes and Regional İntegration in Central Asia”,
Harvard Asia Quarterly, Vol: Ix, No:4, Fall, 2005, s.8.
122
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belirten kanun, Türkistan ASSC’nin Sovyet Halk Komiserliği
tarafından 20 Kasım 1918’de Kabul edilmiştir. Daha sonraki aşamada
Orta Asya’daki Kırgız, Tacik gibi halklara otonom vaat ederek,
Türkistan

Sovyet

Sosyalist

Cumhuriyeti’nin

parçalanmasını

sağlamıştır. Örneğin, Kırgızların 1924’e kadar otonom şeklinde olsun
bir devleti olmamıştır123. Bolşevikler Orta Asya’da komünist
ideolojiyi benimseyen yerli aydınları, bölgede kurulmuş Sovyet
organlarına çekerek, onlara yardımcı olarak Moskova’dan gönderilen
şahıslar tayin etmiştir. Böyle bir yöntem, Orta Asyada milli devletlerin
çekirdeğini zamanla oluşturacaktı. Yerli halk temsilcilerinin siyasete
yavaş yavaş karışması, milliyetçilik kavramının zamanla kuvvet
bulmasına sebep olmuştur. Milli devletlerin oluşması için yönetim
şeklinin

değiştirilmesi

gerekiyordu.

Zira

Çarlık

Rusya

imparatorluğunda General Gubernator ise yerli yöneticilerin (volosy
uyezd gibi) yardımı ile bölgeyi yönetmiştir.
Ocak 1920’de Türkistan Merkez Yürütme Komitesi başkanı olarak T.
Rıskulov seçilmiştir. Bu dönemde Turar Rıskulov’un görüşlerini şu
şekilde özetlemek mümkündür: “Türkistan Cumhuriyeti’nin yerli
halklarının ulusal devletine dönüşmesi şarttır. İhtiyaç halinde adı
değiştirilerek, dış şekli iç özelliklerine uygun hale getirilmelidir.
Yaşayanların büyük çoğunluğu Türk dilli haklar olduğu için
cumhuriyetin adının “Türk Halklarının Cumhuriyeti” olmalıdır.
Türkistan Komünist Partisi, “Türk Halklarının Komünist Partisi”
adıyla yeniden kurulmalıdır. Bu fikirlerin gerçekleşmesi için kısa
A. Raşid, Orta Asyanın Dirilişi İslam mı, Milliyetçilik mi? Terc: Deniz Tekin,
İstanbul, 1996, s.137.
123
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sürede parti konferansının toplanması hazırlıklarına başlandı. Turar
Rıskulov, genel parti konferansına ek olarak Müsbüro’nun olağanüstü
üçüncü konferansını da toplantıya çağırdı124.
20-27 Ocak 1920 tarihleri arasında Taşkent şehrinde gerçekleşen TKP
V. Konferansı ile Müsbüro’nun Olağanüstü III. Konferansı Türk
Halklarının tarihinde önemli bir yere sahipolduğu gibi Türkistan
Cumhuriyeti’nin tarihinde de önemli rol oynamıştır. Birleşik Türkistan
kurma fikrini savunan Turar Rıskulov yönetimindeki Müsbüro’nun,
konferanstan galip çıkmış olması çok önemliydi. Bu konferansın
kabul

ettiği

kararlar

boyunca

TKP’nin

Ulusal

Seksiyonları

birleştirilerek “Türk Halklarının Komünist Partisi” adını aldı 125. Turar
Rıskulov partikurma işinin planlanmasını tamamladıktan sonra, ikinci
fikrini uygulamaya koydu. Bu fikir, “Türkistan Cumhuriyeti” adını
“Türk Sovyet Cumhuriyeti” şeklinde değiştirmekti. Müsbüronun
Olağanüstü III. Konferansının 25 Ocak’ta gerçekleştirilen oturumunda
T. Rıskulov “Türkistan Respublikasının Avtonomiyalıgı Turalı/
Türkistan Cumhuriyetinin Özerkliği Hakkında” adlı bir bildiri
hazırlayarak Türkistan’ın Özerkliği hakkındaki görüşlerini tartışmaya
açtı. Bu görüşler, ilk olarak 17 Ocak’ta gerçekleşen oturumda
açıklanmış;

bazı

değişikliklerden

sonra

parti,

konferansta

değerlendirilmek üzere sunulmuştu. III. Muskonferanstsiya’da ciddi
tartışmalarla

değerlendirilmiş

ancak,

önemli

bir

değişiklik

getirilmemişti ve 17 Ocak nüshası olduğu gibi kabul edilmiştir.
O. Konıratbayev, Turar Rıskulov, Kogamdık- Sayasi Jane Memlekettik Kızmeti,
Kazak stan, Almatı, 1994, s.123.
125
S. Fuat, Hekimoğlu, a.g.m., s. 395.
124
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Konferans biter bitmez Turar Rıskulov, kararlarını onaylatmak için
RKP (b) MK mektupyolladı. MK bu kararlara olumlu bir şekilde
bakmadı ve uzun süre cevapsız bıraktı. Cevabın gecikmesinden
rahatsız olan Rıskulov, Şubat ayının başında Lenin’e yeni bir telgraf
gönderdi. Rıskulov’un bu girişimlerinin ardından M. Frunze 22 Şubat
1920’de Taşknt’egeldi. 23 Şubatta tam kadro toplanan Türkistan
komisyonu meclisinde M. Frunze, TKP V. Konferansı ile III.
Muskonferensiya kararlarını “Pantürkçülük”, “Panislamcılık” ve
“burjuva

milliyetçiliği”

kararları

olarak

değerlendirdi.

Bu

konferansların bütün kararları red edilerek, durumun önceki hali ile
değişmeden kalacağı açıklandı126. Turar Rıskulov, Türk Birliği fikrini
Komünistlerin şovenist siyasetine karşı mücadele aracı olarak
kullanmıştır. Komünist

Parti ile Sovyet Hükümetinin Çarlık

Rusya’sının sömürü siyasetini devam ettirmekte olduklarını anlayarak
onlara karşı mücadeleye girişmiştir.
Lenin iktidara gelir gelmez ülkedeki siyasi ve ekonomik krizi aşmak
için “Yeni Ekonomik Politika” (NEP) adıyla toplumsal ticaret serbest
bırakıldı. Köylülere toprak mülkiyeti hakkı tanındı. Tüm bunlara
rağmen, 1929’da ülke ancak 1914’deki düzeyini yakalayabilmişti.
1924 yılı başında Lenin’in ölümü üzerine Stalin iktidara geldi.
Sovyet Rusya Orta Asya Cumhuriyetlerini (ilk dönemlerde yerli
komünist sayısının az olması nedeni ile) doğrudan Moskova’dan
yönetmiştir. Güçlü bir tasfiye siyasetine dayanan totaliter sistemin
oluşması ve sağlamlaşması pek çok objektif ve subjektif faktörlerden
126

O. Konıratbayev, a.g.e., s. 130-132.
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kaynaklanıyordu. Zira bu sistemin inşasına dayanak olarak, Orta Asya
ve Türkmenistan’daki halkların demokratik yönetim model veya
şekillerinden uzak yaşamış olması ve geleneksel çarlık sisteminin
kalıntıları olmuştur. Başta Bolşevikler olmak üzere ihtilaller veya
diğer adıyla devrimlerin yolunda ve yönteminde şiddet görülmüştur. O
kadar ki Bolşeviklerde tüm tarihsel süreçlerde görüldüğü tüm
toplumsal alt üst oluşlar yada devrimler için şiddete dayalı
argümanlarla yani silahlı yöntemler kullanılarak, iktidar olmanın vede
emellerine ulaşmanın yolu olarak görmüşlerdir127. Zira hiçbir iktidar
kolay yollarla yönetimi bırakmamıştır. Bu gerçeklik ortada iken
Bolşevikler, istenilen lokomotif olma misyonunu Avrupa için yerine
getiremedi ve durumunu zora soktu. Bolşevik yönetimi toplumsal
desteğini tesis ile iktidarlarını kaybetmemek için yol ayrımına
geldiler. Ya sosyalizmi daha da sıklaştıracak ya da toplumsal taban
oluşturup, orta düzeyde ekonomik varlığı olup büyük olmayan
ülkelere sosyalizmi ihraç edeceklerdi. Zira varlıkları birazda buna
bağlıydı. Lenin ve Bolşevikler sosyalizmi kurma yönünde sonuca
ulaştılar. Halkın beklentileri ve refah seviyesi ile kendilerini iktidarda
temsiliyet babında göremeyecek olan halkın rejime desteğini çekmesi
kaçınılmaz olacaktı. Sovyet Rusya’da yaşanan tam olarak bu oldu.
Haliyle iktidarı perçinlemek için Bolşevikler dahada katılaşmaya ve
merkezileşmeye gitti. Ama bu politika Marksizmin ön gördüğü
yöntemden farklıydı. İdeolojik ve politik anlayışla, sert, katı bir parti
yönetimi ve merkezi sanayileşme ile tarımsal alanlarda gıdaya dayalı
Kurmanov, Politiçeskaya Borba v… s.216; T.K. Çorotegin ve K.S.
Moldokasımov,
Kırgızdardın Kıskaça Tarıhı, Bişkek, 2000, s.110.
127

96 | RUSYA’NIN ORTA ASYA’YA (TÜRKİSTAN) YÖNELİK POLİTİKALARININ DÖNEMLERE GÖRE DEĞİŞİMİ

vergileri bu anlayışın ürünü olarak sistemlerine dahil ettiler. Bu
anlayışın sonucu olan rejim ve totaliter pratik, Bolşeviklerin
muhalefetsizlik yolunu açıp iktidarlarını tahkim etmesini hızlı bir
şekilde sağlamıştır. Bu katı yönetim ve muhalefete tahammülsüzlük
anlayışı katliamlar şeklinde dahi tezahür etmiştir. Buna örnek olarak
Kazakistan’ı

söyleyebiliriz.

Moskova’dan

gelen

direktifle

Kazakistan’ı yönetenler, Kazak halkının yüzde kırkını katletmiştir128.
Sovyet Rusya’nın Cumhuriyetleri merkezden yönetme sistemine karşı
gelenler olmuştur. 1925 ile 1932 yılları arasında Moskova’dan Kırgız
Cumhuriyetini

yönetmek

maksadı

ile

idari

makamlarda

görevlendirilmek üzere 500 den fazla kişi görevlendirilmiştir.
Sosyalizm ve Komünizm açısından Komünist Parti anlayışında ve ona
yakın

insanlarda

ilkesel

olarak

kabaca

basit

denilebilecek

tanımlamalar yahut düşünceler mevcuttu. Sosyalist toplumlarda
bireyin özgül çıkarının yokluğu ve toplumun çıkarında bireyin eridiği,
dolayısıyla bireyin çıkarlarını bir kenara atması gerektiği, bedellere ve
emeklere bakmadan sosyalizm ve komünzimin tesis edileceği anlayışı
yaygındı129. Örneğin, Kasım 1918’de Müslüman Komünistlerin 1.
Bütün Rusya Kongresinin talimatıyla VKP (b) bünyesinde Müslüman
şubesi ve bölge komitelerinde Müslüman ofisi açılmıştır. Ama
Bolşeviklerin Orta Asya’yı 1918-1919 yıllarında iç savaş alanına
dönüştürmesi, siyasi kurumlaşmayı ertelemiştir.

A. Cumanaliev, Politiçeskoe Razvıtıe Kırgızstana (20-30’e godı), Bişkek, 1994,
s. 85.
129
A. Cumanaliev, a.g.e., s.77,79.
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Ocak 1920’de Türkistan Merkez Yürütme Komitesinin başkanı olarak
seçilen, T. Rıskulov, Orta Asya Türk halklarından seçildiği için Türk
Sovyet Cumhuriyetinin kuruluşu hakkında ancak kendi fikrini beyan
edebilmiştir.

Ancak

Moskova’dan

gönderilen

M.V.

Frunze

başkanlığındaki Türkistan komisyonu, “Türk Cumhuriyeti” tezini red
etmiştir. Moskova, Orta Asyada komünist ideolojisi altında pantürkist
eğilimin güçleneceğinden korkmuştur. Mart 1920’de Merkez Komite
ve Rusya Federasyonu Umum Merkez İcra Komitesi, Türkistan’ın
otonom bölgesi hakkında yeni durumu tesbit etmiştir. Buna gore
bölge, Türkmen, Özbek, Kırgız gibi halklardan oluştuğu için milli
belirtilerine, ekonomik ve yaşayış tarzı itibarı ile vilayetlere
bölünmüştür. Bu direktif doğrultusunda TKP Merkez Komitesinde üç
milli şube kurulmuştur. T. Rıskulov ve onun yandaşları Yönetimden
uzaklaştırılmıştır.
1920 yazın’da V.İ. Lenin, Türkistan’ı Özbekistan, Kırgızistan ve
Türkmenistan olarak üç parçaya ayırmanın tafsilatlı koşulları
hakkında karar almıştır. Ancak bu projeyi gerçekleştirmek için gerekli
şartlar

oluşmamıştır.

Bolşevikler,

dönemin

siyasi

ve

sosyal

konjonktürünü dikkatı nazara alarak Türkistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’nin Rusya Fedrasyonu bünyesinde kurulması yönünde
hareket etmiştir. Türkistan’ın yerli milleti olarak Kırgız, Özbek ve
Türkmen kabul edilmiştir. Bolşevikleri buna sevk eden sebep,
Türkistan Cumhuriyetinin yerli halkına milliyeti sorulduğu zaman
1921’e kadar Müslümanım diye cevap vermesi idi130. Bölge halkının

130

R. Tacibayev, a.g.m., s. 196.
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İslami değerler üzerinden kendilerini tanımlaması, Bolşevikleri
endişelendirmiştir. Türkistan’da Sovyet hakimiyetini tesis etmede
görevli Bolşevik önderleri’nin hafızasında Osmanlı Devletinin “Chadı Ekber’i” hala canlı durmaktaydı.
Bu nedenle Sovyet Rusya Ordu komutanı M. V. Frunze, V. V.
Kuybuşev ve F.F. Novitskiy’e “Müslüman ordusuna ve onların aynı
karargah kurmasına izin yok. Bununla ilgili İliç’le (V.İ. Lenin)
konuştuk, dolayısıyla hiçbir şekilde mevzu bahis olamaz. Yerli
ordunun oluşmasına izin verilebilir, ama inanca göre değil, milli esasa
göre” diye talimat vermiştir. Orta Asya’da milli ordunun milli esasa
göre teşekkül edilmek istenilmesi, bölgenin siyasi birlikteliğine ve
bütünlüğüne karşı yapılan bir hareketidi.
2. Orta Asya Türklerinin Milli Direniş Hareketi Basmacılık
Sovyet tarih biliminin kendi görüşü açısından “Basmacı Hareketi”
olarak isimlendirdiğimilli ayaklanma hakkındaki veriler ayrıca pek
çok tarihi literatürde de mevcuttur. Türkistan Türklerinin önde gelen
tarihçilerinden Dr. Baymirza Hayit “... Rusya’ya karşı yapılan milli
bağımsızlık mücadelesinin geleneksel devamıdır ve proleterya
diktatörlüğüne karşı yapılan savaşıdır. Çünkü Sovyet Proleteryası
Rusya’nın esas amaçlarını sadece başka şekilde formüle etmektedir.
Bolşeviklerle savaşan Basmacıların en önemli isteklerinden biri milli
devlet kurmak idi...”131.

131

Baymirza Hayit, Basmacılar, Türkistan Milli Mücadele Tarihi (1917-1934),

Prof. Dr. Füsun KARA | 99

Sovyet

idaresine

karşı

Orta

Asya

Türklüğü’nün

Türkistan’ı

bağımsızlığa kavuşturmak için toplandığı, ancak teşkilatsızlıktan ve
modern silah gücünden mahrum olmasından dolayı kaybettiği
Basmacılık Hareketi, ilk olarak Sovyet Rusya’nın 1917 yılında
Hokand şehrinde kurulan Türkistan Milli Muhtar Hükümeti’ni
devirdikten ve Hokand şehir halkını silah gücüyle ortadan kaldırdıktan
sonra,hayatta kalanların, Ergaş Korbaşı’nın132 idaresinde silahı alıp
mücadele için dağa çıkmasıyla başlamıştır. Bu silahlı kişilere daha
sonra halkın da katılmasıyla beraber Ruslara karşı yeni bir istiklal
mücadelesi doğmuştur133.
Ayaklanmanın

merkezi

olan

Hokand’daki

Türkistan

Milli

Hükümeti’nin milli kuvvetleri başında bulunan Ergaş Korbaşı ve
Margılan

çevresinde

Muhammed

Emin

Bek134

Basmacılık

Hareketi’nin zeminini hazırlamışlardır. Hareket, kısa zaman sonra
Fergana Vadisinin hemen hemen bütün bölgelerini kaplamıştır. Oş
şehrinden

Hal

Hoca,

Andican’dan

Parpi

Korbaşı,

Nevkent

Kıpçakları’ndan Muhiddin Bek, Margılan Şehri yakınlarındaki
Gebaba kasabasından Şir Muhammed Bek ile kardeşi Nur Muhammed

Ankara, 1997; R.R. Hanks, Central Asia: A Global studies Handbook, United states
of America, 2005, s.29.
132
Ergaş Korbaşı, Hokand şekri Okçular köyündendir. Ergaş Korbaşı, Hokand polis
şefi anlamına gelir.
133
M. Saray, Özbek Türkleri Tarihi, İstanbul, 1993, s. 45.
134
M. Emin Bek, Fergana’nın Margılan şehrine yakın bir köyde dünyaya gelmiştir.
Medrese tahsilini köyünde yapmış, halkının yılların birikimi milli duyguları ile
coşarak, henüz küçük yaşta çevresinin sayılan ve sevilen şahsiyeti olmuştur. Genç
ihtilalci M. Emin Bek, küçük yaşta çevresinin sayılan ve sevilen şahsiyeti olmuştur.
Genç ihtilalci M. Emin Bek, 1917 yılı başında sürgünde bulunduğu Sibirya’dan
kaçara Margılan’a gelmiştir. Ali Bademci, Korbaşılar 1917-1934 Türkistan Milli
İstiklal Hareketi ve Enver Paşa, İstanbul, 1975, s.212.
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Bek ve Özkent civarı Kırgızları’ndan Canıbek Kadı da kendi
kumandaları altında topladıkları gönüllülerle birlikte milli mücadele
hareketine katılmışlardır135.
21-23 Ağustos 1921’de yapılan X. Sovyet Kongresinden sonra,
Sovyet Rusya I. Ordu Kumandanı G.V. Zinovyev, N. Turakulov, R.I.
Berezin ve A. Slutzkiy hareketin önderlerinden Şir Muhammed Bek
ile bir görüşme yapmak üzere Margılan yakınlarındaki Yazavana
gelmiştir. Şir Muhammed Bek, Zinovyev’e bir barışın yapılabilmesi
için,

diğer

taleplerin

kabulüyle

beraber

iç

yönetimde

tam

anlamıylaözgür, muhtar bir Türkistan’ın tanınması ve silahların yüzde
ellisinin teslim edilmesi şartını ileri sürmüştür. Şir Muhammed Bek
G.W. Zinovyev’in müzakerelerine ait raporu, Taşkent’te bulunan Kızıl
Ordu Türkistan cephesi Başkumandanı Frunze’ye göndermesi üzerine
Frunze, 13 Eylül’de korbaşıların isteklerinin katiyetle reddedildiğini
resmen açıklayarak, 12 Eylül 1921 tarihinden itibaren Tüm Orta
Asya’da şiddetli Çatışmalar başlamıştır136.
Sovyet Rusya’nın Milli Hükümeti ortadan kaldırarak, Türk halkını
baskı ve terör yoluyla iktisaden sömürmesine karşı müstakil devlet
kurma isteğinin bir ifadesi olan bu hareket, 1917’den 1934 yılına
kadar on yedi yıl sürmüştür137.

Abdullah Tukli, “Fergana Mücahidleri”, Yeni Türkistan, 1928, S.8, s.12.
A. Bademci, a.g.e., s. 392; mıchael Rywkın, Moscows Muslim Challenge,
London, 1982, s.34-44.
137
Marıa. Broxup, “Basmacılar” Central Asian Survey C.II, S.1, Temmuz,1983,
Çev: Yuluğ Tekin Kurat, ODTÜ Avrupa-Asya Araştırmaları Grubu, Yayın No:4,
Ankara, 1984, s.3; R.R. Hanks, a.g.e., s. 29.
135
136
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3. 1917-1924 Yılları Arasında Kurulan Orta Asya (Türkistan)
Milli Devletleri
Bolşeviklerin tanımlamasıyla söylemek gerekirse, Çarlık Rusyasının
hegemonyasında bulunan halkların tek bir merkeziyetçi idare ve
baskıcı bir yapıyı ortaya koyup belkide halkların desteğini almak için
bile olsa “Halklar Hapishanesi” tabirini kullanmışlardır. Bunun daha
sonradan da görüleceği üzere kendileri tarafından daha sistematik ve
kültürel soykırıma dönüşeceği anlaşılacaktır. Ama sistemin ilk
kurulduğu ve ihtilalin ilk yıllarında milletlerin ve özellikle işgalinde
bulunan Türklere kendi kaderlerini tayin ve devletlerini kurma hakkını
kısa bir süreliğine de olsa tanıdığını görmekteyiz. Esasında bu durum:
Devrimin yeni kuruluş süreci olduğu ve rejimin kurumsallaşması
sürecinin ihtiyaç gördüğü zamanı kazanma politikasından başka bir
şey olmadığı geçen zaman içinde görülmüştür. Bunu fırsat gören
Türkler138, Buhara Halk Cumhuriyeti, Harezm Halk Cumhuriyeti,
Hokand Milli Hükümeti ve Alaş-Orda Milli Hükümetini 1917-1924
yılları

arasında

kurdular.

Ancak

Sovyet

Rusya’nın

bir

sömürgesiydiler. Çünkü sözde içerde bağımsız dışarda merkezi Sovyet
Hükümetine bağlıydılar. Bolşevikler her alanda bir hakimiyet
kurmuşlardı. Oysa Bolşevikler kendi yönetimlerini, halkın her türlü
haklarını düşünen, eşitlikçi, özgürlükçü ve bağımsızlık timsali
olduklarınıilan etmiş olup pratikte yaşanan ise Çarlık Rusya sömürü

138
Ahad Andican, Cedidizmden Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi,
İstanbul, 2003, s.39-40.
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politikasınınyeni ve değişik bir hali olan Sovyet Bolşevizm’ini icra
etmek olmuştur.
Rusya’ya ve onun sömürgeci politikalarına güçlü bir direniş ile
karşılık veren Hokand Hanlığı’na 1876 yılında son verilmişti. Ama
bunun yanında Çarlık Rusya, küçük bir toprak parçası üzerinde olacak
şekliyle Hive ve Buhara’nın iç işlerinde bağımsız bir devletmiş gibi
varlıklarına izin verdiler. Çünkü mahiyetindeki halklara iyi niyet
besliyor gibi görünmekle beraber onların iç işlerine karışmadığı anla,
mına gelmiyordu. Zira istediği her türlü müdahaleyi yapıyor
Türkistandaki yerel yönetimleri güç üstünlüğünü kullanarak tehdit
gördüğü durumlarda değiştirebiliyordu. Rus himaye devri, 1873’te
başlamış ve SovyetRusya devleti tarafından 1920’de bu devletlerde
kikrallık sisteminin kaldırılmasıyla sona ermiştir.
3.1. Hokand Muhtariyeti
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Hokand Hanlığı’nın sınırları; Pamir’den
İli Nehrine ve Altay Dağları’ndan, Sir Derya’nın aşağı mecrasına
kadar uzanması, Buhara Emirliği ile arasının bozulmasına ve arada
kanlı savaşların yapılmasına neden olmuştur 139. 1843’te Hudayar Han,
kardeşi Malla Bey kontrolündeki güçlerle Taşkend’i Buhara’dan
tekrar

kendi

kontrollerine

almışlardır.

Hokand

ve

Buhara

Muhtariyetlerinin düşmanğı1865’e kadar devam etmiştir.

139

Nadir Devlet, Doğuştan Günümüze Büyük Devletleri İstanbul, 1993, s.300.
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Ruslar Çin ile olan sınırlarında sözde keşif amaçlı 1 Mayıs 1864’te
Türkistan ile Evliya Ata yerleşimlerine yaptıklarıiki seferlerinden
dolayı Hokand Muhtariyeti tarafından protesto edilince Hokand ve
Ruslar arasında savaş baş gösterir. İlk başlarda Çimkend’i onbeş bin
kişiyle müdafaa eden Molla Alimkul’a Rus General Çernyayev
yenilse de Buhara güçlerinin Hokand’a saldırdıkları haberi üzerine
güçlerini Hokand’a kaydırınca iki cephede savaşmak zorunda kalmış,
bu durumu fırsat bilen Ruslar Çimkend’e saldırıp 18 gün boyunca
işgal etmiş ve kanlı bir savaş sonrası 22 Eylül’de şehri işgal
etmişlerdir. Bu durumda önemli yerleri Ruslar tarafından işgal edilmiş
ve diğer yerler de Buhara’nın vassalı konumuna gelmiştir. Hokand
Hanlığı’nın siyasi varlığını 1876’da yitirmesiyle bu toprakların çoğu
Türkistan vilayeti olarak 1886’dan 1917yılına kadar kalmıştır. Bu
topraklar Kırgız bölgesi olarak da bilinmektedir140.
Çarlık Rusya’nın devrilmesine neden olan 1917 şubat ihtilalinin Orta
Asyada oluşan milliyetçi
geçmesiyle

kurulan

vedemokratik düşüncelerin harekete
Hokand

Nuhtariyeti,

Türkistan

Cumhuriyetlerinden özellikle Özbekistan’ın milli ve demografik
tarihsel sürecinin başlangıcını tesisi bakımından mühim bir yere
sahiptir141.
Türkistan’da eğitim ve kültür hayatında dirilişi hedefleyen ceditçilik
hareketinin politik sonucu olan Hokand Muhtariyetinin tarihi
konusundaki araştırmalar Özbekistan’da son dönemlerinde önem
Hamid Ziyayev, Türkistan’da Rus Hakimiyetine Karşı Mücadele (XVIII-XIX. Asır
Başları) , çev. Ayhan Çelikbay, Ankara, 2007, s.7.
141
W. Geoffrey, The Peoples of Soviet Central Asia, London, 1966, s.103.
140
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kazanmıştır. Özbekistan’da Hokand Muhtariyeti hakkında Sovyet
Rusya dönemine ışık tutacak objektif ve bilimsel araştırmalar, ancak
Sovyetlerin çökmesi ve ülkenin bağımsızlığa kavuşmasından sonra
mümkün oldu142.
Taşken’teki Sovyet Komiserliği, Türkistan Müslüman Kongresi’nin
1917 başlarında almış olduğu “memleketi bizzat idare etme “kararını
red etmesinden sonra, 1917 yılı Kasımında Taşkent’e çağrılan Sovyet
Kongresinin,

Türkistanlıların

ihtilal

iktidarına

katılmamasını

istememesi üzerine Türkistan Milli Merkez Teşkilatı Türkistan’ın
devlet olarak varlığı için milli esaslara dayalı tedbirler almaya karar
verdi143.
26 Kasım 1917’de ‘Türkistan Müslümanları IV. Olağanüstü
Kurultayını Hokand şehrindeki han sarayında Çokay’ın konuşmasıyla
açtı. Bolşeviklerin kurultayı engelleme çabaları sonuçsuz kaldı. Bunun
üzerine kurultayı engelleyemediklerini gören Bolşevikler, bir temsilci
olarak komiser Poltaratskiy’i kurultaya gönderdiler.

Kurultay’da,

Taşkentteki Sovyet Halk Komitesi adına bir konuşma yapan
Poltaratski’nin sözlerini samimi bulmakla birlikte, onun kurultaya
katılması ve kurultay çalışmalarını kutlayan bir konuşma yapmasının
siyasi açıdan önemine işaret eder. Bu durum, Türkistan’da Sovyet
hükümetinin milli temelinin yokluğunun açıkseçik bir göstergesiydi.
Kurultaya katılım yüksek olup 180 delegenin katıldığı bu kongreye
sadece Türkistanlılar değil Rus sosyal ihtilalcilerinin anti bolşevik
kanadını temsil eden Tschaikin ve Sovyet hükümranlığını kabul
142
143

Abdulvahab Kara, a.g.e., s.789.
A. Zavkiy, “Türkistanın Milli Hükümetleri” Dregi,1974, s.133, s.13.
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etmeyen Buhara Yahudilerinin temsilcisi Salomon Herzfeld’dekatıldı.
Kongre’de konuşan herkesim, Türkistan’ın Rusya’dan ayrılması
gerektiğini dile getirdi144. 10 Aralık 1917de, vekiller, büyük Rus
ihtilalinin prensiplerine istinaden, Demokratik ve FederatifRusya
Cumhuriyeti çerçevesine, Türkistanın “Mahalli Muhtar Cumhuriyeti”
olarak ilanına dair karar aldılar145. Kongrede 54 üyeden meydana
gelen bir halk meclisi başkanlığı seçildi. 28 Kasım 1917’de seçilen
hükümet aşağıdaki üyelerden oluştu.
Muhammedcan Tınışbay. Başkan ve İçişleri Başkanı,
Ahmet Şah İslam. Başkan Yardımcısı,
Mustafa Çokay. Dışişleri Bakanı,
Ubeydullah Hoca. Milli Savunma ve Emniyet Bakanı,
Hidayet Yurgul Ağa: Tarım Bakanı
Mir Adi: Sağlık Bakanı
Nasırhan Tora: Eğitim Bakanı
Abidcan Mahmut: İaşe Bakanı
Abdurrahman Orazay: Kalem Müdürü ve İçişleri Bakan Vekili
Solomon Abramoviç Herzfeld: Maliye Bakanı146
Türkistan

Geçici

Hükümeti

milli

ordunun

teşekkülünde

önemliengellerle karşılaştı. Başta gelen engel durum, Çarlık Rusya
144

A. Kara, a.g.e., s. 789
Y. Çağatay, “Hokand Milli Muhtariyetinin İlanının 52 Yılı 1917-1969), Türk
Dünyası, İstanbul, 1969, s.9.
146
W. Geoffrey, a.g.e., s.105
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dönemlerinde Türkistanlılar bu durumu öngörüp subay yetiştirmek
için bir girişimde bulunmamış olduklarından eğitilmiş üst düzey askeri
personel veya subayın eksikliğiydi. Zaten bundan dolayı geçici
hükümetin emrinde askeri alanda yetişmiş bir subay mevcut değildi.
Sonuşç olarak Hokand’da mevcutta var olan ve hükümeti yanlısı genç
ve tecrübesiz subaylarla işe koyulmaları gerekiyordu. İki Leh, İki
Tatar ve emekli olmuşbir Leh asker ile ordunun nüvesi oluşturuldu147.
Bu ortamda hükümeti kuran yöneticiler bir devletin teşekkülü için
hayati derecede önemli olan kurumsal yapılanmalara gitmesi
gerekiyordu. Bunlardan en başta gelen, güvenliklerini sağlayacağı bir
silahlı kuvvetler gücünün kurulması ve devletin ekonomik gelirlerini
temini için mali bir yapılanmaya gidilip vergilerin düzene konulması
idi. Başka kurumların gerekliğinin yanında bunlar hayati derecede
önemliydi. Bunları mevcut varlıklarına göre teminiyle kendi hükümet
proğramlarını belirlediler. Türkistan Kurucu Meclisi için 20 Mart
1918’de seçim yapılması kararı alındı. Hükümetin aldığı bu karar
sonrası Türkistan Müslümanlarının IV. Olağanüstü Kurultayında
kabul edilen karar ile Türkistan Muhtariyetinin teşekkül edildiğine
dair ilan, Türkistanda yaşayan müslüman halk arasında büyük bir
heyecan ve sevinç yaratmış, halk “Yaşasın Türkistan Muhtariyeti ve
Hükümeti” yazılı pankartlarla yürüyüş yapmıştır. Bu sevinç gösterileri
ve yürüyüşler diğer Türkistan şehirlerinde bir hafta boyunca devam
etmiştir. Bunlardan en görkemli gösteri ve toplantı, 6 Aralık 1917
tarihli Taşkent’te bulunan Cuma Cami’sinde yapılandır. Cami’nin

147

A. Kara, a.g.m., s.789
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içinde ve dışında toplananların sayısı 60 bin kişi olup bu toplantıyı
Said Gani Mahdum, Şir Ali Lapin ve Münevver Kari idare etti.
Toplantıda alınan karar ile: Türkistan Muhtariyetini desteklediklerini,
artık bu tarihten sonra başka hiçbir hükümeti veya otoriteyi
tanımayacaklarını konusunda mutabık kalındığı bildirildi148.
Türkistan’daki Sovyet Halk Komitesi’ne (sovnarkom) nazaran
Hokand Hükümeti hem başka milliyetlerin mensuplarını içerirken
ayrıca aydın ve demokrat tarafı ile de ayırt ediliyordu. Fakat bütün iyi
niyetlerine rağmen bu ilan edilen unsurlar ve amaçlar Sovyet
iktidarının niyetlerine zıt geliyordu. Türkistan’daki Sovyet iktidarı,
Hokand Hükümeti’nin yerli halktan destek ve onay aldığını gördüğü
için, Muhtariyet yöneticilerinin otoritesini düşürme, bölme ve savaş
yolu ile yok etme planını uygulanmaya başladı. Savaş hazırlıkları
yapılırken, paralel olarak propaganda ve ekonomik abluka da
gerçekleştiriyordu. Hokand bankalarının bütün paraları alınmıştı ve
şehre gıda sokmak yasaktı. Bütün bunlar halkın memnuniyetsizliğini
ortaya çıkarmak için yapılıyordu149. Hükümetin başında Çokay
bulunduğu dönemde ilk adımların atıldığı Kazak Alaş Orda
Hükümetiyle birleşmeye dönük çabalar önemli bir gelişme olmuştur.
Ancak

5

ocak

1918

tarihinde

Türkistan

şehrinde

Hokand

muhtariyetine bağlı Sırdeya Kazaklarının Alaş-Orda’ya şimdilik
katılmaması ve Türkistan muhtariyetinde kalmaması kararlaştırıldı150.

148

W. Geoffrey, a.g.e.,s. 105.
Mustafa Çokay, 1917 Yılı Hatıra Parçaları, Ankara, 1988, s. 39-43.
150
A. Kara, a.g.e.., s. 791.
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1918 Şubat’ının sonunda Kızıl Ordunun üstün gelen gücü ile Taşkent
ve Kızılkaya işçileri ilk olarak muhtariyetin savunma hattını kırdılar.
20 şubat 1918 de Hokand muhtariyetine son verildi ve Skobelev
şehrinin silahlamış işçi güçleri karşısında bütün güçleriyle savaşan,
başını Korbaşı Ergaş’ın çektiği özerklik savunucaları eşit olmayan
savaşta yenilgiye uğradılar. Hokand Özerkliğinden sağ kalan milis
kuvvetleri Ergaş ile kaçtılar. Hokand şehri Ruslara ve Ermenilere
kaldı151. Yaklaşık iki ay süren bu devlet pratiği halkın milli
duygularını daha da kabartmış, Bolşeviklerin gerçek yüzünü hemen
ilk yıllarda ortaya çıkarmış, belli bir süre devam edecek olan
Basmacılık

Hareketi

ile

kendini

gösterecek

milli

mücadele

adamlarının ilk nüveleri oluşacaktı.
3.2. Alaş Orda Hükümeti
RusJapon savaşından yenik çıkan Rusya’da devlet dumasının açılması
ile sonuçlanan fakat çok uzun sürmeyen gevşeme döneminden
Kazaklardaki siyasi ve fikri ilerlemede nasibini aldı. 1905 yılı sonunda
Bozkır Genel Valiliğindeki milliyetçi Kazak aydınları bir araya
gelerek Beş Bölgelik Aydınlar Birliği’nin arkasından 1906 yılında da
Kazak Anayasal Demokratik Partisini kurdular 152. 1905 yılında
temelleri bu şekilde atılmış olan Alaş-Orda153 Hükümeti 1920 yılının
151

13.

Z. K. Kurmanov, politiçeskaya borba v kırgızstane. 20-e godı, Bişkek, 1997, s.12-

M. Kozıbayev, “alaş” “alaş” altın orda gazatesi, 22.04.2000, s.98.
Alaş-Orda, Kazak ulusçuluğununçağdaşlık ve bağımsızlığa dayandırabileceği ve
bunlara öncelik tanıyabileceği fikrinin zaferi demekti. 1905 sonrasında sosyalist ve
Marksist düşüncelerin bazı Kazaklar tarafından kabul görmesi Panislamcı ve
Pantürkçü düşüncelerin bazı Kazaklar tarafından kabul görmesi Panislamcı ve
152
153
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sonuna kadar Rusların Türkistan daki yayılmacı politikasına karşı
sadece Kazak Türklerinin değil bütün Türkistan halkının temsilcisi
rolünü üstlenmiştir.
Alaş Partisi’nin başlangıçta el altından yürüttüğü çalışmaları, daha çok
Kazak Türklerinin eğitim alanında aydınlatma yönünde oldu. Bunu
çıkardıkları gazetelerle gerçekleştirmeye çalıştılar154. Bu parti Ekim
Devrimi öncesi kurulmuş olan ilk ve tek laik parti idi155.1913-1918
yılları arasında Ahmet Baytursunoğlu, Alihan Bökeyhanoğlu, Mir
Jakıp Dulatoğlu gibi milli harekete yön veren liderler çıkardıkları
Kazak

Gazetesi156,

vasıtasıyla

Kazakistanı

bağımsızlaştırmak,

Rusya’dan bu bölgeyeolan göçü durdurmak ve Kazak çocukları için
mektep, medrese, üniversite açılması için gayret gösterdiler157.
Şubat 1917’de ki Çarlık Rusyanın yıkılması ve monarşisinin ortadan
kalkması sonucunda toplumda oluşan yeni demokratik anlayış ve
kurumlaşmanın inşası için Turgay Eyaleti Başkanlığının yönetim
kadrosunda bazı değişikliğe gidildi. Başkanlığına Alihan Bökeyhan
Pantürkçüleringücünü kısmen azalttı ise de, Kazakların ulusçuluğuna ve Çar
yönetiminemuhalefetlerine yeni bir güç kattı. Çar yönetimi, artık yalnızca bir ulusal
baskıcı bir rejim olarak değil, aynı zamanda kapitalist bir sömürücü olarak
görülmekteydi. Alaş Ordanın asıl hedefi sömürgeciliğin sona ermesi ve topraklarının
Kazaklara geri verilmesiydi. Bu, 1914 öncesinde Rusyada ortaya çıkan modern
anlamı ile milliyetçi tek parti idi. W. Geoffrey, The Modern History of Soviet
Central Asia, New York,1964, s. 97.
154
M. Engin, F. Agi, N. Devlet, A. Akış, Kazak ve Tatar Türkleri, İstanbul, 1975,
s.78.
155
K. Karpat, Türkiye ve Orta Asya, Ankara, 2003, s.144-145.
156
İbrahim Kalkan, “Kazak Siyasi Düşüncesinin Gelişimi ve Kazak Gazetesi (19131918), Türkler, C. 19, Ankara, 2002; s.378-382.
157
Lokman Uzel, “1905 Yılında Kazak Elinde Başlayan Alaş-Orda Hareketi ve
Alaş Partisi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, İstanbul, 1997, S.122, s.30; H. Oraltay,
Alaş Türkistan Türklerinin Milli İstiklal Parolası, İstanbul, 1973, s.35.
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atandı. Geçici Hükümetin Türkistan Komitesine ise: Mustafa Çokay
ile Muhammedcan Tınışbayevseçildi. Bu yönetici isimlerAlaş Orda
Partisinin ilk resmi oturumunu2 Nisan 1917 tarihinde Orenburg’da
icra ettiler158. Alaş Orda lideri Alihan Bökeyhan “....Kurtuluşsaati
gelmiştir. Bizim politik amacımız milli kurtuluştur...” 159diyerek Türk
Milli Mücadelesinin kesin olarak başladığını belirtmiştir. Bir hafta
süren bu toplantıda Kazak’ları ilgilendiren bütün ana meselelere temas
edilmiş ve en kısa zamanda Birinci Kazak Kurultayının toplanmasına
karar verilmiştir. Bu maksatla kurulan heyete Alihan Bökeyhan,
Ahmet Baytursun, Mir Jakıb Dulat ve Kadirbay Azim gibi önemli
şahsiyetlerseçilmiştir160. Arkasından 21-26 Temmuz 1917 tarihleri
arasında Orenburg’da Birinci Genel Kazak Kurultayı toplanmıştır.
Birinci Kazak Genel Kurultayında görüşülen konulardan ilki, ihtilal
sonrası Rusya’nın demokratik federal bir cumhuriyet olmasına karar
verdi. Kurultayda görüşülen ikinci konu toprak meselesiydi.
Kazakların elinden zorla alınmış olan toprakların iade edilmesi
istendi. Kurultayda konuşulan bir diğer konu ise kadınların siyasal
yaşamdaki konumları ile ilgiliydi. Ayrıca Kazak halkının sosyal
yaşamına uygun mahkemelerin kurulmasının gerekliliği belirtildi.
Eğitim ve aydınlanma konusu üzerinde özel olarak duruldu.
Gelecekteki Kazak devletinde çocuklara ilköğretimin zorunlu olması,
ilk iki yılda eğitimin ana dilde yapılması ve eğitimin ücretsiz olması
talep edildi. Kurultayda Kazakların kendi partilerini kurmalarının
Gülnar Kendirbai, “Alaş”, Türkler, C.18, Ankara, 2002, s. 657.
M. Çokayoğlu, 1917 Yılı Hatıra Parçaları, Berlin,1937, s. 16.
160
Vahit Türk, “Kazak Aydınlanma Hareketi İçerisinde Ahmet Baytursun ve
Çalışmaları, Türkler, C.18, Ankara,2002, s.665-673.
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gerekliliği vurgulanarak yeni bir parti kuruldu ve bu partiye alaş adı
verildi161. İkinci Kazak Kurultayı ise 5-13 Aralık 1917'de Orenburg’da
yapıldı162.

Bu

kurltayda

mahalli

muhtariyet

ilan

edildi

ve

Semipalatinsk şehri hükümet merkezi olarak seçildi. Yenikurulan
hükümetin üyeleri ise şu kişilerden oluşuyordu:
Alihan Bökeyhan: Başkan,
Halil Abbas: Başkan Yardımısı
Alimhan Ermek: Harbiye Bakanı
Ahmet Berimcan. Adalet bakanı
Muhammed Tınışbay: İçişleri Başkanı
Ahmet Baytursun: Eğitim Bakanı
Mustafa Çokay: Dışişleri Bakanı163.
Bu kongrede Kazak halkını ilgilendiren çok önemli kararlar da alındı:
Rus

göçmenlerinin

Türkistan’a

göçertilmesi

işi

derhal

durdurulmalıdır; Hükümet tarafından zorla gasp edilen topraklar ve
Rus göçmenlerine dağıtılan araziler derhal Kazak Türkleri’ne iade
edilmelidir; Cephe gerisi hizmet için gönderilenTürkistanlılar derhal

S.F. Hekimoğlu, a, s.392; T. Kocaoğlu, “Rus İhtilalleri ve Türk Halkları,
Sovyetler Birliği’nin Yayılma Siyaseti (1905-19179, Türkler, Ankara, 2002, s.71; İ.
Kalkan, “Kazak Siyasi Düşüncesinin Gelişimi ve Kazak Gazetesi (1913_1918),
Türkler, C.19, Ankara,2002, s. 308.
162
E. Allworth, Central asia, A Century of Russian Rule, Brill New York, 1967,
s.236.
163
Abdullah Zavkiy, “Türkistan’ın Milli Hukumatları”, Milli Türkistan, S.133,
Berlin,1974, s.14.
161
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geri gönderilmelidir; cephe gerisi hizmetlere gitmeyi reddettikleri için
tutuklananlar derhal serbest bırakılmalıdır164.
Kongre kararlarından da anlaşılacağı üzere esas amaç Rus
sömürgeciliğini sona erdirmek ve bu toprakların Kazaklara geri
verilmesini sağlamaktı. Alaş Orda Hükümeti teşkilatını kuvvetlendirerek kendi milli ordusunu ve polis teşkilatını kurdu. Orenburg şehri
askeri teşkilatın merkezi olmakla birlikte Turgay, Kustanay ve Semeh
şehirlerinde de Kazak milli alayları oluşturuldu. Ancak gerek bölgenin
toprak açısından büyüklüğü gerekse Rus sivil savaşı tehdidi altında
bulunmasından dolayıAlaş Orda Hükümetinin idariyönetimi Doğu ve
Batı Alaş Orda olmak üzere ikiye ayrıldı. Ural-Hazar Bökey Ordası
BatıAlaş Orda idaresindeki bölgeleri, Turgay, Akmolla, Semipalatinsk
ve Yedisu ise Doğu Alaş Orda idaresindeki bölgelerini kapsıyordu.
Batı bölgesinin lideri Cihanşah Dostmuhammedoğlu, doğudakinin ise
Alihan Bökeyhan idi. Doğu ve batı idari bölümlerine Ayrılan Kazak
illeri İçin 15 üyeden ibaret bir idari merkezde oluşturuldu.
Kazakların başta gelen siyasi partisi olarak Alaş-Orda’ya muhalefet
edenlerde oldu. Alaş-Orda’ya muhalif olarakKasım 1917’de kurulan
Üç Cüz Partisi kuruluşunu Omsk’da yapmasına rağmen daha sonra
Taşkent’e merkezini almıştır165. Partinin kurucuları kısaca; Togusoğlu
Külbay ile Elcanoğlu Şahmerdan ve etrafındakilerden mütevelli idi.
Bu partinin kuruluş fikirleri birçok fikir ve akımın karışımını ortaya
koymuştu. Parti proğramlarına, birlikte anılamayacak ve taban tabana
164

Edward Allworth, a.g.e.s.236-237.
Nadir Devlet, Rusya Türkleri’nin Milli Mücadele Tarihi (1905-1917),
Ankara,1999, s.247.
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zıt fikirler olan “İslamcı, Milliyetçi, Sosyalist, Anarşist” görüşlerini
alarak geniş bir tabana ulaşmayı ve Alaş-Ordaya karşı adaylarıyla
seçime

girmelerine

rağmen

hezimete

uğramış

ve

başarılı

olamamışlardır166.
Kısa bir müddet içinde Alaş-Orda Hükümeti kuvvetlenmeye başladı.
Baytursun başkanlığında hükümet adına bir heyet oluşturuldu ve bu
heyet Moskova’ya giderek Ocak 1918’de Stalin ile görüştü. Heyeti
Kabul eden Stalin, hükümetinin Kazak Kırgız Muhtar Hükümetini
tanıyacağına dair söz verdi. Diğer taraftan da Sovyetlere bağlı
Semipalatinsk’te bulunan Rus köylüleri, askerler ve işçiler şurası
mebuslarını Alaş-Orda’ya karşı harekete geçmekle görevlendirdi.
Şubat 1918’de Bolşevikler Orenburg’u ve Orenburg- Taşkent
demiryolu hattının bir kısmını işgal ettiler. Alaş Orda da her iki
bölgenin fikirleri ayrı olduğundan birlikte hareket edemiyorlardı.
Batı bölgesi, Başkırtlar ve Orenburg Kazaçikleri ile ortak hareket
etmeye çalışırken doğu bölgesi ise Omsk’taki Beyaz Rus Hükümeti ile
aynı şeyi yapmaya çalışıyordu. Tüm girişimlere rağmen her iki tarafla
da bir işbirliği kararına varılamadı. Çünkü Orenburg Kazaçiklerinin
önderi Ataman Dutov ile Başkurt Muhtar Hükümeti lideri Z. V.
Togan, Alaş Orda hükümetinin güney doğu devletleri federasyonuna
dahil olmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Alaş-Orda hükümeti buna razı
olduğu takdirde işbirliğinin başlangıcı yapılmış sayılacaktı. Ancak
Alaş-Orda tasarlanmış olan bu federasyonu Ataman Dutov’un
Kazaçikler’in hakimiyeti altına sokmaya niyetli olduğunu tespit etti.
Z.V. Togan, Bugünkü Türk İli Türkistan ve Yakın Tarihi, İstanbul,1981,
s.362,368.
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Bu yüzden, Alaş-Orda hükümeti

dağıtıldı. Bu durum daha çok

167

Aralık 1918’de Bolşeviklerin Alma Ata’yı işgali sonucu Alaş-Orda
hükümetin dağılması şeklinde oldu. Dolayısıyla hemen peşinde
Sovyet Bolşeviklerinin Turgaydaki hakimiyeti yeniden tesis edildi.
Kirevkom’un talimatıyla 3 Haziran 1920 yılında Alaş Orda nihayete
erdi. Devrimden hemen sonraki dönemlerde Bolşevik yöneticiler Alaş
Orda yöneticilerini, iktidarlarını tesis ve hakim kılarak güçlenmek için
çeşitli yöntemler kullanmışlardır. İhtilalden hemen sonra 3Haziran
1918’de VTSIK Kararnamesi yayınlanmıştır. Buna gore: Alaş
yöneticilerinin

Bolşevik

Hükümetinin

kurum

ve

yapılarında

çalışmalarına onay verilmiş vetakip edilmemesi yönünde karar
alınmıştı. Ama anılan bu karara rağmen Kazakistan’da 1930 ve
sonrasındaki Stalin döneminin devlet teröründe Alaş Orda yönetici ve
önde gelenleri katledilmiştir168.
3.3. Buhara Halk Cumhuriyeti
1868 tarihinde Buhara’nın Rusya tarafından işgalinden sonra, Buhara
iç işlerinde bağımsız dış işlerinde Çarlık Rusya’sına bağımlı bir
emirlik haline gelmişti. Rusya gümrük idaresini, 1895 yılında
kontrolüne aldıktan sonra Rus gümrük dairelerini Amu Derya boyunca
kurar. Çarlık Rusya o tarihte gümrüğü gözetlemek için Buhara’nın
hükümranlık alanlarına asker sevk eder.

S.A. Zenkovsky, Rusya’da Pan-Türkizm ve Müslümanlık, Çev: İzzet Kantemir,
İstanbul, 1983, s. 185.
168
Olıvıer. Roy, Yeni Orta Asya Ya da Ulusların İmal Edilişi, İstanbul, 2000, s.80.
167
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Buhara, Türkistan Genel Valiliği’ne siyasi ve askeri konularda 1885
yılına kadar doğrudan bağlıydı. Ancak 1885 yılında Buhara’da yine
Türkistan Genel Valiliği’ne bağlı olmak kaydıyla siyasi bir temsilcilik
kuruldu. Butemsilcilik, Buhara’yı her bakımdan kontrol ve idare
ediyordu. Bu temsilcilikdış ülkelerde oluşturulan diplomatik bir
temsilcilik gibi değildi. Esasında kısmen bağımsız bir devletinveya
yönetimin idaresinde Rusya’nın bir icra organıydı. Rusyanın
çıkarlarını gözetirdi ve uygulamaları o yönde takip ederdi. Rus
çıkarlarına aksi bir durum olması halinde sorumlu tutulan Buhara
vatandaşı veya unsurlara ceza vermek dahil olmak üzere ölüm cezası
dahi verebilmekteydi. Bu durum altında yönetilen Buhara’nın yönetici
emirleri Rusya’nın emrinde sadık olmuşlardır. Çarlık Rusyanın
hakimiyetinin devam ettiği 1905 yılı başlarında Taşkent’te Türkistan
Genel Valiliği bir istişare toplantısında Ruşan, Vahan ve Şuğnan’ın
herhangi bir devir teslim yapılmadan sessizce Rusya’ya ilhakını
görüşmüşlerdir.

Bu

gelişmeler

olduğu

dönemlerde

Buharalı

yöneticiler ve idareciler Çarlık Rusya karşısında kendi konumlarını
koruma telaşında olmuşlardır. Oysa Ruslar Buhara’ya son verip kendi
topraklarına katmanın peşindeydiler. Bu fırsat Ruslara Ocak 1910
yılında gelecek ve Sünniler ile Şiiler arasındaki kanlı bir olay sonrası
28 Ocak 1910’da Petersburg da acil toplanan kabine, resmi olarak
Buhara’nın ilhakını ele aldı.
XX. yüzyılın başlarında Buhara’da iki farklı fraksiyon mevcut idi.
Bunlardan Osman Hoca başkanlığındaki Genç Buharalılar yenileşme,
yenilikçilik

ve

başkanlığındakiler

milliyetçiliği
Bolşevik

savunurken,
Yanlıları

ise

Feyzullah
solcu

Hoca

görüşleri
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benimsiyorlardı. 30 Mart 1917’de Bağımsızlık Beyannamesi ilan
edilince yenilik taraftarları Buhara’da bir gösteri düzenledi. Ancak bu
gösteri Emir Alim Han tarafından dağıtıldı. Askeri gücü bulunmayan
Genç Buharalılar, emiri devirmek için 1920 yılında Kızıl Ordu
birliklerinden yardım aldılar. Sonuç olarak Buhara Halk Sovyet
Cumhuriyeti (BNSR)169 2 Eylül 1920’de emirin görevden alınmasıyla
kuruldu170.
Sonuç olarak Genç Buharalıların iktidarı ele geçirmesi: Kızıl
Ordu’nun yardıma çağrılması üzerine başkent Buhara’ya gelen
ordunun şehri kuşatması ve emirin ülkeyi terk etmesiyle olmuştur171. 9
Eylül 1920’de Rusya Sovyet Federasyonu Sosyalist Hükümeti
(R.S.F.S.C. Hükümeti) V.V. Kaybışev’e, tam yetki vererek onu
“Buhara Temsilcisi” olarak atamışlardır. Sonrasında, Buhara I. Halk
Kongresi 6 Ekim 1920’de toplanarakBuhara Halk Cumhuriyeti ilan
edilmiştir.
Öncesinde 26 Ağustos 1920’de Buhara Geçici Hükümeti Reisliği’ne
Mirza Rahim Han, Nazırlığına da Feyzullah Hoca seçilmiştir.
Feyzullah Hoca’da kabinesini kurmuştur. Bu kabinedeki üyeler ise;
Nazırlar Şurası Reisliğine ve Hariciye Nazırlığına; Feyzullah Hoca,
Harbiye Nazırlığına; Abdülhami Arif Bey, Maliye Nazırlığına; Osman
bey,

Maarif

Nazırlığına;

Kari

Yoldaş,

Adliye

Nazırlığına;

Ayrıntılı bilgi için bkz. Audrey Burton, “The Bukharans: A Dynastic Diplomatic
and Commercial History 1550-1702, New York, 1997, s. 26.
170
İbrahim Yarkın, “Buhara Hanlığının Sovyet Rusya Tarafından Ortadan
Kaldırılması ve Buhara Cumhuriyetinin Kuruluşu”, Türk Kültürü, C.7, Ankara,1969,
s.303.
171
S. Chatterjee,” Buhara Halk Sovyet Cumhuriyetinde İttifakların Şekillenmesi”,
Çev: Kumru Akkor, Türkler, C.18, s.775
169
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Mükemeleddin Bey, Dahiliye Nazırlığına; Ata Hoca Bey, Sıhhiye
Nazırlığına; Hasan Bey ve Ziraat Nazırlığına da Muhtarcan Bey
seçilmiştir. Duşanbe’de bulunan Emir Alim Han, tekrar saltanatı ele
geçirmekiçin faaliyetlere girişmiş ve 1922 Haziran’ında Buhara
tüccarlarından biri olan Mukimoğlu Yusufbay vasıtası ile Avrupa
devletleri ve Cemiyet- i Akvam ile girişimlerde bulunmaya çalışmış
fakat olumlu bir sonuç elde edememiştir. Buhara Merkezi İnkılap
Komitesi’nde yapılan bir değişiklik’le Mirza Abdulkadir bu kuruluşun
başına getirilmiştir. Mirza Rahim han

172

Ziraat Nazırlığına, Ziraat

Nazırı olan Muhtarcan da yeni oluşturulan İktisat ve Ticaret
Nazırlığına getirilmiştir. Ruslar, demiryollarını, telgraf ve tefon
hatlarını, Amu Deryadaki vapur işletme işlerini yeni kurulan yeni milli
hükümete devretmişlerse de, mali ve askeri konularda, iki devlet
anlaşmaya varamamışlardır. Nedeni de Buhara parasının, Rus
parasından 4 misli daha kıymetli olmasıdır. Buhara Milli Geçici
Hükümeti kültür alanında da çalışmalar yapmaya başlamış ve
Buhara’ya asırlarca hakim olan Fars kültürünün etkisini de yıkmaya,
yerine Türk kültürünün etkisini getirmeye çalışmışlardır173.
Buhara Milli Geçici Hükümeti’nin Maliye Nazırı Osman Hoca,
karışıklıkları önlemek ve gereken tedbirleri almak maksatlı “Şarkı
Buhara Muhtar Vekili” ünvanıyla, Duşanbe’ye gönderilmiştir.
Duşanbe’de 8 ay kadar kalan Osman Hoca, yerel milli direnişçi olan
Korbaşılarla yakın temaslarda bulunmuş, millibirliğin teşekkülü için
S. Chatterjee, “Buhara Halk Sovyet Cumguriyeti’nde İttifakların Şekillenmesi,
Çev: KumruAkkor, Türkler, C.18, Ankara, 2002, s.775.
173
A. Receb Baysun, Türkistan Milli Hareketleri, İstanbul,1943, s. 41-44.
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diyaloğlar geliştirmeye çalışmıştır. En önemlisi de Rusya’nın
arzuladığı Türkler arasındaki kardeş kavgalarının önüne geçmişitr 174.
Buhara’da toplanılacak olan II. Kurultay için Osman Hoca,
Duşanbe’deki görevini ata Hoca Bey’e bırakarak, Buhara’ya hareket
etmiştir. Emir Alim Han, taraftarı olan İbrahim Lakay ise Duşanbede
bulunan Buhara Milli Geçici Hükümeti taraftarı olan Devlemend
Bey’e karşı mücadeleye girişmiştir175
Buhara Halk Cumhuriyeti, 4 Mart 1921’de Rusya ile ittifak anlaşması
yapmış, bu durum Rusya’nın Buhara’nın bağımsızlığını tanıdığı
anlamına

gelmiştir.

Ama

Rusya,

Buhara’yı

Sovyetleştirme

çabalarından son ana kadar vazgeçmemiştir. Rusya’nın Politik baskısı
ve

siyasi

direnci

sonucu

Buhara

Halk

Cumhuriyeti’nin

Cumhurbaşkanı olan M. A. Muhiddin Bey zorla istifa ettirilmiş, daha
ılımlı olduğu düşünülen Osman Hoca başa getirilmiştir. Oysa
düşünüldüğü gibi ılımlı bir karakterde olmayan Osman Hoca Ruslara
karşı çetin bir mücadele savaşına girmiş, hatta daha da ileriye giderek
Türkistanın bağımsızlığı ve hürriyeti için bölgeye gelen Osmanlı
Paşası olan Enver Paşa ile birlikte hareket etmiş, milliyetçi duyguları
pekiştirmeye çalışılmış, halk örgütlenmeye çalışılmış ve Rusların
aleyhinde her türlü faaliyetlerde bulunmuştur.
Eylül

1921

de

buharada

II.

Kurultay

toplantısında

Cumhurbaşkanlığına seçilen Osman Hoca da, Nazırlar Şurası Reisi
olarak Feyzullah Hocayı seçmiş ve hükümet kurma yetkisini ona
vermiştir. Bunun üzerine kurulan yeni kabine üyeleri şunlardan
174
175

Ali Bademci, a.g.e., ss. 403.
M. Saray, a.g.e., s. 41.
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oluşmuştur; Nazırlar Şurası Reisi ve Hariciye Nazırlığına; Arifoğlu
Abdülhamid Bey, Adliye Nazırlığına; Mirza Abdilrahim Bey,
Dahiliye Nazırlığına; Ata Hoca Bey, Maaarif Nazırlığına; Kari
Yooldaş Bey, Ziraat Nazırlığına; Aşuroğlu Halim Bey, Sıhhiye
Nazızrlığına; Abdülvahid Bey ve İktisat, Ticret Nazırlığına;
Abdülkadir Muhidinoğlu Bey’den oluşmuştur176.
Osman Hoca, Buhara Halk Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanlığını çok
kısa bir süre yapmasına rağmen bu görevi sırasında, en başta
Anadolu’da bağımsızlık mücadelesi veren Türklere yardım olarak 100
milyon ruble tutarında altını Rusya üzerinden gönderdi (bu altınların
90 milyonluk kısmına Moskova el koymuş, Türkiye’ye ancak 10
milyon rublelik kısmı ulaşabilmiştir). Sonra da Osmanlı-Rus savaşı
sırasında esir düşerek Sibirya’ya sürülen Osmanlı Türk subayları,
Buhara ordusunun teşekkülü için gerekecek askerler olarak çekirdek
rolünde olan milis kuvvetlerini kurdurdu. Sovyetlerin Buhara
üzerindeki kontrolü 1922 yılında arttı. Çünkü Osman Hoca 1922’de
Afganistan’a geçmiş ve Enver Paşa da şehit düşmüştür.
Buhara üzerinde kontrolünü arttıran Sovyet Rusya hemen vakit
kaybetmeden politikasının gereğini yaparak, Buhara Halk Şuralar
Cumhuriyeti olan Türk Devletinin adını 1923’te Buhara Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti olarak değiştirmiş ve son olarakta 20 Eylül
1924’de Buhara Devletini ortadan kaldırmıştır177. Sonuçta Sovyet
Hükümetine dahil olan Buhara Halk Cumhuriyeti,toplamda dört yıl
176

A. Receb Baysun, a.g.e.,.s.46.
Timur Kocaoğlu,” Rus İhtilalleri ve Türk Halkları/ Sovyetler Birliği’nin Yayılma
Siyaseti 81905-1917), Türkler, C.18, Ankara, 2002, s.478.
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varlık göstermişir. Buhara için anlatılabilinecek bu kısa tarihsel
dönem elbetteki bağımsızlığın Buhara için başlangıç evresi olmasına
rağmen, elimizde bu tarihsel süreci ayrıntısıyla anlatan yeterli çalışma
veya kaynak bulunmamaktadır.
3.4. Harezm (Hive) Halk Cumhuriyeti
Tarihte Harezm olarak bilinen ve bereketli topraklara sahip olan bu
bölge, coğrafik konumunun getirdiği sonuçlar açısından; değişik
külürlerin geçiş ve kavşak noktasında bulunması ile doğal olarak
yoğun

insan

topluluklarının,

kültürel

ekileşimlerin

odağında

bulunması vesilesiyle insanlık tarinin ilk zamanlarından beri önemli
bir yerleşim yeri, ticaret ve kültür merkezi olmuştur. Bu bölge,
Amuderya’nın Aral gölüne döküldüğü yerin güneyinde kalan ve
nehrin iki yanını kapsayan havzasında bulunan verimli ve berekeli
toprakların bulunduğu yerdir. Doğuda Çin, güneyde İran- Hindistan,
kuzeyde Rusya-Sibirya ile komşu ve kuzey batı güzergahında
İskandinav ülkelerinin ticari yollarının kesişmesinde buluması gibi bir
coğrafi konumu vardır. İşte böyle bir coğrafyada yaşayan Türklerin
başkentini Hive’de kurarak oluşturdukları bu siyasi teşekküle Harezm
(Hive) Halk Cumhuriyeti adı verilmiştir. Hive Cumhuriyeti; Gazavat,
Hazerasp, Ürgenç, Kat ve Kongrad isimli şehirlerden oluşuyordu.
Bu coğrafyada Türk nufus ve külürünün yerleşmesi süreci XI-XVI
yüzyıllar arasında devam etmiş olup Buhara Özbeklerinden olan
Yadigar’ın oğlu İlbars, Ürgenç ve Vezir şehrini, diğer kabilerleri de
geriye kalan Harezm şehirlerini 1502 yılında ele geçirmesiyle Buhara
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Özbeklerine tabi olunmuştur. Bu kabilelerden başlıcaları Ebulakiler ve
Eminekiler idi. 1510’da Harezm, Safevi Şahı İsmail’in, Özbek Hanı
Şeybani’nin ölümünü fırsat bilip yönetimi ele geçirse de 1511 yılında
Özbekler tekrar Harezm’e hakim olup tek parça bir devlet
kurmuşlardır.
Özbek Hanları yerli Türk halkını yönetime dahiliyeti noktasında
müsamahaları olmadığı bilinmektedir. 1740 yılına kadar Yadigar
Şeybanlılar

olarak

bilinen

İlbars

Han’ın

sülalesinin

iktidarı

nihayetinde Nadir Şah tarafından İlbars Hanın’ın tahttan idirilmesiyle
son bulmuşur. Esasında Ruslarda 1717’de işgal teşebbüsünde
bulunmuş ama başarılı olamamıştı. Böylece Harezm Hanlığı 1747’de
Gaib’in Harezm Hanı olarak ilanına kadarİran hükümdarı Nadir
Şah’ın yönetiminde kalmıştır178.1763 yılına kadar devam eden Mangit
hanedanı dönemi, Kongırat Hanedanı’nın Kıpçak ve Mangit
hanedanlarını yenerek başa geçmesiyle son bulmuştur179. Esasında
hanlıkların iç çekişmeleri Rusların işgal sürecini hızlandırıp
kolaylaştırmıştır. Öyleki Türkistan coğrafyası dediğimiz bu alanlardan
Hive’ye, Rusların saldırıları başladığında bile Özbekler ve Yamud
Türkmenleri arasında halen çekişmeler devam etmekte olupbaşta
bulunan Seyid Muhammed Rahim Han (1858-1865) uzlaştırıcı bir
siyaset izlemeyip yanlı davranışını 1860 yılına kadar devam

Mehmet Alpargu, Onaltıncı Yüzyılda Türk Dünyası -1, Özbek ve Kazak
Hanlıkları, Ankara ,1994, s.76-77.
179
Baymirza Hayıt, TürkistanDevletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi, Ankara, 1995,
s.29; S.Y. Vurgun “XIX. Yüzyılda KongratlarDöneminde Hive Şehri” Turkish
Studies, Vol: 8/7, Ankara, 2013, s.765-781.
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ettirmiştir180. Türkistan Hanlıklarını istila ile görevlendirilen General
Kaufmanın birliklerinin, Buhara ve Hokand Hanlıklarının siyasi
yapılarına son verdikten sonra 1873 yılında Hive Hanlığına yaptığı
saldırılarda kahramanca bir direniş sergilemelerine rağmen yenilip
şehri teslim etmekten kurtulamamışlardır181. 12 Ağustos 1873’de Hive
Hanlığına ağır yükümlülükler getiren on sekiz maddelik antlaşmayla
Hive Hanlığı ortadan kalkıp siyasi teşekkülü son buluyordu. Hive
Hanı Muhammed Rahim’in Ruslarla yaptığı bu antlaşmaya göre:
Savaşın sorumluluğu Hiveliler olarak beyan edilmiş ve dolayısıyla
2.200.000 ruble tazminat, Hive Hanı Muhammed Rahim Rusların
vassalı olarak kalacak, Ruslar istedikleri yerlerde askeri garnizon tesis
edebilecek, Rus

ve

başkanının

olduğu

Rus

yerel
ve

halk arasındaki
itiraz

anlaşmasızlıklarda

edilemeyecek

Hive

Rus

Mahkemesinin kurulması sağlanacak, Rus tüccarların emniyetinden
Hivelilerin sorumluluğu olacağı kaydıyla serbest dolaşıp Hive’de satış
yapabilecek, depolar tesis edebilecek, vergi vermeyecek ve en
önemlisi de Çarlık Rusya’nın Türkistanın yegane hakimi olduğu kabul
edilecekti.
Ruslar, Amu Derya’nın kuzeyindeki işgal ettiği Hanlık topraklarını
daha kolay yönetip kontrol altına alabilmek için ordusunun
yönetiminde Amu Derya şubesi adı altında idari bir merkez
kurdu182.1910’da babası Muhammed Rahim Han’ın ölümü üzerine
M. Saray, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti İle Türkistan Hanlıkları
Arasındaki Siyasi Münasebetler (1775-1875), Ankara, 1994, s. 96.
181
A.Mac Gahan, Hive Seyahatnamesi ve Tarihi Musavver (çev.Kolağası Ahmed)
Haz:İsmail Aka, Dr.Mehmet Ersan, İzmir, 1995, s.253-254.
182
B. Hayit, a.g.e., s.175.

180

Prof. Dr. Füsun KARA | 123

Hanlığa İsfendiyar geçti183. Diğer Türk Hanlıklarına oranla Hive
Hanları daha çok milliyetçi tutum sahibi olmuşlardır. Bunlardan
Türkistan hanlarının en değerlisi, akıllısı ve münevveri Muhammed
Rahim Han idi184.
XIX. yüzyılın ikinci yarısının başında çıkan ve ilk Türk aydınlanma
hareketi olan Ceditçilik akımı yüzyılın sonuna doğru Hive Hanlarının
ileri görüşlü tavırlarının da etkisiyle ilerleme kat emiştir. Hatta Hive
aydınları halkı modern bir anlayışa sevk etmeye ve etkilemeye
çalışmışlardır. İsfendiyar Han daha da ileriye giderek, 1917 Ekim
devriminden sonra anılan bu aydınların yönetimde yenilik ve kısa bir
sürede meclis teşekkül edilmesi önerisini de kabul edip yerine
getirmiştir.
Arazi

sulamalarının

bölüşümünden

dolayı

Hivede

yaşayan

Türkmenler ile Özbekler arasında 1912 yılında (1916’ya kadar
aralıklarla devam edecek olan) suyun dağıtımı ve taksimine dair
çekişmelerde, suyun adaletsizce bölüştürüldüğünü gerekçe gösteren
Türkmenler, İsfendiyar Han’a karşı başlarında “daha sonra Ruslara
karşı Kızılkum ve Karakum’da kahramanca direniş gösterecek olan”
Cüneyd Han olarak silahlı isyana kalkıştılar.
İsfendiyar Hanı’na yaptığı isyan ile 1919 da öldüren Cüneyd Han,
Hive

Hanlığının

başına

Abdullah

Hanı

getirmesine

rağmen

Bolşevikler ile antlaşma yoluna girmek durumunda kalmış ve bunun
gereği olarak Sovyet Bolşevizminin ideolojik fikirlerinin geliştirilmesi
183
184

A. Recep Baysun, Türkistan Millî Hareketleri, İstanbul, 1945, s.9.
Z.V. Togan, a.g.e.. s.259.
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noktasında, toplumsal bir alt yapı olmamasına ve dahi bu fikre sahip
kimse bulunmamasına rağmen Harezm’de komünizmin yayılması için
zemin hazırlamaya gitmiştir. Bolşevik düşünceleri kolay yandaş
bulamamıştır. Ancak Özbeklerin Cüneyd Hanla olan çatışma ve
çelişkisinden faydalanan Ruslar, Özbeklerden oluşan “Hive İhtilal
Taburu” adını verdikleri sovyet çıkarlarına hizmet edecek silahlı bir
birliği Hive’de kurmayı başarmışlardır. Bu tabur ve Hivedeki Rusların
Sovyetlere bağlı Hükümetin kurulması ve bunun bir gereği olarak
Kızıl Ordunun çağrılması yönündeki talepleri üzerine, 25 Aralık 1919
ile 27 Ocak 1920 tarihleri arasında Türkistandan gelip Hive’yi kuşatıp
istila eden Kızıl Ordu hanlık sistemini ortadan kaldırmış yerine
kurulan Hive İhtilal Komitesi kararıyla 1 Şubat 1920’de Harezm Halk
Cumhuriyeti ismiyle yeni bir siyasi teşekkül oluşturulmuşur185.
Yeni Cumhuriyetin ilanının hemen peşinde, İnkılap Güneşi Gazetesi
ismiyle bir yayın çıkarılmıştır. Bu gazete haftada iki defa ve Hive de
basılıp yayınlanmaya çalışılmış ve Harezm bölgesinde Bolşevik
fikriyatın ve komünist düşüncelerin yaygınlaşmasını hedef almıştır.
Zira Merkez İcra Komitesi’nin bir yayın organıydı ve Sovyet
Bolşeviklerine hizmet ediyordu. Harezm Halk Cumhuriyeti 1. Halk
Kongresini ülke genelinde 27-30 Nisan 1920 tarihlerinde yapar ve
aşağıdaki Harezm Halk Cumhuriyeti Hükümet Üyelerini seçer:
Hacı Yusuf Pehlivanniyaz: Cumhurbaşkanı
Baba Ahund Selimoğlu: Başbakan
185

J. Xenia, R. Eudin, C. North, Soviet Russia and the East, 1920-1927,
Calıfornıa,1957, s.32.
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Molla Oraz Hoca Muhammed: Dışişleri Bakanı
Cuma Niyaz Sultanmurat: İçişleri Bakanı
Molla Begcan: Eğitim Bakanı
Hasanoğlu: Milli Savunma Bakanı
Nur Muhammed Babaoğlu: İktisat Bakanı
Mirşerefoğlu: Başkumandan olarak seçildi186.
Kendi milli ordularını teşekkül eden Harezm Halk Cumhuriyetinin
Genç Hivelileri, bu amaçla askeri okullar açtırıp başına da Türkiyeden
gelen subaylar olan Rıdvan ve Hüseyin efendilerin sevk ve idaresine
verildi187. 13 Eylül 1920’de Harezm Halk Cumhuriyeti ile Sovyet
Rusya arasında resmi bir tanınma anlaşması imzalandı ancak
antlaşmanın tanınma maddesinden sonraki maddeler cumhuriyetin
egemenlik haklarını neredeyse boşa düşürmekteydi. Rusya’dan
Çiçerin ve Karahan ile Harezm’den ise Molla Ahmed Selim, Molla
Oraz Hoca Muhammed ve Molla Nur Muhammed Baba tarafından
imza altına alınan antlaşmaya göre; Hive toprak ve coğrafyasında
daha önce Rusların ve Rus tüccar ve girişimcilere verilmiş olan
imtiyazlı

haklar

kaldırılmış,

malları

Cumhuriyet

Hükümetine

devredilmiş gibi gözükse de, esasında tüm ülke sathında ve
bölgelerinde Sovyetlerin nüfuz edip müdahale etme serbesliği ile

186

A. Zavkiy, a.g.m., s. 16.
T. Harazimli, “Harazim Halk Cumhuriyetinin 50 Yıllığı”, Milli Türkistan,
1970, c. 17, s. 26.
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imtiyazlar tanınmıştır188. Bu her tarafa nüfuz etme hakkı sözde
karşılıklı verilen bir hak gibi görünse de esasında sonraki maddaler ve
ayrıca yapılan 15 maddelik ek bir antlaşmayla durum daha da vahim
bir hale gelmiştir. Zira Harezm Halk Cumhuriyeti Rusyanın gümrük
sahası içine dahil edildiğinden, tüm ekonomisi Rus Hükümetinin
ekonomine ilhak edilmiş oluyordu. Çünkü güçlü bir sanayi, şirket ve
müessesesi olmayan Harezmli girişimci, tüccar ve mal sahiplerinin her
türlü kazançları Rus ekonomisine akacakı. Büyük sanayi veya
müessese

olsa

bile

anılan

antlaşmaya

göre

Rus

Hükümet

Temsilciliği’nin onayı ve rehberliği olmadan, dış ülkelerle herhangi
bir ticari ilişki kurulamayacaktı. Bu durum da cumhuriyetin ekonomik
anlamda gelişmesi mümkün olamayacak Rusyanın ekonomisine
uygun düşmeyen hiçbir işlem tesis edilemeyecekti. Bu tam bağımlı bir
durum arz ediyordu. Zaten bu sürecin devamında Hive’de oluşan
ekonomik sorunlardan dolayı Taşkent Sovyet Merkezinin idaresindeki
Türkistan Sovyet Cumhuriyeti ile ortak olarak planlanmasına karar
verildi189.
Harezm Halk Cumhuriyeti, Sovyet Hükümeti ile yukarıda anılan
antlaşmalar gereği ülkesinin neredeyse tüm egemenlik haklarını ve
kaderini belirleme hakkını kaybetmiştir. Cumhuriyeti çok sıkı denetim
altına almışlardır. Harezm Cumhurbaşkanı Pehlivan Niyaz’ın Rusların
kendisini sıkıştırdığını kendisine ifade ettiğini ileten Zeki Velidi
Ömer Tahtanov, Sovyet Hive Munasebetı ve Uning Rivaclenışı (1917-1920), Kızıl
Özbekistan-Pravda Vostaka-Özbekıstan Surh Birleşgen Neşriyatı, Taşkent,1960,
s.44.
189
N. Maksudovna Matkarimova, Harezmde Demokratik Hareketler Tarihi, 19001924, Urgenç, 2000, s.75-76.
188
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Togan,

hatıralarında

“Ruslara

her

alanda

güvenilecek

gibi

olmadıklarını, bana önerileriniz ne olur ?” diye kaygılarını ve soru
sorduğunu, cevap olarak ona “oturduğu malikane veya han
duvarlarından gizli bir geçit yaptırması gerektiğini zira birgün
burasının kendisine mahpus olabileceğini yani kuşatma altında
kalması durumunda bu geçitten kaçarak Sovyetlerden canını
kurtarabileceğini

sonrasında

ne

yapacağına

o

zaman

karar

verebilecğini” ifade etmiştir190.
Sovyet Rusya idaresi, Harezm Cumhuriyetinin ilan edildiği ilk
zamanlarında, Buhara ve Harezm de dahil olmak üzere Sovyet
Türkistanına dahil edip esasında bunun yol haritasının adım adım
icrası olduğunu gizlemiştir. Bunu ihtilalin başlarında uygulaması,
dışardaki halklar açısından devrim görüşlerine aykırı emelleri olduğu
anlamına gelecekti. Bundan dolayı farklı metotlar aracılığı ve
argümanlar yoluyla Çarlık Rusyasın’dan aldığı sömürgeci mirasını
devam ettiriyordu. Bunlardan biri olarakta 1922 yılında Türkistan
Sovyet Cumhuriyetleri ile Harezm ve Buhara arasındaki ekonomik
bütünlüğün

inşası

amacıyla

Orta

Asya

İktisat

Konseyinin

oluşturulması yoluna gitti. Bu durum 1923 yılındaki ilk oturumunda
tam anlamıyla bu emellere hizmet edecek kararlar ile sonuçlandı.
Öyleki alınan kararlar gereği; Buhara ve Harezm’in ekonomik
politikalarını ayrı ayrı değil ve fakat birleştirerek özcesi Sovyetler
kontrolünde

hareket

etmelerini, Sovyet

Rusya

para

birimini

kullanmalarını, iletişim “posta ve telgraf” ile ulaştırma ağlarının
Z. V. Togan, Hatıralar, Türkistan ve Diğer Müslüman Doğu Türklerinin Milli
Varlık ve Kültür Mücadeleleri, İstanbul, 1969, s.178.
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Sovyet Türkistan ile birleştirilmesi vb191 gibi ekonomik, haberleşme
ve ulaşımın dahi kontrol altına alınmaya çalışılmıştır.Sovyet
Bolşevizmin Harezm’de, Kızıl Orduyla işgal ettiği o döneme
kadarherhangi bir komünist fikir sahibi veya destekçisi mevcut
değildi. Sovyet Rusya’nın bu durumu değiştirip yerli temsilci ve
destekçiler aracılığıyla cumhuriyet bünyesinde komünizm yanlısı bir
parti kurma yoluna gitti. Oysa o dönemlerde sadece Genç Hiveliler
adıyla tek parti mevcut idi ve bunların komünizm ile bir ilgileri
mevcut olmayıp sadece Hive Hanlığı bünyesinde bir meclis teşekkül
edilmesi amaçları vardı. Sovyet Rusya ile iyi geçinme çabalarına
rağmen Harezm’dekikomünizm yanlısı veya destekçisi olmayan ve
özellikle en önemli yerlerde bulunan siyasetçiler ile yöneticiler, çeşitli
gerekçeler ile mevkilerinden alınıp yerlerine Kominzm yanlısı yerel
destekçiler ve siyasetçiler atanıyordu.
Yukarda anıldığı şekliyle adım adım Harezm’i Sovyetleştirmenin bir
gereği olarak milli hissiyatlar ile Harezm Cumhuriyetini yönetmeye
çalışan hükemetin karşısında ve aleyhinde çalışmak ve komünist
düşünceyi yaymak üzere Harezm Komünist Partisi, 28 Mayıs 1920 de
Hive’de bir araya gelen 1. Harezm Parti Konferansında kuruluşunu
ilan etti192. Bu parti, Sovyet Rusyanın çıkarlarını esas almış olup
milliyetçi saik ve çabalar ile cumhuriyeti idare etmeye çalışan

İbrahim Yarkın,” Hive Hanlığının Ortadan Kaldırılarak Harezm
HalkCumhuriyeti’nin Kuruluşu ve Sovyetler Birliği’ne İlhakı”,
Türk Kültürü, Ankara, 1971, s. 242.
192
B. Psılov,” Natıonal Policy and İdentity Under the Soviet Authorıtıes İn
Uzbekistan in the 1920s and 1930s” The Copenhagen Journal of Asian Studies 28(2)
2010, s.20
191
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hükümetin hep karşısında durmuş, hiçbir dönemde dostluk tesis
ettirememiştir.
Sovyet

Rusya

Hükümeti,

Fergana

da

bulunan

Sovyet

OrdularıKumandanı M.W. Sofonov’u, 1921 Martında Harezm Halk
Cumhuriyetinin tüm yönetimini lağv edip yeni ve kendilerine bağlı bir
yönetim kurup tek elden yönetmek için askeri bir diktatör konumunda
atadılar. Harezm Cumhuriyetinin Devlet Başkanı olan Pehlivan Niyaz
ve Hükümet bileşenlerini 6 Mart 1921’de tutuklatıp başlarında
Taşhavuzlu Koçkarov olacak şekilde yedi kişilik bir komite teşekkül
ettirildi. Bu komitenin kurulmasından sonra Sovyet Kurultayının
oturumu ilan edilmiş ve 15 Mayıs 1921 tarihinde bir araya gelen
II.Halk Kongresinde alınan kararlar gereği yeni bir hükümet
kurulması yoluna gidilmiştir. Buna göre:
Cumhurbaşkanı: Ata Mahdum
Başbakan: Temur Hoca İbni Yamin
İçişleri Nazırı: Ermetoğlu
Harbiye Nazırı: Mirşerefov
Cumhurbaşkanı Başkatibi: Mollabegcanseçildi193.
Sovyet Rusyanın II. Halk Kongresinden hemen önce yaptığı bu darbe,
esasında normal yollarla yapılmış bir Halk Kongresi gibi gösterip
Harezm Halk Cumhuriyetinin tam anlamıyla konrolünü sağladıktan ve
kendilerine tabi bir hükümeti tesis ettikten sonra çekileceklerdi. Zaten
anılan bu tarihten sonraki gelişmeler de bunu ortaya koymuştur.
193

T. Harazimli, a.g.m., s.26.
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Öyleki Sovyet Rusya, Harezm Cumhuriyetinin milli duygulardan
yoksun ve Rus yanlısı yeni hükümetin kendi kontrollerine girip göreve
başlamasından hemen sonra diktatör M.W. Sofonov geri çağrılmış,
Harezmin RSFSC temsilcisi olarak Bik’i atamışlardır. Sonrasında
Ruslar, Harezm ile önceki yapmış olduğu antlaşmayı tek taraflı
ortadan kaldırmış, nihayetinde Harezm tam olarak kontrol altına
alınmış oluyordu.
II. Bütün Harezm Kurultayı’nda 60 kişiden oluşan Harezm İcra
Komitesi

kurulup

yeni

anayasa

kabul

edilmiştir.

Eylül

1921’detoplanan icra komitesi, Harezm Merkez İcra Komitesi’nin
üzerine düşen görevi yapamadığı gerekçesi ileri sürülerek komite
başkanı Muhammedrahim Allarbeganov’u görevinden almış, adalet
bakanı

Atamahsum

Ahund

Muhammed

Rahimov’u

komite

başkanlığına atadı194. Muhammedrahim Allarbeganov’un iktidarı kısa
sürmüş, asılsız iftiralara uğramış ve iktidardan indirildikten sonra da
ölüme mahkum edilmiştir.
Ekim 1921 yılında göreve başlayan Harezm (Hive) Hükümetinin bazı
üyeleri devrim aleyhine çalışmalara katıldıkları gerekçeleriyle idam
edilirler. Sonraki sene de bu sefer idareci ve kalan politikacılardan
komünist parti ve hükümet aleyhtarı oldukları savıyla bir temizleme
harekatına girişildi195. Bunun üzerine Ata Mahdum, Sovyet aleyhtarı
olup savaşan mücahitlere katılmak üzere 1922’ hapisten kaçar ve
mücahitlere dahil olur. Bu arada Harezm Hükümeti, Ata Mahdumun
tutuklanmasından hemen sonra Harezmli Komünistlerin idaresine
194
195

N. Matkarimova, a.g.e., s.80.
İbrahim Yarkın, a.g.m.,. 248.
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bırakılmıştı196. Harezm (Hive) halk Cumhuriyetinin adı 17 Ekim 1923
yılında alınan bir karar ile Harezm Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
ismini alır. Ama tüm bunlara ragmen halkın Sovyet Ruslara karşı
muhalefeti ve ayaklanması durmamıştır. Zira bunlardan Cüneyd Han
Sovyet Rusyayı uzun bir sure rahat bırakmamış olup Karakuma
çekildiği zamanda oradan Sovyet ordusuna karşı direnmek için halkı
teşkilatlandırmaya başlamıştır. Zaten hapishaneden kaçan Ata
Mahdum ve eski İç İşleri Bakanı Niyaz da Cüneyd Han’ın hareketine
1922 yılında katılmışlardı. Mücahitlerin sovyet karşıtı bir ayaklanma
hazırlığı yaptığını haber alan Bolşeviklerin (Rusya Komünist Partisi
Merkez Komitesinin) Orta Asya Bürosu daha 6 Ocak 1924’te
çıkabilecek bir ayaklanmanın bastırılması için Hive’ye asker
gönderilmesini talep eder. Hazırlıklarını tamamlayan Cüneyd Han,
Ocak 1924’de10-15 bin kişilik bir kitleyle Hive’de bir ayaklanma
tertip eder ve hemen sonrasında 10 Ocak 1924 ‘de Hive’yi kuşatır.
Ayaklanma sonrası 82. Süvari Alayı 4 Şubat 1922’de Hive’ye gelip ve
ayaklanmayı bastırır. Nihayetinde Temmuz 1924 yılında Sovyet
Rusyanın talimatı ve Taşkent’teki Rusya Komünist Partisi’nin Orta
Asya Bürosunun icrasıyla, Harezm Cumhuriyeti parçalara ayrılarak
Türkistan’da teşekkül edilecek cumhuriyetler arasında taksim edilmek
üzere Sovyet Rusya’nın hakimiyetine alınır. Daha sonraları Harezm
(Hive) Cumhuriyetinin toprakları, Özbekistan, Karakalpakistan ve
Türkmenistan arasında bölüştürülmüştür.

196

Xenia E. R.C. North, a.g.e, s. 33.
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4. Sovyetlerin Orta Asyada 1924 Sınır Düzenlemeleri
Ruslar Türk cumhuriyetlerinin arasına etnik farklılıkları sokup her
boyu bağımsız bir devlet gibi tanıyarak, Türk boylarının birleşip
büyük bir siyasi güç oluşturmasına fırsat vermemişlerdir197. Bu
bakımdan ele alınırsa Sovyetsömürgeci siyasetinin sonuç alıcı en
başarılı taktiği, böl-parçala-yönet kuralının sistemli icrası olarak: Orta
Asya’nın ve özellikle Türkistan halklarının aralıksız, şiddet içeren
yöntemlerde dahil olmak üzere her yolu mübah görerek, siyasi
yapılanmalarının, kurumsallaşmalarının, politik bütünlüğünün ve
topraklarının bütünleşmesi ile birliklerinin engellenmesi olmuştur.
İktidarı elinde tutan Lenin Orta Asya’daki feodal yapıya sahip
toplumun sosyalizme

geçişinin reel koşullara göre mümkün

olmadığını görmesi üzerine ideolojik olarak bu sorunu aşmanın
yollarını aramıştır. Bunu da ulusların kendi kendini yönetmesi
şeklinde formüle ederek aşmıştır. Ne varki bu plan kendi ideolojik
çelişkileri ortadan kaldırmasına rağmen halkın coğrafik alanlardaki
çeşitli kültürel ve inaçsal farklılıklar ile kısmi etnografik farklılıklar
uygulamada

sorunlar

yaratmaya

devam

ediyordu.

Anılan

Türkistandaki devletlerin siyasi ayrışmaları veya bağımsızlık anlayış
ve yönetimsel yapılar nasıl olacağı noktasında belirsizliler halen soru
işaretiydi. Sonuç olarak ilk başta özellikle coğrafyadan kaynaklanan
kültürel ve etniksel ayrışmayı da kısmen kapsayan etnografik esaslara

197
H. Sadıkov, R. Şamsutdinov, Türkistan Çar Rassiyasi Müstamlakaçiligi Davrida,
c.I, Taşkent, 2000, s.189.
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göre siyasi yapılaşmalara gidilmesi kararı alındı 198. Oysa etnik
farklılaşma tamamen ayrıştırmanın bir argümanıydı.
1917 Ekim devriminden sonra Bolşevikler, işçi devrimlerinin
Avrupada da baş göstereceği yönündeki iddialarının ve savlarının,
sanayileşmiş Avrupa halklarında karşılık bulmadığının 1924 yılına
doğru iyice belirginleşmesi üzerine yeni bir anayasal düzenlemeye
giderek bünyesinde bulunan halkları içinde barındıran Sovyetler
Birliğini kurma yoluna gittiler. Bunun için sınırların çizimi veya
ayrışma gerekiyordu. Ama akılcı bir politika ile toplumsal kabul
edilebilirliğin yani rasyonelleşmenin gerektiği açıktı. Keza vaatlerinde
bulunan toprak reformunun 1924’de ki görüşülmesinde bölgelerin
ayrılması tekrar gündeme geldi. En nihayetinde “Orta Asya
Cumhuriyetlerinde Halkları Yeniden Bölümlere Ayrılması Hakkında”
bir kararı Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbürosu, 12
Haziran 1924 tarihindeçıkardı199.
Günümüzde Türkistan ve Orta Asyada kurulan devletlerin sınırları,
tarihsel doğal yol veya ayrışmalarla olmadığı açıktır. Zira tarih
içerisinden gelen etnografik kültürel ayrışmalarla değilde dış bir
belirlenmeyle belirlendiği noktasında Ortadoğu ve Afrika devletleriyle

N. Devlet, Çağdaş Türk Dünyası, İstanbul,1989, s.147; E. Mustafa Kırımal,
“Sovyet Türkistanında Milliyetçilik”, Dergi, No:41, Münih, 1965, s.3; S.M.
Birgerson, after the Breakup of a Multiethnic Empire: Russia Successor States and
Eurasian Security, United States Of America, 2002, s. 136.
199
G. Gleason, “Modern Sınır İlişkilerinin Tarihi Boyutları” çev: Faruk Çakır, s.855;
Steven Sabol,” The Creation of Soviet Central Asia: the 1924 National
Delimitation”
Central Asian Survey, Vol:14, Issue:2, 1995, s.226.
198
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benzeşmektedir. Her şeyden önce bu cumhuriyetler200, tarihsel alt
yapısının mevcudiyetiyle gerçek anlamda etnisiteyi barındıran bir
devleti ifade etmelerinden daha çok, politik saikleri esas alan, bölparçala-yönet sisteminin bir sonucu oldukları açıktır. Sömürgeci
devletlerin varlıklarının ve emellerinin bir sonucu ve dolayısıyla bir
nedeni olarak yapay sınırlar reel olmayan koşullara göre çizilmiştir.
Zira halkları kültürel, tarihin doğal seleksiyonuyla ve etnografik
koşullara göre sınır paylaşımı için sömürgecileri zorlayacak veya
etkileyecek koşullar mevcut değildi. Çünkü ortak bir etnografik yapı
vardı ve konulan sınırlar yapay ve geçiciydi.
Yukarıda anlatıldığı ve tarihsel sonuçlarıyla da ortaya çıkıp anlaşıldığı
gibi Bolşevik politikalarının ve uyguladığı siyasetinin en açık
başarılarından birtanesi, Orta Asya’nın sürekli ve gerektiğinde sertlik
yanlısı

usul

gereksesiyasi
sömürgeci

bir

ve

yöntemlerlegerek

birliğinin
zihniyete

toprak

engellenmesidir.
sahip

Çarlık

Bu

bütünlüğünün
politika

Rusyanında

ve

esasında
uygulama

anlayışıydı ama daha sistemli bir hale Sovyet Rusyanın döneminde
uygulanmış, değişen dünyanın siyasi konjonktürüyle insan haklarına
dayalı sistemlerin ve devletlerin kurulmaya başladığı bir çağda daha
zıt bir şekilde halklara dayatılması söz konusu olmuştur. Zira Sovyet
Bolşevizmi esasında daha çok özgürlük, daha çok eşitlik ve daha çok
haklar şiyarıyla iktidar olmuşken pratikte tam tersini, Orta asya
Türkistan Halkına reva görmesi bu iddialarının sadece iktidarın el
200

A. Kazantsev, Russian Policy in Central Asia and the Caspian Sea Region,
Europe-Asıa Studıes vol. 60, no. 6, august, 2008, s.1073-1085; S.M. Birgerson,
a.g.e.,, s.137.
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değiştirdiği ana kadar söylemlerde kaldığı ve esasında zihniyetin aynı
olduğunu ortaya koymuştur. İşte Sovyet Rusya’da Hükümet bu
poiltikalarını yasal dayanaklara da kavuşturup halkları suni ve yapay
gerekçeler ile ayrıştırmıştır. Dilleri, inançları, diyalektik farklılıklar ve
etnisite

önemli

ayrışım

argümanları

olup

SSC

ve

Otonom

Cumhuriyetler adı altında bölge ayrıştırılıyordu. Zaten Stalin1924
yılında “Sovyet milletler politikası” ve “toprakların sınırlarının
çizilmesi” ile bunu deklere etmiştir201.
1924

yılının

Eylül

ayından

Türkistan,

Buhara

ve

Harezm

Cumhuriyetleri ortadan kaldırılarak, onların topraklarında Özbekistan
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Türkmenistan SovyetSosyalist
Cumhuriyeti olarak yer aldı202. (Tacikistan 1929 yılında Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti statüsünü alarak Özbekistan’dan ayrılıp SSCB
içinde yerini aldı) Kazakistan ve Kırgızistan Rusya Sovyet Federatif
Sosyalist

Cumhuriyetinin

içinde

Özerk

Sovyet

Sosyalist

Cumhuriyetleri olurken, Karakalpakistan, Kazakistan içerisinde özerk
vilayet olarak kuruldu (1932 yılında Özerk Sovyet Sosyalist statüsünü
aldı ve 1931 yılında Özbekistana bağlandı203). Ruslar, Türk
Cumhuriyetleri’nin sınırlarını

201

çizerken özellikle

tabii

sınırları

J. Baskhi, Russian Policy Towards Central Asia I research Fellow IDSA http
idsa-india.org / an-Jan9.9 html; Z. Karaeve, “Border Dsputes and regional
Integration in Central Asia, San Francisco, 1983, s.32.
202
B. Pasılov, “Natıonal Policy and ıdentity Under the Soviet authorities İn
Uzbekistan İn the 1920s and !930”
The Copenhagen Journal Of Asian Studies 28(2) 2010, s.24.
203
R. Vaidyanath The Formation of the Soviet Central asian Republics, New Delhi,
1967, s. 188- 191; S. Soucek, a history of ınner Asıa, cambrıdge, 2000, s.336; H.
Sadıkov, R. Şautdinov, Türkistan Çar Rasiisyasi Müstamlakciligi Davrida, C.I,
Taşkent, 2000, s.189.
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değiştirerek etnik yapıyı parçalamakta, Orta Asya’da çok sayıda
Özbek (1.500.000) Kırgızistan’da, Özbekistan’da (750.000 ile
1.000.000) Kazak grupları bırakarak ve Başkırdistan’da Tatarları
iskan ederek, iç çarpışmalara zemin hazırlamıştır. Bu iç çarpışmalarla
bir süre sonra etnik azınlık durumunda kalan gruplar, Rusya ve diğer
bağımsız devletler tarafından iç savaşa yöneltilmeye çalışılmıştır.
Azeri, Ermeni, Özbek-Tacik, Özbek- Kazak mücadelesi, heran
meydana gelecek çarpışmaların sinyallerini vermektedir204.
Çizilen sınırlara gore, Özbekler toprak paylaşımı konusunda daha
fazla kazanım elde ettiler. Çünkü toprak olarak verimli olduğu bilinen
Fergana Vadisi’nde topraklar kazandılar. Ayrıca bunların yanında
Taşkentten geçen Çirçik Nehri’ne, Semerkant ve Buharadan geçen
Zerefşan Nehri’neveAmuderya Nehrini besleyen başlıca kollardan biri
olan Surhanderya’ya katılma havzalarının sulu ve verimli tarım
arazilerine sahip oldular. Amuderya Nehri açısından Ürgenç şehrinden
yukarısını ve nehrin sovyet sınırından aşağı kısmı için bir hak yahut
talepte bulunulmadı. Anılan alanlar Türkmenlere bırakıldı. Ama
sonrasında Hivenin Ürgenç dolaylarındaki verimli vaha arazileri
Karakalpak Otonom SSC’sınırlarına dahil olmasına rağmen bu
bölgeleri kendilerine verilmesi gerektiğini ve hakları olduğunu iddia
ettiler. Kazaklar da değerli tarım arazilerine sahip oldular. Bunlar
özellikle Çhadlar’ın altından Sirderya Nehri istikametindeki sulu ve
verimli arazilerdi. Sovyet Rusya yakın ilişkileri Kazaklar ile daha
fazla kurdular. Bunun sonucunda Sirderya Vadisinin güneyde kalan
204
Mustafa Kalkan, Sovyetler Birliği’nin Rusya Federasyonu’nun Orta Asya
üzerindeki Stratejik Planları, İstanbul, 2007, s. 107; D. Pippes, a.g.e. s. 43.
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alanları için Orta Asya’nın dahilinde bulunmadığı konusunda ısrar
etme hakkını kendilerinde görürlerdi205.
Kayıpları olanlar ise geriye kalan Tacikler ve Kırgızlardı. Özellikle
ulusal devlet sınır bölüşümünde Taciklerin kaybı daha çoktu. Orta
Asyanın en güneyinde otonom bir cumhuriyet şeklinde statü elde
ettiler206. Ama Kırgızlar biraz daha iyi olan mera toprakları ile
Fergana Vadisindeki az miktarda verimli toprak alabildiler.
5. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Devlet Yönetimi
Büyük Ekim İhtilali, insanlık tarihine yeni bir devir, yani kapitalizmin
çökmesi ve komünizmin kurulup yerleşmesi devrini açtı. Komünist
Partisi207 sosyalist ihtilalin ilhamcısı ve önderi, tarihte işçilerle ve
köylülerin ilk devletinin teşkilatçısı ile yönetmeni olarak ortaya çıktı.
Partinin yüce amacı komünist cemiyeti kurmaktır. Inkılabın
doğurduğu işçi ve köylü hakimiyeti, Rusyayı kanlı emperyalist
harpten çekip çıkardı. Ekim ihtilali ülkeyi sosyalizm yoluna koydu.

205

G. Gleason, a.g.m., s. 859.
Sınırlar blirlenirken, herhangi bir etnik grubun ayrılıkçı politika izlemesini
önelemk için bütün cumhuriyetlere farklı etnik grubun ayrılıkçı politika zlemesini
önelemk için bütün cumhuriyetlere farklı etnik grupların dahil edilmesine özen
gösterilmiş coğrafi gerçeklikler göz ardı edilerek merkeze bağımlı yapıların
oluşması sağlanmıştır. International Crisis Group, central asia. Border Disputes and
Cnflict Potntial ICG Asia report No:33, Brussels, 4, 2002.
207
Komünizm, istihsal vasıtaları üzerinde tek genel halk mülkiyetine dayanan,
cemiyetin bütün üyelerne tam sosyal eşitlik sağlayan sınıfız sosyal düzendir. Bu
düzende insanların her bakımdan gelişmesiyle yan yana, devamlı gelişme halindeki
ilim ve teknik temeli üzerindeki istihsal faaliyetleri de büyüyecektir.
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Bütün Sovyet Cumhuriyetlerinin tek hakimi Sovyet Komünist Partisi
idi208. Komünizm bir ideolojiden ziyade Rus sömürgeciliğinin Orta
Asya’daki yeni yüzü idi. Sovyet Komünist Partisi mutlak anlamda
yönetimin en etkili organı olup parti içi disiplin hakkında Lenin’in
“proleteryanın organizatör rolünü doğru ve başarı ile yürütülebilmesi
için parti içinde katı bir merkeziyetçilik ve disiplin şarttır” sözü
durumu ortaya koymaktadır. Zaten bundan dolayı bu zihniyet her
anlamda ve alanda kendini devlet yönetiminde hissettirmiş ve etkili
olmuştur.1917’deki

Sovyet

İhtilalinden

1991’e

kadar

Sovyet

SosyalistCumhuriyetler Birliğini yöneten Komünist Partisi, 1898’de
kurulan Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisinden doğmuştur. Komünist
Parti, bütün SSCB’nin mukadderatını elinde tutan, her sahada
gidilecek istikameti tayin eden, nihai iktidara sahip olan tek siyasi
teşkilat olarak karşımıza çıkmaktadır. Partinin kuvvetini sağlayan
husus da sarsılmaz ve şiddetli disiplindir209.
Bu şekilde mutlak iktidarı ve tüm organların yönetimini elinde tutan
Komünist Parti, kendisine sağlanan bu güçten kasıtla imtiyazlı bir
sınıf olarak ortaya çıkmış ve sınıfsal farklılıklara karşı ortaya çıkan bu
hareketin kendi üyeleri sınıfsal ayrıcalıkların bizzat sahibi olmuşlardır.
Tabi bu durum partiye girişi zorlaştırdığı gibi mutlak anlamda itaat ile
parti ilke ve siyasetine mutlak tabii olmayı gerektiriyordu. Alınan
kararlar sorgulanamaz ve eleştirilemezdi. Partiye alınma pek kolay
olmayıp Ruslardan ancak yüzde iki veya üçü ancak üye olabiliyor ve
S.O. Caroe, Sovyet İmparatorluğu Sömürülen Topraklar, C.II, s.235.
T. Ataöv, Sovyetler Birliği Devlet İdaresi, Türk Tarih Kurumu,
Ankara,1961, s.60.
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partinin üyelik kimliğini alabiliyordu. Tek tip çekirdek yani monolitik
bir anlayışı halka uygulatmak istemiş ve bunun örneği olarak parti
teşkilatı ortaya konulmak istenmiştir. Halk uygulanan bir sistemin tek
merkezli çekirdeği olarak sevk ve idare edilmek istenmiş, kuruluş
saiklerinden farklı olarak düşünsel farklılıklar ile muhalefetin
yaşamasına izin verilmemiş, karşı devrimci olarak yaftalanmış ve
hemen ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Halkın gerçek anlamda
mutluluğu ve refahı yönetici kesim olan Komünist Partinin
belirleyeceği proğramla yani sovyet modelli proleterya diktatörlüğü
(işçi sınıfı iktidarı) ile mümkün olacağı ve gerçek demokrasi ile insan
haklarının en üst modelinin bu şekilde olduğu iddia ediliyordu. Bunun
dışındaki her türlü düşünce ile siyasi argümanlar yanlıştı, faşizme
hizmet ediyordu ve kapitalizme hizmet etmekteydi. Devlet ve onun
temsilcisi olan Komünist Parti, herşeyin üstünde olup onun dışındaki
durumlara asla müsamaha gösterilmedi210.Rusya’daki Bütün Rusya
Sovyet Demokrat İşçiler Partisi 1924’te Sovyetler Birliği Komünist
Partisi adını aldı. Bolşevik tabiri ise 1932’de terk edildi ve sadece
Sovyetler Birliği Komünist Partisi adını aldı.
Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin merkeziyetçi idaresi ve terör
rejimi, birlik211 cumhuriyetlerinin ayrılma imkanlarını ortadan
kaldırmıştır. Yüksek Sovyet, Sovyetlerde en yüksek yasama
organıydı. Yüksek Sovyet, iki parçalıydı: İttifak (birlik) Sovyeti (her
300 bin kişi için bir temsilciden oluşurdu) ve Milletler Sovyeti (bağlı
210

M. Lovell, The Soviet Way of Life, Chaiers Du Monde Russe56/2-3, London,
1948, s.543-549
211
S. Ağaoğlu, Sovyet Rusya İmparatorluğu, kitapyurdu.com,
İstanbul, 1967, s.82.
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sovyet cumhuriyetlerinden seçilmiş 32 milletvekilinden oluşuyordu)
adıyla anılırdı. Sovyet Presidyumu “yönetim kurulu” Yüksek Sovyetin
ana organı olup 37 üyeden oluşurdu. Presidyum başkanının, 15
yardımcısı (her cumhuriyetten bir tane) 20 üye ve bir sekreterden
oluşuyordu. Presidyum başkanlığı oblastlara ve muhtar okruglara
ayrılmıştı. Her cumhuriyeti 32, her muhtar cumhuriyeti 11, her muhtar
oblastı 5 ve her muhtar okrug’u 1 temsilci temsil ederdi 212. Yüksek
Sovyet’e bu temsilcilerinin gelmesinden sonra bu organlar yılda iki
defa toplanırlardı. Geri kalan zamanlarda Sovyet Presidyumu
uygulama organı olarak Sovyet Komünist Partisinin politikalarının
uygulayıcısı

ve temsilcisi konumunda

takipçisiydi. Presidium

başkanlığı, yürütme organı olarak yasamanın yani Yüksek Sovyetin
koyduğu kanunları onaylayıp uygulamaya koyardı. Ama devletin tüm
organları gibi bu organlar da Sovyet Komünist Partisinin direktif ve
talimatları doğrultusunda hareket ederdi.
Cumhuriyetlerdeki Komünist Partileri, Komünist Partisi’nin yasama
organı Yüksek Sovyet’e delege göndermekle yükümlüydüler. Ancak
bu delegeler azınlıkta oldukları için yönetimde ağırlıkları oldukça
zayıftı. Sovyet sisteminde üçüncü önemli organ Bakanlar Sovyeti
(şurası) idi. 130 üyeden oluşan Bakanlar Sovyetine, birlik
cumhuriyetlerinin hükümet başkanları da üye idi. Bakanlar Sovyeti
talimatları

doğrudan

doğruya

Sovyet

Komünist

Partisinden

alıyordu213. Sovyetler Birliğini meydana getiren tüm cumhuriyetlerde
bulunan yerel komünist partileri, merkezdeki Komünist Partinin bir
212
213

M. Lovell, a.g.m., s. 28.
Türkkan Ataöv, a.g.e., s.61.
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kopyası gibi şekillendirilmişti ve onun gibi disiplinle parti politikasına
sahip çıkmalıydı. Ancak doğal olarak yerel farklılıklar, halkın
yaşamsal, inançsal durumları ve uygulamadaki darlık birçok alanda
tam anlamıyla merkezdeki SovyetKomünist Partisinden farklı idari
yapıya neden olmuştur.
Birlik cumhuriyetlerinin komünist partilerinin en büyük organları
şöyle idi: Merkezi Komite, Komite Bürosu ve Genel Sekreterlik.
Genel Sekreterlik makamı aslen idari bir makam olarak yaratıldı. J.
Stalin bu makamdaki ilk kişiydi. Lenin’in ölümünden sonra Stalin
Politburo içinde hakim duruma geldi ve kendi elindeki genel sekreter
makamını pratikte parti liderliği ve SSCB liderliğine dönüştürdü.
Daha sonra Stalin 19 Aralık 1917’deki 15. Parti Kongresinden sonraki
Merkezi Komite’nin genel kurullarında hiç kimse genel sekreter
seçilmedi. Ayrıca Komünist Partisi şu organ ve birimlere ayrılıyordu:
1.

Organizasyon ve Parti Faaliyetleri

2.

Endüstri ve Ulaşım,

3.

Hafif Gıda Endüstrisi Organları,

4.

Yönetim Organları,

5.

Parti Komisyonu,

6.

Propaganda ve Ajitasyon,

7.

Fen ve Eğitim Kuruluşları,

8.

Kültür Kuruluşları,

9.

Köy (kolhoz) ekonomisi,
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10. İmar-İskan İşleri ve Yerli Ekonomi
11. Servis Müdürlüğü.
Cumhuriyetlerin Bakanlıklarının yetki sahaları şöyle sıralanıyordu:
a) Köy (kolhoz) ekonomisi,
b) İçişleri,
c) Adalet,
d) Eğitim,
e) Sosyal Güvenlik,
f)

Sağlık214

Yerli ekonomi; endüstri(sanayi), konut(inşaat), nakliyat, yol ve diğer
hizmetler idi. Bunlardan sadece eğitim, sosyal güvenlik ve yerli
ekonomi Birlik Cumhuriyetlerinde kalmış, 1936 yılından itibaren
diğer bakanlık sahaları Moskova tarafından yürütülmeye başlanmıştır.
1966’da yapılan değişiklik ile eğitim faliyetleri Moskova’ya, içişleri
de

Birlik

Cumhuriyetlerine

bırakılmıştır.

Fakat,1977’de

eski

bakanlıklarının çoğunu yeniden devralmışlardır215. Cumhuriyetlerde,
Moskova’da da olduğu gibi, partinin en yüksek karar organı merkez
komitesi ve sekreterlikti216. Sekreterlik, gerçek iktidar koltuğunun ve
aynı zamanda parti merkez komitesinin adeta bir bekçisi gibi
davranıyordu.
F. Kara, Özbekistan Tarihi (1917-1990) Basılmamış Doktora tezi, Elazığ, 1998,
s.49.
215
M. Saray, a.g.e., s. 73.
216
H.C. D’encausse, Parçalanan İmparatorluk, (Çev: Nezih Uzel), SisavYayınları,
İstanbul, 1984, s.226.
214
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Türkistandaki Cumhuriyetlerin, nüfuzunun sayısal çoklukları, yapıları,
bağlılıkları, yaptıkları fedakarlıklar, katkıları, konumları, destekleri vs
ne olursa olsun Sovyet Rusyanın, Türkistana ve halklarına bakışını
değiştirmezdi. Zira Türkistan Cumhuriyet yönetici veya liderlerinin
Moskova’da gerçek anlamda iktidar vasfı olacak şekilde bir konumları
yada pozisyonu elde etme şansları yoktu. Türk cumhuriyetlerindeki
kritik yerdeki görev ve mevkilerin çoğunu merkezden gönderilen
Ruslara verilmekteydi. Yerelde ister parti teşkilatı olsun, ister
ekonomik organlarda olsun, ister hükümet yapısında olsun, ister
güvenlik güçlerinde ve isterse orduda olsun durum değişmez tüm
kritik ve önemli mevkiler, Sovyet Komünist Partisi veya organlarında
belirlenen Ruslara verilirdi.
6. Sovyetler Birliği’nde Stalin ve Orta Asya’yı Sovyetleştirme
Politikaları
Lenin24 Ocak 1924’de ölünce yerine J. Stalin geçer. Onun iktidara
geldiği yıllardaki Sovyet Komünist Partinin dış işlerinde en önemli
saydığı politika Rusya’ya karşı bir ittifakı önlemek ve batı ülkeleriyle
gereken diyaloğları geliştirmekti. Çekinilen en önemli konu,
Fransızlar ve Almanların tarihsel çelişkilerini bir yana bırakıp
yakınlaşmaları veya bir ittifak kurup Almanyanın doğuya yani
Polonya üzerinden Rusya’ya doğru genişlemesinden korkuluyordu.
1920’lerin başlarında daha hoşgörülü tutum sergileyen Sovyet
yöneticileri merkeziyetçiliğin sağlamlaşmasıyla birlikte daha katı bir
tutum sergilemeye başladılar. Siyasi literatürde Stalin diktatöryası
olarak adlandırılan Stalinizm kavramı uyguladığı katı politikalar ve
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toplumsal tepkisi bağlamında Marksizmin ve Leninizmin önüne
geçmiştir. Stalin’in en çok istediği ve bunun için her yolu mübah
gördüğü amaç “Sovyet İnsanı” yada diğer anlamda “Yeni Sovyet
Kimliği” yaratmaktı. Buna göre tüm toplumsal farklılıklar ve tüm
kültürel unsurlar tek bir potada eritilecek ve yeni tip bir insan modeli
olarak Sovyet İnsanı oluşturulacaktı. Stalin’in parti içindeki öncelikle
hedefi Bolşevik devrimi’nde enaz kendisi kadar söz sahibi olan
Troçki’ydi. Stalin Troçki‘yi ortadan kaldırmak ve muhalefeti yavaş
yavaş temizleme hareketini başlatmak için daha önce Troçki’nin
yanındaolan Zinoviev- Kamanev ikilisini kendi yanına alarak bu ciddi
muhalif üçlünün oluşturduğu cepheyi ortadan kaldırdı217.
Sovyetler Rusya rejimini tam anlamıyla tahkim ettikten ve Rus
olmayan halklar ve yönetimler üzerinde mutlak idaresini tesis ettikten
sonra diğer milletlerin ulusal bilinç ve duygularında dejenerasyona
gidip Ruslaştırmayı sağlamak için halkları yerleşim yerlerinden göç
ettirerek tehcir’e gitmiş yada nüfus mübadelesini hayata geçirmiştir.
Bu anlamda Stalin hiçbir dayanak dahi belirtmeden mutlak diktatöryal
bir anlayışla halklara bu şekilde yaklaşmasından elbetteki binlerce
Türk’te nasibini almış, kültürel soykırımı esas almış ve gerekirse her
türlü şiddetle halk farklı coğrafyalara dağıtılmıştır.
Stalin döneminde Kafkaslar ve Orta Asya’nın demografik yapısıyla
oynanmış, bu durum özellikle de Orta Asya’da yeni sorun alanlarının
açılmasına neden olmuştur. Bunu gerçekleştirirken de gerekçe olarak
gösterdiğişeylerin, yani sürgünlerin maddi temelini yeteri kadar
F. İrge, Sovyetlerden RusyaFederasyonuna (Balkanlar- Orta Asya- KafkAsya),
Kapitalist Kuşatma, İstanbul,2006, s. 43-44.
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dolduramamıştır. İmparatorluğun coğrafi mirasına oturup Lenin’in de
kendi özeleştirisini yaptığı gibi imparatorluk düzenini farklı bir isim
altında farklı renkler ve farklı simgelerle devam ettirmiştir218.
1936-1938 yılları arasında 3 mahkeme yapılmıştır. Bu mahkemeler
daha sonra “büyük temizlik” diye adlandırılacak olan muhalefeti
ortadan

kaldırmaya

yönelik

girişimlerinde

başlangıcını

teşkil

etmektedir219. Stalin’in iktidarda olduğu dönemde Türkistan’da
uygulanan devlet terörüyle ne kadar insanın tasfiye veya katledildiği
tam

olarak

bilinememektedir220.

Muhalif

tasfiyelerininana

sebeplerinden bir tanesi de Stalin’in ağırlığının merkeze taşınmasıyla
ilintilidir. Bir anlamda karşı devrimciler olarak tanımlanan veaynı
şekilde yaşamayan, inanmayan, Sovyet’lerin politikaları ile aynı
şekilde düşünmeyip aleyhte çalışma yapmaya başlayan, zorla
kollektifleştirme

ve

sanayileşmeye

muhalif

olanlardı.

SSCB

sınırlarındaki etnik yapıların tahliye adilip dağıtılması anılan amaçlar
açısından o dönemdeki savaş hazırlıklarydı. Karşı devrimcilerin yok
edilmelerinin

net

sayısı

bilinmemekle

beraber

daha

çok

hapishanelerde veya kamplardaki ölümler olup açlık, soğuk ve
yokluktan ölenlerden daha fazla olduğu bilinmektedir. Çünkü bir
korku imparatorluğu kuran Stalin, yalnız muhalifleri yahut karşı
V. Barnett, “Understanding Stalinism: The “Orwellian Discrepancy” and the
“Rational Choice Dictator”, Europea-Asia Studies, Vol.58, No.3, May 2006, s.464465.
219
M. Reıman, Stalinizmin Doğuşu: İkinci devrimin Arifesinde SSCB” Çev: Bülent
Tanater, İstanbul,1998, s.18-22.
220
N.S. Tünteev, Krasnıe Kavalerish Kırgızstana, Bişkek, 1994, s.701; M. Salep, 1I.
Dünya Savaşı Yıllarında Sovyet Dış Politikası ve Sovyet emperyalizmi, the soviet
foreign policy and sovıet ımperialism during world warII, History Studıes,
ınternational Journal of History, Vol 4, Issue4, s.342.
218
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devrimcileri değil aynı zamanda daha önceki görüşlerinden dolayı
potansiyel suçlu olarak görülen-bilinen veya yerli işbirlikçilerinin
bilgileri yeterli oluyordu. Hatta belirli bir suç unsurunun olmasına bile
gerek olmayabiliyordu. Siyasi merkezin ortadan kaldırmayı uygun
gördüğüne bir suç isnat edilmek suretiyle tasfiye süreci başlıyordu.
Hukuk ve adalet ortadan kaldırılmış kırsal kesimde kulak, şehir
merkezlerinde ise toplu tasfiyeler gittikçe artmıştır. Özellikle bu
dönem, özellikle 1930-1940 için en yüksek seviyededir. Bu durum
Stalin iktidarına gereken, sanayileşerek ekonomisini güçlendirme
amaçlarına da ayrıca bedava iş gücü de sağlamıştır221.
Stalin’in bir diğer yöntemi de kendisine muhalif olduklarını
düşündüğü ya da ileride iktidarına sorun teşkil edeceğine inandığı
kişileri ya da grupları çalışma kamplarına göndermekti222. Çalışma
kampları devrimden hemen sonra kurulmuştu ancak kampların oluşum
süreci devrim öncesi döneme dayanmaktadır. Çarlık Rusyası
Sibiryanın o dönemde ekonomik anlamda ciddi şekilde ivme
kazanmasına neden olmuştur. Bu kamplar her ne kadar çalışma amacı
ile kurulmuş olsalar dadaha sonraki dönemlerde bir çeşit “sürgün” yeri
olarak faaliyet göstermiştir. Ülkede iktidara muhalif kim varsa yaptığı
muhalefetin bedelini bu kamplarda ödemek zorunda bırakılmıştır.
Hem bölgenin hem de coğrafyanın olumsuz şartları buraya gönderilen

Saadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları, Berikan Kitabevi,
Ankara, 2003, s.115; S. Soucek, A. History of Inner Asia, Cambridge, 2000, s.237.
222
Ülkede 1940-1950 yılları arasında yaşanan sürgün dönemi Sovyetlerin yıkılışına
dek gizli tutulmuştur. Ancak 80’lerin sonuna doğru uygulamaya konulan Glasnost
ve Perestroyka politikaları o dönemin tarihine ait bilgi ve belgelerin gün ışığına
çıkmasına yol açmıştır.

221
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birçok kişinin “ki bu rakam yirmi milyonun üzerinde gösterilmiştir 223”
ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanmıştır. Lenin ve Stalin döneminde
46.6 milyon insanın çeşitli sebeplerden dolayı öldürüldüğü göz
önünde tutulursa Sovyet dönemi uygulanan bu politikaların vehameti
ortaya çıkmaktadır.
Stalin döneminin savaş yıllarında Orta Asya milletlerine daha fazla
değer ve önem verilmiştir. Zira İkinci Dünya Savaşına, Türkistan
halkından çok fazla sayıda asker göndermiş ve Sovyetler Birliği’nin
galip gelmesini sağlamıştır. İkinci Dünya Savaşının başladığı
1939’dan 1941 yılına kadar Sovyet Rusya Almanyanın yanında
savaşta yer almasına ragmen Almanların Fransa ve İngiltere
arasındaki savaşında direk müdahalede bulunmamıştır. Ancak esas
emellerini gizleyen Stalin 1941 Haziran’ınına kadar Litvanya,
Estonya, Letonya ve Fnlandiya’yı topraklarına katmış böylece
emperyalist yüzünü ortaya koymuştur. Bu durum karşısında sessiz
kalmayan Almanya Haziran 1941’de Rusya’ya saldırmış, bunun
üzerine Stalin ülkesinin dış politikasında değişikliğe giderek Amerika,
Fransa ve İngiltere’nin yanında savaşa devam etmiştir. Ancak
ekonomik ve askeri destek bağlamında sıkıntı çektiği için, Ekim 1941Mayıs 1945 tarihleri arasındaki dönemde İngiltereden askeri destek ve
Amerikadan ise borç ve kiralama adıyla 10.8 milyar dolar parasal
destek almıştır. Ancak tüm bu yardım ve desteklere ragmen
Almanya’ya karşı daha fazla duramayacağını anlayan Rusya Sovyet
İnsanı olarak oluşturduğu güçlü ve yenilmez insan imajını korumak

223

Necip Hablemitoğlu, Sovyet Rusya’da Devlet Terörü, İstanbul,2004, s.35.
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için sınıra komünist birliklerini kurdurmuş ve savaşta galibiyeti bu
şekilde elde etmek istemiştir224.
Sonuç olarak mali ve askeri destekler ile cepheye sürülen sayısız
insanın ölümü sonucunda içinde bulunduğu ittifakın İkinci Dünya
Savaşından galip çıkması

ve

Almanya’nın yenilmesi, Stalin

önderliğindeki Sovyet Rusya’nın etkisini daha da arttırmıştır.
Denilebilinir ki Stalin’in hemen hemen tüm iç ve dış siyaseti şiddet ve
zorbalık üzerine kuruluydu. Sonuç olarak SSCB, küresel anlamda güç
dengesini kendi lehine çevirmiş, artık etki alanıbatı Avrupa’ya kadar
ilerlemiştir. Savaş sonrasında Stalin’in Rusçu söyleminde kısa bir
süreliğine çeşitli değişiklikler gözlenmiştir. Bunun temel nedeni savaş
koşullarında

uyguladığı

politikaların

halk

tarafından

tepkiyle

karşılanması değil, Yüzdeler Andlaşması sonrasında SSCB’nin etki
alanına Baltık Denizi kıyısı Orta ve Doğu Avrupa’da bulunan başka
ülkelerinde girecek olmasaydı. Bu bağlamda sosyalizmin dünya
nezdinde olumlanması ve söz konusu ülkelerin kamuoylarınca genel
bir kabul görmesi adına Stalin milliyetler politikasındaki Stalinizm’i
kısmen esnetti. Devletin kitleler üzerindeki iktidarının boyutları ve
savaştaki başarısı, iç politikadaki uygulamalar için yeni bir meşruiyet
kaynağı olmuştur225.
Stalin her ne kadar ülke içinde birtakım sorunlar yaşansa da hiçbir
şeyin iktidarını sorgulatmasına izin vermemiştir. Stalin için önemli
olan şey iktidarını gitgide daha da kuvvetli hale getirmektir. Ülkede
ciddi bir açlık durumu olmasına rağmen ekonominin geliştirilmesi
224
225

M. Salep, a.g.m., s325.
H. Aksakal, a.g.m., s.26.
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adına yaşanan bu dram, Stalin’i hedefleri uğruna herşeyi yapmaktan
alıkoymamıştır. Stalin, büyük bir hızla parti içi muhalefeti ortadan
kaldırma çalışmalarına devam etmiştir. Sanki herşey onun iktidarına
hizmet için vardır.
Stalin 1953’te ölmüş yerine Kruşçev gelmiştir. Kruşçev ülkede sosyal,
siyasi ve ekonomik birçok alanda reformlara gitmiş, merkeziyetçi ve
katı kurallardan daha ziyade liberalleşme ortamına müsamaha
göstermiş, merkezin yetkileri kısılarak yerel yöneticilere inisiyatifler
verilmiş, devletin kontrolündeki çiftliklerden merkez idarenin
kontrolü kaldırılmış, dış politikada değişikliğe gidilerek batıya daha
ılıman siyasetle yaklaşılmış ve hatta SSCB’nin 20. Kongresinde “barış
içinde birlikte yaşamak” ilkesini kabul etmiştir. Kapitalizm ile
sosyalizm’in savaşı artık mutlak değildir diyordu. Zira nükleer
silahlanmanın boyutu tüm tarafları yok edebilecek seviyededir ve
ancak tarafların barış içinde ve bir arada yaşamanın gerçekleşmesi
halinde savaşların engellenmesine çare olunabilirdi. Ayrıca toplumsal
değişim ve dönüşümü ifade eden devrimler şiddete başvurulmadan ve
parlementer yollar izlenerek de sosyalizm’in kurulması mümkündür.
Daha önceki iktidarların dediği Sovyet modeli, tek ve tartışılmaz
model değildir ve her tolumun veya ulusun kendine has modelleri
olabilmektedir226.
Komünist Parti daha fazla bu politikalara dayanamamış ve 1964
yılında Kruşçev KP Genel Sekreterliğinden uzaklaştırılmıştır. Yerine
getirilen Leonid Brejnev (1964-1982), ise pek bir değişikliğe
E. Balcı, “Gorbaçovun Reformları”, www.mulkiye.org.tr/doc/carssoy/carsamba
86871pdf. 812.12.1987)
226
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gitmemiş ve eski Sovyet Rusya’nın diktatoryal yönetimini aynen
devam ettirmiştir. Bir anlamda Brejnev dönemi, Kruşçev’in getirdiği
reformlara karşı bilinen Sovyet anlayışını ifade eden tek tipleştirme ve
merkezi

otoriteyi

güçlendirme

anlayışı

tekrar

uygulamaya

konulmuştur. Çünkü Brejnev- Kosigin ekibi idareyi aldıktan sonra
Kruşçev’in bütün yenilikleri ve reformlarının getirdikleri ortadan
kaldırılmıştır. Kruşçev’in Moskova’da kaldırdığı bakanlıklar tekrar
açılmış, merkezin gücünü kısıtlayan Sovnarkoysleri (yerel ekonomik
konseyleri) kapatılmıştır. KP. 23. Kongresinde Kruşçev’in reformları
resmen iptal edilmiştir. Oysa Kruşçev döneminde, merkezi yönetim
cumhuriyetlere daha fazla hareket alanı sağlamış, milli kültürleri
araştırma ve milletlerin kendi tarihlerin yazmalarına da müsaade
edilmiştir. Dış politikada ise özellikle Müslüman ülkelerle ilişkilerde
yeni adımlar atılmıştır. 1982 yılında Leonid Brejnev ölmüş yerine
Yuri Andropov ve ondan sonra da Konstantin Çernenko lider
olmuştur227. Çernenko’nun ölümü ile birlikte SovyetRusya tarihinde
yeni bir dönemi başlatan M. Gorbaçov iktidara gelmiştir.
7. Sovyet Döneminde Orta Asya Türklerinin Ekonomik Durumu
Sovyetlerin Türk Cumhuriyetlerine uyguladığı ekonomi sistemi, bu
ülkelerin ekonomisini Sovyetler Birliği ekonomisinin bir ihtisas
unsuru haline getirmek amacını gütmüştür. Bolşevikler, kültür
emperyalizmi alanında olduğu gibi iktisadi sömürgecilikte de Çar
hükümetini çok geride bırakmışlardır. Sovyet Rusya’nın Orta Asya’da
Fahir Armaoğlu, a.g.e., s.10; A: Khalid, Komünizmden Sonra İslam, Orta
Asya’da Din ve Politika , çev: Aslıhan Tekyıldız, Ankara,2011, s.101.
227
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uyguladığı en mühim ikinci hedefi, Türkistanın yer altı ve yer üstü
kaynakları ile tüm iktisadi kaynaklarını ele geçirmek ve yine iktisadi
ve teknolojik olarak Sovyet Rusya’ya bağımlı hale getirmekti.
Orta Asya’da ham maddeyi işleyecek teknoloji olmadığı için
ekseriyetle Sovyetlere ham madde üretilirdi. Sovyet Rusya gelen ham
maddeleri, enerji kaynakları, yer altı zenginlikleri ve diğer pamuk,
tahıl ürünleri, hayvansal ürünler, sebze ve meyve ürünleri Orta
Asya’nın Sovyet Rusyanın kendi belirlediği düşük fiyatlarla
almaları,Orta

Asya

Cumhuriyetleri’nin

Ruslara

bağımlılığını

arttırmıştır.Orta Asya Cumhuriyetlerinin bütçeleri o kadar bağımlı bir
ekonomik sistemde tutuluyordu ki Sovyetler yıkıldığında, merkezi
yönetimin gönderdiği mali ve parasal aktarımlarla ayakta durabilmiş
ve bu cumhuriyetler ayakta kalabilmişlerdir.
Aralık 1927’de toplanan 15. Parti Kongresi’nde, tarımın tüm Sovyet
Cumhuriyetlerinde kollektifleştirilmesi228 kararı verildi. Lenin’in fikir
babası olduğu ancak hayata geçiremediği bu karar, katı kurallarla ve
şiddet

yanlısı

olarak

anılan

Gürcü

asıllı

Stalin

tarafından

uygulanacaktır229. Bu kararla Sovyet Rusya başta olmak üzere her
türlü üretim vasıtalarını mülkiyet dışına çıkarmıştır. Zengin toprak
sahiplerinin mülkiyetindeki 1.360.000 hektar mera, 1.250.000 hektar
sürülebilir toprak alınarak köylülere verilmiştir. Bunun yanında 1928
Kollektifleştirme, Özel mülkiyetteki işletmeleri birleştirerek toplumun orta
işletmeleri haline getirme, yani işletmelerden kooperatifler kurma anlamına
gelmektedir. Kollektifleştirme, kapitalizmden sosyalizme geçilen geçici dönemde
köy işletmelerinin sosyalist yol ile yeniden kurulmasının şeklidir.
229
Mustafa Kalkan, Sovyetler Birliği’nin ve Rusya Federasyonu’nun Orta Asya
Üzerindeki Stratejik Planları,
İstanbul,2007, s.147.
228
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yılında göçmen olan Kazak, Kırgız, Özbek ve diğer Türklerden
145.000 hayvana el konulmuştur.
Kısa adı (NEP) olan ve yeni ekonomik politika olarak adlandırılan
uzun süreceği öngörülen strateji 1920’li yıllarda kabul edilerek
yürürlüğe girmiştir. Buna göre ekonomi ağırlıkta olmak üzere sosyal
kültürel bir uygulamaya, toplumsal kabul görüyü inşa sürecine
gidiliyordu. Ülkenin her sathında endüstrileşmeyi tesis etmek,
köylüleri kooperatif çatısı altında birleştirmek, halkın gelir ve kültürel
seviyesini arttırmak hedef alınmıştır. Halk koopertifleşmeyi devletin
baskısıyla değil bu durumun verimliliği arttırdığını zaman içinde
görüp uygulanmasına çalışılmıştır. Ayrıca bu politikaya göre zengin
toprak sahiplerinden bağımsız aile ve köylülere toprak müsaderesi
anlamına geliyordu. Bunlar köklü değişiklikler olup esasında
endüstrinin inşasının en önemli ve hızla gerçekleşmesi gereken hedef
olduğu ilan ediliyordu. Ancak Sovyet Rusyanın Orta Asyadaki ve
özellikle Türkistandaki tarım arazilerini ve mülkiyetleri sözde halk
adına kollektifleştirerek devlet mülkiyetine alışlarını ve ekonomik
tedbir ile yaptırımlarını dış dünya ya karşı Tarımda ve Endüstride
gelişim çabaları olarak yansıtmıştır230.
Ancak Baymirza Hayıt, yapılan propaganda’nın esas amaçlarını
gizlemek maksatlı yapıldığını iddia etmekteydi. Zira BaymirzaHayıt’a
göre tüm bunlar bilinen sömürgecilik anlayışının aşamalarından başka
bir şey değildir ve bu uygulama adımları ile amaçları şöyle
nitelendirilebilir:
230

R.W. Davies, The Socialist Offensive: The Collevtivization of soviet Agriculture
1929- 1930, Macmillan Press, London, 1989, s.33.
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1. Türkistan’ın ekonomik hayatı, Moskova’daki Sovyet liderlerinin
kontrolü altındadır.
2. Ekonomi planlarında tespit edilen hedefler her yıl daha yüksek
tutulmaktadır.

Bu

suretle

Türkistanın

tamamen

sömürülmesi

hedeflenmektedir.
3. Türkistan kendi ekonomik hayatını, kendi

bildiği

şekilde

düzenleme hakkına sahip değildir. Türkistanlılar, Türkistan’ın
zenginlikleri

üzerinde

hemen

hemen

hiçbir

yetkiye

sahip

olamamışlardır. Bunlar Sovyetler Birliği’nin siyasi yararlarına hizmet
etmektedir.
4. Hammaddelerin geliştirilmesi, toprak ıslahı endüstrileşme gibi
hareketlerin hepsi, birçok Rus Sömürgesinin buralara sokulması için
bahane olarak kullanılmıştır.
5. Sovyet devleti kapitalizmi çerçevesinde Türkistanlıları pek çok
ücretli işçi haline getirilmiştir.
6. Türkistan’ın milli ihtiyaçlarını hesaba katan ekonomi diye bir şey
söz konusu değildir. Çünkü Sovyet liderleri Türkistan ekonomisine
Sovyet Rusya ekonomisinin bir parçası gözüyle bakmıştır231.
Stalin’in kollektifleştirme uygulamasında Orta Asya Türk halkları
tarihin en ağır toplumsal ve kültürel dejenerasyona tabi tutmuştur.
Stalin, Uçsuz bucaksız bozkırlarda Sovyet Rusya’nın sosyalist
ideolojisini bilmiyerek at üstünde özgürce, yerleşik hayatı bilmeyen
231
Baymirza Hayıt, Türk Dünyasında Rus Emperyalizminin izleri, İstanbul, 978,
s.228-229.
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Türkleri, kolektifleştirme adıyla yaşam biçimlerini değiştirerek
yüzyıllardır süregelen gelenek ve düzenleri değiştirmiş konargöçerleri yerleşik hayata geçirmiştir. Merkez hükümetlerin yanlış
politikalarının mali faturası Türkistan halkına çıkarılmıştır. Topraklara
ve hayvanlara el koymalar Kazak ve diğer Orta Asya Türklerini çok
zor durumda bırakmıştır. 1929 yılında Kazakların elinde bulunan 7
milyon 442 bin hayvanın sayısı 1933 yılında 1 milyon 600 bine, 21
milyon 943 bin olan koyun sayısı ise 727 bine düşmüştür. Bu
Kazaklar için yaşam kaynaklarının kurutulması veyok edilmesi
anlamına gelmektedir. Zaten amaç da budur. Stalin, konar-göçeryaşam
biçimine son vererek Türk halklarını şehre inmeye zorlamıştır. Amaç
yaşam biçiminden ve geleneklerinden kopan halkın zamanla
Ruslaşması ve bir Sovyet vatandaşı gibi yaşamasıdır.
1930’lu yıllara gelindiğinde Kazak halkının nüfusu: yapılan
katliamlardan, sürgünlerden, açlık ve benzeri sebeplerden dolayı
oluşan kayıplar sonucu 2 milyon 90 bin kişiye düşmüştür. Nüfusun
hemen hemen yarısı yok olmuştur. Göçertilen, katledilen, hastalıkla
ölen ve sürgün edilenlerin yerine Rus köylüleri iskan edilmiş, verimli
arazilerden

Türkler

uzaklaştırılmıştır.

Kazaklardan

bir

grup,

Sovyetlerin bu politikaları sebebiyle 1933 yılından itibaren özellikle
güz aylarında Altay’ın Sarıtoğay bölgesinden göç ederek Barköl’e
gelmiştir. Daha sonra da Barköl’den Kansu şehrine geçilmiştir. Bu
tarihlerden sonra Göç eden Kazakların Sovyet rejiminin zulmünden
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kurtuldukları görülür ama Kazakistan’da zülum bütün şiddetiyle
devam ettirilmektedir232.
Avrupaya göre sanayisi daha geride duran Sovyet Rusya 1930’lu
yıllardan sonra ağır sanayi işletmelerine önem vermiştir. Zaten
muhalefetin tasfiyesi ve sonrasındaki Sibirya kamplarında veya
sürgünde tutulan iş güçleri ve mülkiyetlerin devletleştirilmesi vb
politikalar ekonomiyi hemen ilk yıllarda % 14 oranında büyüme
hızına ulaştırmış ve sanayileşerek kalkınmanın mümkün olduğunu
şiyar edinmiştir. Keza Türk Cumhuriyetlerdeki bulunan hammadde
rezervlerinin kontrol ve sıkı takipleri altında kalmasına özen
gösterilmiş ve bu tekelleşme politikasının bir gereği olarak Rusya
merkezli ağırlık verilmiştir. Yukarda anlatılan yeni ekonomik politika
1920 de temelleri atılmış 1930’dan sonra ise sistemli olarak Rusyanın
kalkınması için tüm Türkistan coğrafyasının ekonomik unsurları bu
uğurda

kendilerine

hammaddeler

hak

yerinde

görmüşlerdir.

işlenmemiş

slav

Türkistan’da
kökenli

çıkarılan

coğrafyaların

bulunduğu merkezlerdeki tesislerde işlenip tekrar Orta Asya ve Diğer
dünya pazarına ihraç edilmiştir. Tam bir sömürü politikasıyla hareket
eden Sovyet Rusya: Türkistan halkına sanayi yatırımı mecbur
kalınmadıkça yapılmamış olup işte tarımsal faaliyetler ile hem konar –
göçerlerin kültürünü değiştirip Ruslaştırmaya çalışılmış, hem de
ekonomiye

kooperatif

veya

tarımsal

ekim

sahalarına

işçi

kazandırılarak ve tüm ürünleri kendi koyduğu fiyat ile de almış
oluyordu. Hatta Rusya ihtiyacı olan pamuk endüstrisi için pamuk

232

M. Kalkan, a.g.e, s.144.
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üretimini arttırmaya çalışmış, yeni ekim alanları için çaba sarf etmiş
ve hatta daha fazla ürün alınması için sulak olmayan topraklara suni
sulama metotlarını dahi uygulamıştır. 1930 ile 1933 yılları arasındaki
tüm bu tarım alanlarındaki uygulamalarile kamu mülkiyeti reformları,
Sovyet Rusya’nın teorik olarak ifade ettiği Sovyet Sosyalist Devlet
modelinin

ekonomik

sisteminin

tesisi

yolunda

en

önemli

aşamalarından biri olmuştur.
Sovyet Rusya döneminde askeri ve ağır imalat sanayisinin alt
kollarından sınırlı sayıda bazı fabrikalar Orta Asya’da kurulmak
zorunda kalınmıştır. Bu fabrikalar Rusya’nın üretim zincirinin ancak
bazı halkaları oldukları için tek başına ayakta kalıp üretimi Rusya
sanayisinden bağımsız yapamazlardı. Zaten Sovyetler çöktükten
hemen sonra, bağlantıları zayıf ve parçalı bir vaziyyette Türkistanda
bulunan bu fabrikalarda üretim düşmüş en nihayetinde kapanmıştır233.
Çünkü Türkistan Cumhuriyetlerinin ekonomileri gelişmemiş, sanayi
yatırımı yapılmamış, sömürü politikalarına kurban edilmiş, dış dünya
ile bağları koparılıp tecrit edilmiş, halkın elinden inançları baskıyla
alınmış ve eğitimi kendilerine endeksleyerekTürkistan halkını
neredeyse özüne karşı yabancılaşmaya tabi tutmuşlardı. Sovyetlerde
yaklaşık yetmiş yıl, Çarlık Rusya’da iki yüzyıl bu sömürü
gerçekliğiyle yaşamak zorunda kalan Orta Asya Cumhuriyetleri,
baskının azaldığı 1980’li yıllarda dahi merkeze bağımlılığını devam
ettirmek

istiyordu.

Evet

Sovyet

Rusya

modeli

Orta

Asya

Cumhuriyetleri’ne uyarlanabilecek bir ekonomik model değildi. Zira,

233

A. Somuncuoğlu, ag.m. s. 77.
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üretime dayalı ve bunun üretim araçlarının devlet eliyle işlenip
sanayileşmiş bir toplumun işçilerinin kuracağı proleterya diktatörlüğü
savı bu coğrafya için tutmamıştı. Bu politikalarının üzerine bir de
bölge halklarına uygulanan baskı ve sömürünün halktaki karşılığı tam
bir ekonomik bağımlılık haline dönüşmüştü. Sovyet Rusya’nın
çöküşünden hemen sonra ayrılmayı talep eden halklardan başka, birlik
anlaşmasına giderek bağlarını tekrar kurmak isteyen Kazakistanı dahi
bağımsız

bırakması

Orta

Asya

Cumhuriyetleri’nin

ekonomik

vehametini ortaya koymakta sanırım yeterli olmaktadır. Bu durum
dışardan bakıldığında şaşılacak bir durumdur.
8. Moskovanın Orta Asya Türklerini Sovyetleştirme Çabaları
Sovyetler birliğindeki milli kültürleri Ruslaştırma hareketi Sovyetlerin
sosyalist kültür meydana getirme faaliyetlerinde önemli bir yer işgal
etmiştir. Sovyet kültür politikasının ana prensibi; Şeklen milli,
muhtevaca sosyalist olan kültür oluşturma gayretleri Stalin tarafından
talep edilmiş bir tezdir. Komünist Rusya’nın 70 yıl boyunca aralıksız
olarak sürdürdüğü bu politika, Çarlık Rusya döneminden itibaren
Rusya’daki tüm Türk Cumhuriyetleri’nde tatbik ettikleri iskan ve
koloni siyasetlerinden daha yoğun bir mücadele vermelerini
gerektirmiştir.
Orta Asya Türkleri üzerinde uygulanan yasaklar, milli kültür için bir
faciaya dönüşmüştür. Yetenekli edebiyat ve sanat erbablarından:
Abdullah kadiri, A. Süleyman Çolpan, Fıtrat, Şakir Süleyman, Ziya
Said, Osman Nasır, Kasım Sorakin, Muhammed Hasan, Abdusselam
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Niyazi, Atacan Haşimov gibi şair ve yazarların milli ruhu yansıtacak
eserleri yasaklanmış ve Türk şivelerinde Sovyet ruhunda, proleterya
ve kolhoz edebiyatı yaratılması, konu olarak “büyük kardeş” Rus
milletinin Rus olmayan milletlere, iyilik ve yardımlarının ele alınması
ve

büyük

oranda

Rus

yazarlarından

yapılacak

tercümelerin

yayınlanması yoluna gidilmiştir234.
Sovyet rejiminin Türkler arasındaki dil ve kültür birliğine mani olacak
icraatını yürütenler daha ziyade yeni yetişen komünist mektebi
Türkologlarından meydana gelmekte idi. Burada takip edilen gaye, bin
yıllık bir maziye ve dile sahip Türk halklarını karanlık ve cehalet
içerisinde

gösterip,

kültür

ışığına,

ancak

Sovyet

devrinde

kavuştuklarına inandırmaktı235. Milli tarih (Sovyetlerin tabirince
geçmişe ait olayların idealize edilmesi) alanında müşahade edilen en
küçük belirti bile komünist basın ve yayın organlarının236, hemen her
gün bahsettiğive genel savaş açtığı bir mesele olmuştur237.
70 yıl boyunca uygulanan terör ve baskı politikası, Türk kimliğini
ortaya koyucu her türlü hareketi, “Pantürkizm”, “Panislamizm”,
“burjuva

milliyetçisi”

suçlamasıyla

karşılamış

ve

acımasızca

cezalandırılmıştır.

M. Saray, Özbek Türkleri Tarihi, İstanbul, 1993, s.56.
Mehmet Saray, Türk Dünyasında Dil ve Kültür Birliği, TTK, İstanbul, 1993,
s.98.
236
M. E. Commercio, Russian minority politics in post- soviet latvia and
kyrgyzstan: The TransformativePower of ınformal Networks, Philadelphia,
Pennsıvıana, 2010, s.43.
237
S. Tekiner,” Özbekistanda Milliyetçilik”, Dergi, No:41, Münih,1965, s.42,70
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8.1. Şahıs ve Coğrafi Adları Ruslaştırma
Orta Asya Türklüğünü Ruslaştırma metotlarından birisi de Orta
Asya’daki yer adlarının ve coğrafi isimlerin Ruslaştırılması oldu.
Sömürgeci bir anlayışın da tezahürü olarakbu politikanın altında yatan
sebep: Bir coğarfya’ya yahut bir ülkeyi işgal eden devletin hakim
görüşü ve dayandığı ideolojisi, yerine geçtiği ideolojinin tüm varlık
unsurlarını yok etmk isteyerek halkın hafızasından silmek istemesidir.
Türk Müslüman soyadları sonuna “-0v”, “-yev” “-viç” ilavelerini
getirmişler, yetim kalan çocuklara ise tamamen Rus isimleri
vermişlerdir238.
SSCB’de yöneticiler coğrafi yer isimlerini, mahalle ve sokak
isimlerine kadar değiştirmiş, yöre insanının tarihsel ve kültürel
hafızasını yok saymış, yeni bir tarih, yeni bir kültür, yeni bir insan tipi
yaratmaya çalışmıştır239. 4 Aralık 1924 tarihinde, Türkistan terimi
tarih kitaplarından kaldırılmış ve kullanılması yasaklanmıştır. Sadece
Kazakistan’daki

küçük bir kasaba ile

Özbek

SSC Harezm

bölgesindeki bir köy bu ismi muhafaza edebilmiştir240. Bu politikaya
bağlı olarak Özbekistan’da da yerleşim yerlerine Svendlov, Şaumyan,
Babuşkin, Kirov, Frunze, Orjinikidze ve Sçorsun adı verilmiştir.
Özbekistan SSC’nin ilk devlet başkanı olan Sovyet İşbirlikçisi
Ahunbabayev’in adı Cumhuriyet içerisinde kırka yakın şehir ve köye

B. Hayıt, “Türkistan’da Ruslaştırılış Siyaseti”, Milli Türkistan, 1962, .17;
Vıncent Monteil, Sovyet Müslümanları, çev: Mete Çandereli, İstanbul, 1982, s. 91.
239
Edward Allworth, The Modern Uzbeks, Stanford, 1990, s.216.
240
Hasan Kanbolat, “Çarlık Rusya’sı SSCB ve BDT Devirlerinde Yer Adlarında
Değişim Süreci”, Avrasya Etüdleri, C.3,
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verilmiştir. Bugün dahi Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde birçok,
şehir, kasaba, köy, fabrika ve enstitü Rus isimleriyle zikredilmektedir.
8.2. Türk Tarihinin Tahrif Edilmesi
Bolşevik ihtilalinin ilk dönemlerinde Çarlık Rusya’sının Türkistan
fethini kınayan veRus zulmüne karşı yapılan hareketleri milliyetçi
olarak niteleyen komünistlerin, çok geçmeden Türkistan fethini,
Türkleri emperyalist kötülüklerden kurtarıp, kültürel bir servete
kavuşturmak olarak yorumlamışlardır241.
1935 yılında KPMK’nin vermiş olduğu karara istinaden orta ve
yüksek okullarda okutulan bütün tarih kitaplarının MarksizmLeninizm esaslarına gore yeniden düzenlenmesi amacıyla o zamana
kadar okutulan bütün tarih kitapları yasaklanmıştır242. Bu konu
hakkında Özbekistanda, Özbekistan SSC Halk Komiserliği heyeti
başkanı Feyzullah Hocayev’in rehberliğinde yapılan komisyon
toplantısında, tarihçiler arasında Özbek halkının tarihini bütün Türk
halklarının tarihinden ayrılıp ayrılmaması ve Türkistan tarihinin
devirlere ayrılması hakkında ihtilaflar meydana gelmiştir 243. II. Dünya
Harbi yıllarında bir grup tarihçi tarafından yazılan üç ciltlik
Özbekistan SSC tarihi isimli kitabın ilk baskısı, iki cilt olarak 1950
yılında yayınlanmıştır. Özbekistan SSC tarihinin ilk iki cildi, 1951
S.E. Wimbuh, “Sovyet Orta Asya’sında Soysuzlaştırma Politikası” çev: Yasin
Ceyhan ODTÜ, Ankara, 1986, s.5.
242
C.W. Hostler,
Turkısm And The Sovıets, London, 1957, s. 192; B. Spolsky, Language Policy,
Cambridge, 2004, s. 29.
243
A. Ömerhan, “Özbekistan Sovyet Sosyalist cumhuriyeti Tarihinin İntişarı
Münasebetiyle” Dergi, S.54, Münih, 1969, s.132.
241
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yılında başlayarak, baskısı tekrarlanıncaya kadar komünist partinin
muhtelif mercilerinde müzakere ve tetkik edilmiş, neticede esaslı bir
değişikliğe uğramıştır. 1952 yılının şubat ayında, Özbekistan
Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin hususi toplantısında, ikinci
cildin yazarları XIX. yüzyılın sonunda ve XX yüzyılın başında
Özbekistan’daki irticai-monarşist hareketleri idealize etmek, bu
hareketlere milli kurtuluş karakteri vermek ile suçlandırılmışlardır244.
Kruşçev’in başa geçmesinden sonra, 30 ocak 1954 tarihinde
Taşkentte, Orta Asya ve Kazakistan tarihinin tetkiki için yapılan
toplantıda, tarihçilerden, daha önce milli tarihleri hakkında yazdıkları
eserleri yokedip, Sovyet görüşüne göre yeniden kaleme almalarını
istemişlerdir245. SBKP’nin Şubat 1956’da Sovyetler Birliği İlimler
Akademi’sinin Tarih Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansında,
Rus Olmayan Milletlerin Çar ordularına karşı mukavemeti, irtica ve
geriliğin

medeniyete

karşı

isyanı

şeklinde

tanımlanmıştır 246.

Moskova’nın direktifi ile KPMK I. Sekreteri Raşidov, tarihçilere
yazdıkları kitaplarda Komünist Pati’sininin önemini, Rus milletinin
Türklerin kardeşi olduğunu, Panislamizm, Pantürkizm, Ceditçilik gibi
ihtilal aleyhtarı akımların irticai mahiyetini belirtmelerini tavsiye

A. P. Dietrich, “Language Policy and the Status of Russian in the Soviet Union
and Successor States Outside the Russian Federation”, ASSES, vol.19, no. 1-2, s.3
Miskinhill. Com.au journals ases 19.1-2 Language-policy-status-ofrussian-pdf
245
L. Adams, “Cultural Elites in Uzbekistan: İdeological Production and the State”
The Transformation of Central asia States and Societies from Soviet Rule
Independence, Edited by Paulıne Joness Luong, Unıted States of America, 2004, s.
94.
246
A. Ömerhan, a.g.m., s.130; B. Pasılov, a.g.m., s. 12.
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etmiştir247. 1955 yılında Sovyetler Birliği İlimler Akademisi
tarafından T.N. Kari Niyazov’un yazdığı Sovyet Özbekistan’ın Kültür
Tarihinin Taslakları (Oçerki İstorii Kulturı Sovetskago Uzbekistana)
isimli kitap yayınlanmıştır. Bu kitapta, Türkistan Türklerinin kültür
mirası müellif tarafından gayet dar bir çerçeve içerisine alınmış ve
mübalağalı bir tarzda tasvir edilmiştir. Fergani, Musa Harezmi,
Muhammed Farabi, Ebu Reyhan Biruni, İbni Sina, Uluğbeğ, Alişir
Nevai, Sultan Babur ve Türkistan’ın ilim, kültür ve aynı zamanda
kendi devirlerinin memnuniyetsizliğini uyandıran insanlar olarak
tasvir edilmişlerdir248. İlmi faaliyetleri ile tüm dünyayı aydınlatan
alimlerin bu şekilde tanıtılmasındaki tek amaç, Türk gençliğinin milli
kimliğinden, şanlı geçmişinden habersiz bir şekilde yaşamalarını
sağlamaktadır. Enternasyonalist ve sosyalist bir kimlik dışında milli
kimliğe izin vermeyen Sovyet yönetimi altında, okullarda Türk
gençlerine kendi tarihi yerine Rus tarihini, Marks ve Lenin’in
fikirlerini öğretiyorlardı.
Bütün bunlara rağmen Türkistan Türkleri, kendi tarihleri ile tarihi
şahsiyetlerini öğrenmede büyük gayret göstermişler ve bunu açıkça
dile getirmekten çekinmemişlerdir Bugün tarihçiler ve eğitimciler,
tarihin öğrenimi için ders kitaplarının ve aynı zamanda akademik
düzeyde yeni tarih kitaplarının yazılması gerektiğinde hem fikirdirler.
Geçmişteki bazı olayları yeniden yorumlamak ve tarihe geçmiş olan

P. Urban, “Sovyet Milli Siyasetinin Bugünkü Eğilimleri”, Dergi, Münih, 1964,
s.35-36.
248
Süleymen Eliyarlı, “Türk Dünyası Tarihçiliğinin Bazı Ortak Problemleri” TDAD,
s.81, İstanbul, 1992, s.109-110.
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uydurma belgelerin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalar
yoğunluk kazanmıştır.
8.3. Sovyet Döneminde Orta Asya’da Eğitim Politikası
Yukarıda da bahsedildiği üzere 1850 ve 1917 yılları arasındaki Çarlık
Rusyanın son dönemlerinde iki çeşit eğitim kurumu olarak okullar
vardı. Birtanesi Rus kültürünü esas alan ve ona göre eğitim veren
sömürgeci Rus çocuklarının gittiği okullar, diğeri ise Rus olmayan
yerli halk çocuklarının eğitimi için kurulan yerel Rus okullarıydı. Her
iki tip Çar’cı eğitimde esasında Rusya’nın Orta Asya’yı istilaya
başladığı XIX. Yüzyılın ikinci yarısından daha önce de Müslüman
Tatarlara uygulanmıştı. Çarlık Rusya’nın bu eğitim kurumları XVIII.
ve XIX. yüzyıl boyunca Kazan’da bulunan İslami eğitim merkezlerine
alternatif olarak kurulmuştu ve Müslüman Tatarları Hristiyan
Ortodoks mezhebine döndürmeye çalışmışlardı.
SSCB’de eğitim ve ona yapılan yatırım, ideolojik, politik ve
ekonomik saiklerle uygulanmış bu şekilde ki hedeflerin temeli olarak
görülmüştür. Bu saik özellikle 1920-1929 arasında Rus ve Rus
olmayan halklarda aynen uygulanmış vehedeflerinin fonksiyonel
sonuçlarına ulaşmak olan tek tip insana yatırım yapılmıştır. Zaten bu
ve benzer yönde açıklamalar da eğitimciler tarafından açıkça dile
getirilmiştir.
1930’lu yıllarla birlikte Rusçanın kullanılması ve Rus okullarının
açılması SSCB sınırları içerisinde oldukça yaygınlamaya başlar. Orta
Asya’daki hemen hemen tüm bölgelerde açılan Rus okullar oldukça
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büyük rağbet görmeye başlar. BUnda çocuklarının gelecek kaygısını
gören halkın Rus okullarının popular olmasında katkısı büyüktür. Bu
durum yerel dillere ve yerel kültüre dayalı eğitim unsurlarına rağbeti
ve ilgiyi azaltmasına neden olmuştur. Çünkü tüm devlet ve üst
kademelerde görev almanın yegane yolu çok iyi derecede Rusça
bilmekten geçmekteydi. Bu durumlar karşısında Rusça ve Rus eğitimi
veren okullar üstün konuma gelmiştir249.
Ayrıca Sovyet döneminde Orta Asya’da eğitim programı, milli ve
İslami unsurlardan uzak, Marksist- Leninist ideolojiyi benimseyen
Sovyet sistemi ile organize edildiği için yetişen yeni nesiller de bir
Sovyet vatandaşı olarak eğitim görmeye başlamışır250. Moskova’nın
Orta Asya Cumhuriyetlerini KP’nin merkeziyetçi kontrolünde tutmak
için kullandığı araçlardan olan ideolojik boyuta bakıldığında da
görülecektir ki kapsamlı bir eğitim politikası ile yeni bir sovyet
insanının

ortaya

çıkarılması

politikası

bu

cumhuriyetlerdeki

geleneksel ve yerel kültürlerin asimilasyonuyla sonuçlanmıştır.
Orta Asyada özellikle kırsal bölgelerde hala güçlü olan geleneksel
kültürü Sovyet iktidarının önündeki önemli bir engel olarak gören bir
ideolojik yaklaşım, okulların yanı sıra KP’nin gençlik organı olan
Komsomol’un

düzenlendiği

aktivitelerde,

hayata

geçirilmeye

çalışılmıştır.
Sovyet Rusya1930’lu yıllarda Yüksek Öğretim Kurumlarını dört
temel model üzerine inşa etmişti. Bunlar: Yüksek sosyal bilimler
249
A. Özcan Sevinç. Bir Sovyet Mirası: Rus Azınlıklar, Ötüken Yayınları: İstanbul,
2014, s.14-15
250
M.Saray, Özbek Türkleri Tarihi, İstanbul,1993, s.68
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okulları,

pedagojik

enstitüleri,

yüksek

teknik

okulları

ve

üniversiteler’den oluşuyordu. Tüm bu Yüksek Eğitim Kurumları farklı
gibi görünse de esasında proğramlar arasındaki ideolojik bağ, ahenk
ve birlik çok güçlü bir şekilde vardı. Tüm bu kurumlar mesleki eğitim,
bilimsel araştırma ve geliştirmenin yanında komünist eğitim alınıp
hedeflenen Sovyet İnsanı’na dair program ve örgütlenme modeli esas
idi. Çünkü bu durum, tüm farklılıklara rağmen rejimin yerleşmesi için
başlıca yoldu. Bu kurumlar tabiki Komünist Partinin ideolojik
argümanları ile şekilleniyordu ama bunu merkezde takip eden ve bağlı
bulunulan Maarif Komiserliği ve onun yanında başka komiserlikler de
mevcuttu. Öğrencilere Marksizm ve Lenin’izmi aşılamak için felsefe
ve ekonomi bütün Yüksek Öğretim Okul programlarına ortak zorunlu
dersler olarak konulmuştur251.
Sovyet

Rusya’nın

sömürgeci

anlayışını

oturtmayı,

rejimini

kurumsallaştırmayı ve gelecekte daim kılması gibi hedeflerinin temel
argümanı şiddet ve baskı olsa bile bunu geleceğe ulaştırması, halkta
kabul edilebilir bir rıza oluşturması ile bu ideolojiyi savunan, ihraç
edecek insan modeli için eğitim ve bu eğitimi anlayacak ortak bir Rus
dil politikası hayati derecede önemliydi. İktidarlarının güç ile tesisine
ragmen gelecek ve devam için tabanda rıza olması gerektiği açıktı.
İşte bu durum Sovyet Rusya’nın eğitim saikini ortaya koymaya
yetmektedir. Evet eğitim ve dil ile tüm halka ulaşıp hedefler empoze
ediliyordu. Ancak tüm ilişkiler, oluşturulan kurumlar, yatırımlar,
E. Taşdemirci, “1936 Yılında Sovyet Rusya’da Yüksek Öğretim Hakkında
Hazırlanmış Bir Rapor ve Bu Raporun Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Tarihi
Bakımından Önemi” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.11,
Yıl:2011, s.1-36.
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ekonomik, sosyal, siyasal ve akla gelecek tüm varyasyonlar Sovyet
Rusya’nın çıkarlarına hizmet için yapılmış veya geliştirilmiştir 252.
Ortak dil ile yapılacak eğitim daha az kaygı uyandırırdı. Tabiiki bu da
Rusça ve Kril Alfabesiyle olmalıydı. İşte anlatılan bu merkeziyetçi
anlayışın tezahürünü ortaya koymak için 1962 yılında basılmış ve
ilkokul seviyesinde olan iki ders kitabını örnek verebiliriz. Biri
Özbekistan’da

Özbek

öğrencilere

okutulan, Oqış Kitabi

(O.

Şerafeddinov, T. Sıddıkov, M. İbrahimov 1962), diğeri Kazakistan’da
açıklama dili Rus-Kazak okulunda, Kazak ve Rus öğrencilere
okutulan ders kitabı Kazak dili, (Begaliyev, Aydarbekov1962) olarak
Ruslaştırma politikaları çerçevesinde değerlendirilebilinir.Sovyet
Rusya, eğitim ve dil politikalarınının felsefik kaynağını, Mıchael
Fucault’nun iktidar ve iktidarın yapısı ve işleyişi hakkındaki yazdığı
eserlerinden devşirmiştir.
Elbetteki

Sovyet

Rusya’nın,

iktidara

gelme

ve

sürdürme

politikalarının yarattığı cenderede asimilasyona tabi olan Orta
Asya’daki Türkistanlılar, özellikle son yüzyılda bir çok alanda
değişim ve dönüşüme uğramış, Ruslaştırma siyasetlerini kırsal
bölgelerdeki köylerde kısmen ve bazı şehirlerde ise çoğunlukla
başarmışlardır. Tüm coğrafyada ilk eğitimden başlayarak tek
merkezden yaydıkları eğitim politikaları sonucu Sovyet İnsanı
Model’li Rus dili ve kültürü halkta rıza üretilip içselleştirilmesi
sağlanmıştır ve Komünist Parti iktidarına karşı tehlike oluşturacak
unsurlar ortadan kaldırılmış, milli bir uyanış ve bilinç ortadan
S. Gömeç, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Berikan Yayınevi,
Ankara, 2003, s.88.
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kaldırılmaya çalışılmıştır253. Bu durum yukarda da anlatıldığı gibi
yüksek oranda sonuç almıştır.
8.4. Sovyet döneminde Orta Asya’da Dil Politikası
Rus sömürgeciliğinin yoğun baskısı altındaki Türkistan Halkları,
siyasi ve ekonomik alanda olduğu gibisosyal ve kültürel alanda da,
Rusların emperyalist hedeflerine araç olma sürecine ve özellikle
Sovyet Rusya döneminde sistemli politikalar ile girildiği yukarıda
anlatılmıştı. Sovyet Rusya ulusal kültürün umut edilen hedeflere
ulaşması ve gelişmesi için ilk öncelik standart yazım dili
oluşturulmuş, sonrasında ulusal dilde eğitime ağırlık verilmiştir.
Sonrasında

da

anılan

hedeflere

uygun

eğitim

seferberliği

başlatılmıştır. Lenin’in ilk başlarda sosyalizmin daha iyi anlaşılması
için yerel dillerde eğitim anlayışı uygulanması ve bu yönlü girişimler
esasında Türk Halklarının birleştirilmesi ve ortak bir dile evrilmesinin
de önüne geçiyordu. Bu haliyle Sovyet Rusya, Orta Asya’da yaşayan
Türk Devletlerini dil merkezli cumhuriyetlere bölmüş oluyordu. Bu
durum yerel milliyetçiliği arttırsa bile ulusal bir Türk bilincini yok
ediyordu. Zira bu şekilde bölge, daha kolay yönetilebilir ve parçalı bir
hale gelmiş oluyordu. Buna ragmen Lenin dönemimde Orta Asyalı
Türk Aydınlar arasında ortak dil arayışlarından vazgeçilmemiş bu
yönlü

tartışmalar

ayyuka

çıkmıştır.

Yeni

kurulan

Türkiye

Cumhuriyeti’nin 1928 yılında alfabe olarak Latin alfabesini kabul
F. Karabulut, “Orta Asya’nın Ruslaştırılması Mücadelesi: Ders Kitaplarnın
İktidar ve Meşrulaştırmadaki İşlevi”, Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya,
Ankara, 2012, s.57,83.
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etmesinin ardından Orta

Asya’daki Türkler’de

1930 yılında

“Birleştirilmiş Yeni Türk Alfabesi”ni kabul edip kullanma kararı
almıştır. Artık Türkler arasında ortak alfabe ile ilerde ortak dil
birliğine giden yol açılmış oluyordu254. Ancak durumun hiçte öyle
olmayacağı yakın zamanda anlaşılacaktı. Çünkü Sovyetlerin dil
politikası, Sovyet iktidarının kültür emperyalizmi sahasında yürüttüğü
faaliyetlerin başında gelmiştir. Sovyetler Birliği içindeki tüm Türklere
arka arkaya uygulanan alfabe reformu, her zaman Sovyet siyaseti ile
iç içe olmuştur.
1923’teki XII. Kurultayları Milli Sovyet Cumhuriyetleri dillerini bu
cumhuriyetlerin devlet dilleri olarak ilan etti. Ancak arkadan altı yıl
geçtikten sonra bu kararın iptal edilmesi, Sovyet Rusyanın sadece
kendi hakimiyetlerini sağlamlaştırmak amacıyla bu siyaseti gütmüş
olduklarını ortaya koydu. Türklerin 1930 yılına kadar kullandığı arap
alfabesi zaman içinde birkaç değişiklik geçirdi255. Bu değişikliklerin
en geniş kapsamlısı 1923’te bu arada toplanan Orta Asya Özbekler
İmla Konferansın’da yapıldı. Sovyet Filologları başta Müslüman Orta
Asya halkların yazımlarında kullandıkları Arap alfabesinin, kendi
dillerin filolojik yapılarına uygun düşmediğini öne sürmüşlerdir. Rus
tabiyetindeki Türklere, birkaç Rus alfabesiyle karıştırılmış Latin
harflerini veya kelime köklerini daha geçerli kılmak konusu, Rusya
Komünist Partisinin, Türkistan Halklarına karşıhayata geçirdiği
politikaların ana unsurlarından biri olmuştur.
P. Bushkovitch, “Rusyanın Kısa Tarihi”, Çev. Mehmet Doğan, İstanbul:
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi,2012, s. 355
255
S. Tokatlı “Özbek Alfabesi Üzerine” Erciyes Üniversitesi Dergisi, Yıl 1996.s.224
Kayseri 1996s.33
254
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Orta Asya Türkleri eskiden ve özellikle 1900’lü yallara kadar, Arap
alfabesi ile Çağatay Türkçesin’de yazı yazıyorlar kendi lisanlarında
okuyorlardı. Dilci İ. A. Batmanov bu durumu şöyle özetlemektedir:
“Ekim Devimi öncesi Orta Asya halklarında ortak özellikler taşıyan
Türkmen, Kazak, Özbek, Karakalpak, Kırgız’ların birbirlerini
anlamasına ve yazmasına temel oluşturan yazı dili vardı. Diğer
taraftan ise kendi ana dillerinin özelliklerine göre okuyorlardı256.
Orta Asya halkları sonraki kısa bir süre olan 1920’den 1928’e kadar
ise Arap alfabesini kullandı257. Rus tabiyetindeki Türkler’de 1925’te
Latin alfabesine geçilmesi kararı alındı. Latin harflerinin bazıları Rus
harfleri ile değiştirildi. 1926 da Bakü de Türkoloji kurultayı
gerçekleştirildi. Bakü Kurultayının en önemli kararlarından birisi,
bütün Türk halkları için ortak alfabenin kabul edilmesiydi. Aralık
1927’de yeni Latin alfabesi devlet alfabesi olarak kabul edildi. Ama
Lenin’in aksine Stalin hiçte bölgesel dillere veya ortak bir Latin Dili
anlayışına

sıcak

bakmadı.

1930’dan

sonraki

süreç,

resmen

Sovyetleştirme politikası bırakılmış Ruslaştıma politikası halini almış
ve böylelikle Sovyet dil politikası dönüşüme uğrayıp sonraki dil
konusundaki uygulamaların mihenk noktası olmuştur. Stalin azınlık
milliyetçiliğini tehlikeli bulmuş ve bunu körükleyen unsur olarakta
ortak dillerinin olması olarak algılamıştır. Halkları Ruslaştırmak için
“Birleştirilmiş Yeni Türk Alfabesi”ni tehdit olarak görmüş, bu yeni
Latin alfabesini ortadan kaldırıp yerine Kril alfabesini getirmekle
A.İ. Batmanov, Formirovanie i Razvitie Kirgizskoy Natsii,
Frunze, 1957, s.51-67.
257
S. Soucek, A. Hıstory of İnner Asia , Cambridge
Press,Cambridge,2000,s.234.
256
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yetinmemiş hem kendi vatandaşlarından hemde Türk kökenli yerel
aydın ve düşünürden bu amaçla çalışan veya katkısı olanları sürgün,
hapis ve idamlarla bertaraf etmiş ve Latin alfabe çalışmalarının tüm
etkilerini yok etmeye çalışmıştır258. Böylece Arap alfabesinden Latin
alfabesine geçişin ardından henüz kısa bir süre geçmişken, SSCB
Hükümetinin emriyle bu kez de Latinalfabesinden Kiril alfabesine
geçiş

259

kararlaştırılmıştır. Ruslara tabi olmuş yerel yöneticilerin bu

talimatlara uymaktan başka yolu kalmamıştı. Zaten hemen aynı yıl
olan 1940-41 öğretim yılı Rus alfabesi olan Kril alfabesiyle başlar. Bu
kararların halktaki karşılığı iki şekilde olur: Başta Türkiye ile kültürel
diyaloğ, iletişim yolları ve kültürel bağlara engel olmakla beraber,
arap alfabesiyle yüzyıllardır oluşturulan kültürel ve bilimsel birikim
okunup anlaşılamaz duruma gelinmiş, diğer taraftan da Kril
alfabesinin yeni anlaşılmaya çalışılan imla ve yazım kurallarının
yarattığı karışıklık halkta düşünce ve duyguların ifadesi aktarımı
noktasında zora sokmuştur260.Hatta sonrasında bu dile geçiş ağır bir
ekonomik yük getirmiştir. Çünkü çok kısa bir zaman önce Orta Asya
Türklerindeki tüm matbaalar ve yazım cihazları Latin alfabesine göre
alınmış sonra getirilen kril alfabesi zorunluluğu tüm bu maliyeti boşa
çıkarmış ve imal edilen milyonlarca cilt kitapişe yaramaz duruma
gelmiştir. Tüm bunlar boşuna yapılmıyordu. Hakim ulusun dilinin
geçerli olduğu ve onun etkisinde yetişen yeni nesil elbetteki o dilin
B. Arslan, “Sovyet Rusya Hakimiyetinde Yaşayan Türklerin Ortak ‘Birleştirilmiş
Türk Alfabesi’nden ‘Rus Kril’ Alfabesine Geçirilmesi”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Dergisi, 2009, s. 40
259
J. Cagnat, İmparatorluklar Beşiği, s.154; O. Roy, a.g.e., s.119.
260
G. Simon, Nationalism and Policy Toward The Natioanalities in the SovietUnion,
Colorado,1991, s.214.
258
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etkisiyle ve ona aidiyetin tesirinde kalıp milliyetçi argümanlardan
uzaklaşacaklardı.
Sovyet Halk Eğitim Komiserliği 1940’da birinci sınıflar ve büyükler
için Rus alfabe kitabını çıkardı. Yeni alfabenin öğretilmesi için kurslar
açtı.80 yıla varan Sovyet Rusya dönemindeki uygulanan politikaların
bir sonucu olarak, her lehçenin farklı bir dilmiş gibi algılattırılması,
ortak Türkçe dillerinde ciddi kopmalar ve sosyal ayrışmalara sebep
olmuştur.
Bugün için Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın Latin
alfabesine geçmesi önemli bir gelişmedir. Fakat ortak bir alfabe
veortak bir yazım dili oluşturma imkanı bir anlamda yok gibi
görünüyor. Bu durum da Sovyetlerin Türkistana uyguladığı en ufak
bir farklılığın farklı bir milliyet veya gurupmuş algısı halkta mikro
milliyetçilik oluşturmuştur. Ama tüm bunların yanında ortak bir alfabe
uygulaması en azından gittikçe birbirinden uzaklaşan lehçe ve dilleri
birbirine yakınlaştıracaktır. Öyleki, Kazakistan ve Kırgızistan’ında
Latin alfabesine geçişten sonra alfabe birliği artık tartışılabilir
haldedir. Ancak şuda bir gerçektir ki, yaşadığımız bu çağın teknolojik
argümanları veya ekonomik kaygılarla heran Türkçemize ve Türk
lehçelerine fütursuzca giren yabancı kökenli kelime ve terimler,
kökeni bir olan bu lehçeleri iyice birbirinden uzaklaştırmaktadır261.

M. Nakip,” Orta Asyada Güç ve Zihniyet” Bölgesel ve Küresel Politikalarda
Orta Asya, Ankara, 2012, s.7.
261
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8.5. Sovyet Döneminde Orta Asya’da Din Politikası
Rusya imparatorluğu için millet ve din meselesi, bünyesinde
barındırmış olduğu çeşitli millet ve kavimler nedeniyle her zaman, her
devirde istikrarlı gelişmeyi tehdit eden unsur olarak görülmüştür.
Özellikle Orta Asya gibi din ve millet olarak Ruslardan tamamen
farklı toplumu barındıran bölgeyi tutmak çok zor idi. XIX. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren Orta Asya’yı kendi hakimiyetine alan Rusya,
bölge halkının dini ve dili bir olan kavimlerden oluştuğunu, bir takım
ilmi

ve

araştırma

faaliyetleri

netcesinde

öğrenmiştir.

Çarlık

Rusya’sının yarım kalmış çalışmaları Sovyet döneminde devam
etmiştir.
Alman İslam bilimci Becker’in “Rus genişlemesi ile ilgili olarak
Rusya İslama karşı olan mücadelesiyle genişlemiştir” ifadesini XVIII.
Yüzyıldan bu yana takip etmiş olduğu yayılmacı dış politikasının
açıklayıcı bir ifadesi olarak değerlendirebiliriz. 1789 Fransız
İhtilali’nin etkisiyle ortaya çıkıp dalga dalga gelişen milliyetçi
akımların Avrupa’dan diğer dünya devletlerine yayılım göstermesi ve
bunu fırsat bilen Rus Çarlığının bunu Panslavizm hareketi olarak
kullanıp güçlenmesine ve bu ideoloji etrafında dış politika üretmesine
neden olmuştur.
Slavların hamisi rolünü üstlenen Çarlık Rusya’nın çöküşünden sonra
da bu rolü Sovyet Rusya devam ettirmiştir. Aynı zamanda Çarlık
Rusya Ortadoks Hristiyanlığınında merkeziliğini, yayılmacılığını
üstlense de Rusyanın politikaları açısından, ister müsamaha göstersin
isterse engelleme yoluna gitsin, her aşamada Sovyetlerin değişen
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dönemsel ve konjonktürel çıkarlarına hizmet etmek üzere İslamiyeti
kullanmaya çalışmıştır. İslamiyet Sovyet Rusyada önemli bir role
sahip olarak, Ekim 1917 sonrası rejimi sağlamlaştıracağı döneme
kadar Orta Asya ve Türkistan Halklarına özgürlük ve hoşgörü
politikası izlemiştir. Yukarıda da anlatıldığı şekliyle asıl politikası
özellikle 1920 sonrası kurumsallaşmasını tamamlayan Sovyet
Bolşeviklerinin

dini

hoşgörüsünün

pekte

olmadığı

sonradan

anlaşılacaktı. Esasında kuruluş felsefelerinde yatan ve Marks’ın
sosyalizm kuramından etkilenerek doktrinini oluşturan Komünist Parti
Manifestosu ve sosyalist felsefelerinde Diyalektik Materyalizm’in
diyalektik öğretisi vardı ve bu öğreti ruhani varlık prensiplerine pekte
iç açıcı bakmıyordu. Marks’ın öğretisine göre “sanayisi gelişmiş
toplum, gelişmemiş topluma ayna tutmak ve ona yol göstermek
durumundadır” fikrini Orta Asya’nın sömürülmesine ideolojik kaynak
olarak görmüşlerdi. Kısaca tüm toplumsal sınıfların oluşumu, gelişimi,
ilerlemesi ve geleceğin inşası kollektif ekonomik üretim ile onun
yaşam modeli olan sosyalizm ile insanlık için en son ileri model
olarak komünizmin olacağı üzerine kurgulanıyor ve dini argümanlara
yaşam hakkı pek tanınmıyordu. Zira varlıksal herşey maddesel
yaratıldığı yani madde varolduğu için düşünce varolduğu fikriyle
Marks’ın Diyalektik Materyalizmini toplumsal yapıya ve işçi sınıfının
diktatörlüğüne gidecek gelecek toplum modelinde dinsel zincire yer
vermiyordu.
Şimdi hal böyle iken islamiyete ancak çıkarlarına hizmet edecek kadar
müsmaha gösterecekleri anlaşılır olmaktadır. İslamiyetin elbetteki
sadece dinsel anlamda toplumsal ağırlığına bakacak ciddiye
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alacaklardı. Hatta adalet ve siyaset olgusununda içinde olduğu
argümanları

değerlendirereklerdi.

Ancak

oluşacak

muhalefet

ihtimalini de değerlendirerek, politikalarını din üzerinden iki türlü
uygulamışlardır262. İlk yaklaşım, katı şekilde topluma dinsizliği
dayatırken ikinci yaklaşım ise, Müslüman azınlıkların benliklerini
ifade eden “ulusal iradenin” ve “ulusal bilincin” yok edilmesi olarak
belirlenmiştir263. Zaten özellikle güç kullanarak uyguladığı politikası;
dinsizliği dayatması, şeriat mahkemelerini kaldırması (1924), ibadet
yerlerinde din derslerinin alınmasının yasaklanması (1928), İslami
birlik olan ümmet anlayışını korku yaratarak ortadan kaldırma çabası
ve yeni yetişen çucuklara da eğitim yoluyla da materyalizmin empoze
edilmesi, dini kurumları itibarsızlaştırma ve islamı müslümanların
hayatından çıkarıp devreden çıkarmaya yarayacaktı. Bu durum zaten
resmi devlet politikası halini almıştı. İslam dininin ibadet yerleri olan
cami, medrese ve mescitlerin değerli eşyalarına el konularak (19221925) kapatılmış, Sovyet Rusya’nın sonraki yaklaşık 70 yıllık
hakimiyetinde bu ibadet yerleri ya yıkılmış yada üretim merkezi veya
müze olarak kullanılmıştır. İmamlar ve din adamları soruşturma
geçirerek sindirilmiş, sürgüne gönderilmiş vede birçoğu idam edilerek
din

adına

yaşayan

toplumsal

değerler

ortadan

kaldırılmaya

çalışılmıştır. O kadar ki 1989 yılına gelindiğinde, Sovyetlerde açık
olan Buhara’da bir ve Özbekistanda iki tane medrese eski olanlardan
kalabilmiştir. Ama İslamiyete karşı yaklaşım doktrinleri yukarıda
S. Keller “İslam Sovıet Central Asıa ,1927-1930; Sovıet Polcy and the Struggle
For. Central” Central Asıan Survery, C.11,1992, s.32.
263
S. Derin, “Tasavvufun Orta Asyada Yakın Geçmişteki Rolü: Kırgızıstan Örneği”
Tasavvuf: İlmi ve Akademik AraştırmaDergisi, s.16, İstanbul,2006, s.9.
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anlatıldığı şekliyle hep aynı kalmıştır. Müslümanların ümmet saikleri,
onları hep korkutmuştur.
Türkistan halklarını parçalayarak böl-parçala-yönet anlayışını Sovyet
Hükümeti, özellikle Stalin döneminde devlet politikası haline getirip
ve uzun vadeye yayarak sistemli bir halde uygulamıştır.

Ancak

değişen iktidar ve dünyanın konjoktürüne göre yine de din faktörüne
zaman zaman değişik yaklaşılmıştır. O kadar ki, dinin öğrenilme
biçimi, yaşamına geçirme ve algılanmasına müsmaha şekilinde
olmuştur. 70 yıllık değişen konjonktüre göre takip edilen din
politikalarını aşağıdaki dönemlere ayırabiliriz:
1. Güven ve zaman kazanma ile kısmen müsamaha dönemi (19171926)
2. Dine saldırı, dinle ve dindarlarla mücadele dönemi (1926-1929),
3. Saldırı, baskı ve zulmün zirveye çıktığı tam sosyalizm dönemi
(1929-1941)
4. Gevşeme, dinin moral gücünden yararlanma, dini din ile kontrol
dönemi (1943-1955)
5. Dine karşı son hamle: Kruşçev’in Kampanyası (1959-1962)
6. Dinin sosyal olgu olarak tanınması, kontrollü izin dönemi (19631990)
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7. Kararsızlık ve dinden faydalanma dönemi, Bolşeviklerin meşruiyet
kazanmak

ve

yayılma

aracı

olarak

kullanmak

için

dinden

yararlandıkları dönemdir264.
Sovyetler Rusyasının II. Dünya Savaşı yıllarında, islam dinine karşı
tutumda birtakım gevşemeler meydana gelmişse de harpten sonra
Sovyetlerin müdahaleleri devam etmiş, Sovyetlerde resmi İslam
teşkilatı Stalin tarafından II. Katerina’nın uygulamaları örnek alınarak
tesis edilmiştir. Buna göre Sovyetler’de müslümanlar idare edilen,
dört idari merkeze bağlanmıştır265. Bu dört idari merkez şunlardı: Orta
Asya ve Kazakistan Dini İdaresi, Avrupa Rusyası ve Sibirya
Müslümanlarının Dini İdaresi, Kuzey Kakavuz ve Dağıstan Dini
İdaresi ile Uzak Kafkasya Müslümanlarının Dini Nazırlığı idi. Satalin
savaş politikalarında müslüman halktan destek almak amacıyla bu
uygulamaya gitmişti ve 20 Ekim 1943 tarihinde kurulmuş olan Orta
Asya ve Kazakistan Müslümanları İdaresininin merkezi Özbekistan’ın
merkezi şehri olan Taşkent idi. Resmi dili Özbekçe olan idarenin
sorumluluk

alanı

Orta

Asyadaki

(Özbekistan,

Kazakistan,

Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan) beş cumhuriyeti Orta Asya ve
Kazakistan müslümanları dini idaresinin ilk başkanı olan İşan
Babahan Abdülmecid Han yerini Şemsuddinhan İbn Ziyaddinhan
Babahonav’a bırakmıştır266.

İbrahim Çalışkan, “20. Asırda Asya’da Din Politikaları: Çarlık Rusya ve
Sovyetler Birliği Hakimiyetinde Belirleyenler ve Belirlenenler”, Bölgesel ve Küresel
Politikalarda Orta Asya, Ankara,2012, s.95.
265
H. CarrereDencausse, Sovyetlerde Müslümanlar, İstanbul, 1992, s.22.
266
Shırın Akıner, SovyetMüslümanları, İnsan Yayınları İstanbul, 1995, s. 43.
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Özbekistan SSCB’nde mevcut olan iki medrese, Buhara’da Mir
Arab267 medreseleri de bu müftülüğün idaresi altında bulunmakta idi.
Bunlara daha sonradan 1971 yılında kurulmuş olan İmam İsmail ElBuhari Medresesi de eklenmiştir.
Bunun yanı sıra Orta Asya ve Kazakistan dini idaresi 1946 yılında
Özbekçe

ve

Arap

harfleriyle,

“Urta

Asiya

ve

Qazagstan

Müslümanları’nın Dini Nazariye Jurnal” adında üç aylıkbir dergi
çıkarmıştır. 1968 yılına kadar yayınlanan bu derginin yerini Sovyetler
birliğinde basılarak yurt dışına dağıtılan tek dini neşriyat olan ve yılda
dört defa çıkan “Sovyet Şarkı Müslümanları” adlı dergi almıştır.
Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca ve Özbekçe nüshaları olan bu
derginin amacı dış dünyaya Sovyetler’de din hürriyetinin olduğu
izlenimini

vermekti.

Orta

Asyadaki

anti-islami

propaganda

faaliyetlerinden, II. Dünya harbinin sonuna kadar Ateistler Cemiyeti,
1950 yılında Özbekistan İlimler Akademisinin Ateizm Şurası sorumlu
tutulmuştur268. İhtilali müteakip Özbekistan’da din kitapları yayınları
yapan bütün müesseseler müsadere edilerek inkılap aleyhtarı yayın
olarak nitelendirilen bütün dini eserlerin yayınlanması yasaklanmıştır.
Sovyetler, dine karşı propaganda da çok sayıda resmi yayın olarak
nitelendirilen bütün dini eserlerin yayınlanması yasaklanmıştır 269.
Ayrıca resmi olarak tanınan müslüman din adamları aracılığıyla fetva
267

A. Burton, The Bukharana A Dynastik, Diplomatic and Commercial History
1550-1702, Breat Britain,1997; J.A. Gross “Resmi ve Resmi Olmayan
İslamTartışması: Sovyet Orta Asyasında Tasavvuf” Uludağ Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, C.13, s.11, Bursa,2004, s.282.
268
E. Bacon, Central Asians Under Russian Rule, New York, 1966, s.182.
269
B. Hayit, “Sovyetler Birliğinde İslam Araştırmalarının Temayülleri”, Türk
Dünyası Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 1986, s.182.
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ve yazılı eserlerde; Tasavvufun yanlış bir değerlendirme yaklaşımı
olduğu, İslama parallel bir unsur olarak resmen kınandığı, kutsal dini
mekanların ve bunların ziyaret edilmesi de yasaklanmıştır270.II. Dünya
savaşı sonrasındaki yıllarda Orta Asyada İslamiyet aleyhtarı
propagandalar hız kazanmıştır. 1959’da 146.500 din aleyhtarı toplantı
ve konferans yapılmıştır271. 1954 yılından 1964 yılına kadar olan on
yıllık bir zaman zarfında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birliğinde
177 adet Türkçe İslam aleyhtarı kitap neşredilmiştir272. Orta
Asya’daki müslümanların dini duygularına karşı en barbar ve
hunharca bir hareket de cumhuriyet’deki kolhozlarda domuzculuk
çiftliklerinin kurulması ve müslümanların domuzculukla meşgul
olması yolunda verilmiş olunan emirdir.
Özelde Orta Asyada ve esasında dünya genelinde İslamiyetin Türk
kimliğiyle beraber anılması boşuna değildir. Bağımsızlıklarını kazanıp
cumhuriyetlerini ilan eden Türkistan Halkları, Çarlık ve Sovyet
Rusya’nın her iki dönemlerinde de Türk kimlikleri ve İslami ruhları
olarak müslüman anlayışları eritilmek istenmiştir. Yukarıda anlatıldığı
şekliyle her türlü argümanı kullanan Ruslar kabul etmek gerekir ki
belli bir seviye de mesafe almışlardır. Ancak Orta Asya’daki
Türkistan coğrafyasının Rusya’nın öncelikli dış politikasından çıkması
ve batıya entegrasyon sürecine girmesi, Türkistan Halklarında
kimliklerinin uluslar arası

alanda

tekrar gündeme

gelmesini

doğurmuştur. Sovyet Rusya’nın eski idari yapılanmaları şeklinde
270

J.A. Gross, a.g.m., s.298
E. Bacon, a.g.e., s.182
272
A. Beningsen-C.L. Quelquajay, Sufi ve Komiser, Akçağ Yayınları, İstanbul,2008,
s.59,60.
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teşekkül edilmiş devlet yapıları ve idari kadroları ancak bundan sonra
siyasi, ekonomik ve kültürel alanda uluslararası arenada kimlikleriyle
meşruiyetlerini kurmaya başlamışlardır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOVYET SONRASINDA RUSYA FEDERASYONU VE ORTA
ASYA
Sovyet sonrasında Rusya Federasyonu’nun dış politikasının Orta Asya
yönünü üç kısımda değerlendirmek mümkündür:
1. 1990’lı yılların başı ve ortalarında Rusyanın batının bir parçası
olma hayali ile Orta Asya’yı ülkenin dış politik önceliklerinden
çıkarması,
2. 1990’lı

yılların

sonunda

SSCB’nin

dağılmasının

ardından

Moskova,
3. Orta Asya ülkelerini de kapsayacak Bağımsız Devletler Topluluğu
(BDT) projesi ile Baltık ülkeleri hariç bütün eski Sovyet
Cumhuriyetleri’nin bir birlik etrafında toplanması. Başlangıçta
Kremlin, Orta Asya ülkelerine onların zaten Rusya’ya mahkum
oldukları düşüncesiyle fazla önem vermemiştir273.
Sovyetlerin en büyük mirasçısı doğal olarak Rusya Federasyonu’dur.
Rusya Federasyonu SSCB’ye göre birçok nedenden dolayı içerdeki
değişikliklerden

başka

olarak

eski

Sovyet

hakimiyetindeki

coğrafyalarda otoritesini kaybetmiş ve dolayısıyla: cografik ve
demografik hakimiyet ortadan kalkmış, ekonomik gelir kaynakları ile
maliye sarsılmış, askeri açıdan güç kaybetmiş, yoksulluk ve itaatsizlik
İ. Sinitsina, Economic Cooperation Between Russia and Central Asian
Countries: Trends and Outlook, Oniversity of Central Asıa Graduate School of
Development, N.5, Bişkek, 2012, s.8.
273
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ile siyasi istikrarsızlık had safhaya çıkmıştır. Rusya önemli ölçüde güç
kaybettikten sonra

tam

bir kaos içerisindeydi

ve

kendisini

toparlayamamıştı. Böylesine büyük bir ülkeyi kaybetmesinin, halkın
ve devletin üzerinde büyük bir etkisi olmuştu. Rejim değişikliğinede
ayak uydurmakta zorlanmıştı. Rusya toparlanmaya başlayınca eski
Sovyet coğrafyasına hakim olmaya başladı. Her nekadar Sovyetler
Birliği artık yoksa da Rusya bu ülkelerdeki nüfuzunu korumaya
başlamıştır. Orta Asya bölgesi geçmişte olduğu gibi bugün de Rusya
için büyük önem taşımaktadır. Çünkü buradaki ülkeler ile Sovyetler
sayesinde ortak bir tarihi mevcut olmuştur. Halen de bu ülkelerin hiç
bir şekilde batının yanında yer almaması için büyük bir gayret
göstermektedirler.
1.Sovyetler Birliği’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri’nin
Bağımsızlıklarının İlanı
1985’te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin Komünist Parti
Genel Sekreterliği’ne yeni seçilen ve Sovyetlerin tarihinde en genç
siyasetçi sayılan 56 yaşındaki Mihail Gorbachov, ülkenin iç alanında
iktisadi

düzenlemeler

ile

beraber

demokratik

reformları

da

uygulamaya girişmiştir274. Gorbachov’un ülkenin içinde bulunduğu
sıkıntıları gidermek için iki tane reform proğramı uygulamaya
koymuştur. Bunlar, “Perestroyka”275 yeniden yapılandırma ve
“glasnost”276 demokratikleşme adına yapılan reform hamleleridir.
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, idefix.com, Ankara, 2006, s.911.
Perestroyka, yeniden yapılandırma Pazar kurallarının ekonomiye uygulamasını,
politik yaşamda ise partinin tarafsızlığını hedefliyordu. Bu politika çerçevesinde
274

275
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Glasnost yada diğer anlamıyla demokratikleşme adımının temel
amacı: yıkılmaya başalayan Sovyet yönetimini kurtarmaya dönük bir
çabaydı. Ancak Glasnost politikasının sağladığı bir dizi düzenleme,
yarattığı rehavet ortamı, siyasi, sosyal ve kültürel anlamda eski
kontrolün sağlanamaması iktidar açısından bir çok ağır sonuçları
getirmiştir. Artık rejimi sorgulayan tarafların varlığını dahada
hissettirmesine, bu durumdan faydalanmalarına vesile olmuş ve
muhalefet artık daha güçlü ses çıkarmaya başlamıştır. Böylece içsel
dinamiklerin harekete geçebilmesine neden olunmuştur. SSCB’ye
demokratik bir devlet imajı vermeye çalışan Gorbachov, Sovyetler
Birliği’nin

Yüksek

Kurulu’nun

gerçek

bir

parlementoya

dönüştürülmesi ile birlikte SSCB’de bir cumhurbaşkanlık kurumu
oluşturmasıyla Sovyetler Birliği’ninilk ve son cumhurbaşkanı sıfatını
kazanmıştır. Aynı zamanda SSCB’yi oluşturan ve cumhuriyetler
statüsünde

bulunan

ülkelerin

yönetimlerinde

cumhurbaşkanlık

kurumlarının kurulması ve yerli parlamentoların kendi yetkilerini
kullanmaya başlaması da bu politikaya dahildir277.
Gorbachov dış politikasında köklü değişiklikler yapabilmek için
Sovyet toplumunda yeni ulusal kimlik arayışlarına girişmiştir. Batının
devletleri düşman görülmemeli ve diyaloğ geliştirilip bağların
kurulması taraftarıydı. Bu radikal fikirleri hayata geçirdi ve batıyı
önceliğe alarak yeni bir sayfa açmıştır. Sovyet Rusya’nın Çin ile olan
ekonomide merkez planlamadan uzaklalışmış, üretim ve tüketimde sübvansiyonlar
azaltılmış ve gerçek fiyat politikaları izlenmeye başlanmıştır.
276
Glasnost kamuya açık olma anlamına gelmektedir.
277
Z. Dağı, Kimlik, Milliyetçilik Ve Dış Politika Rusya’nın Dönüşümü, İstanbul,
2002, s. 93.
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ilişkilerini de normalleştirmeye başlamıştır. Silahlanma yarışından
ödün vererek bu yönlü antlaşmalara gitmiş ve “Orta Menzilli Nükleer
Silahların İndirimi” antlaşmasını 1987’de ABD’yle imzalamıştır278.
Bünyesindeki

cumhuriyetlerin

yetki

artırımlarına

giderek

inisiyatilerini arttırmış ve Afganistan’dan çekilmiş batıda prestijini
arttırmıştır. Kendi mali sisteminde köklü bir değişiklik ve siyasi
sistemde köklü bir yapılanmaya gidilmeden Sovyet sistemini ayakta
tutamayacağını bilen Gorbachov’un korktuğu başına gelecekti. Çünkü
tüm rejim karşıtları, muhalifler, daha çok söz sahibi olmak isteyenler,
daha önceki yönetimden baskıya uğrayıp kinlenenler, milli anlamda
ayrılmak isteyenler, din adamları vs. ortak bir alanda seslerini
duyurmaya başlamışlardır. Rejimi kurtarmaya dönük bu reform
hareketleri ters tepmişti.
Böylece adaleti daha fazla tesis etmek isteyen Gorbachov, tüm
muhaliflerine Moskova’yı tehdit etmeye cesaret ettirecek bir silah
vermiş oldu279. Reform sürecinin ilk dönemlerinde Gorbachov,
halkların milliyet meselesini pek ciddiye almayıp çağ dışı bir zihniyet
olarak görüyor ve Orta Asya ve Türkistan gerçeği ortada olmasına
rağmen SSCB’de böyle bir sorun yok diyordu.Oysa bizzat kendisi Rus
Ulusunun veya Milletinin çıkarlarını ve onun rejimini esas alan
politikalarını hayata geçirmeye çalışıyordu.Bu geç dönem çabalarının
bir sonuç vermediğinin görülmesiyle birlikte SSCB’de ortaya çıkan

278
279

F. Armaoğlu, a.g.e., s.917.
Zbigniev Brzezinski, Büyük Çöküş, Çev. Gül Keskil, Ankara,1997, s.205.
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çözülme, soğuk savaş’ın sona ermesini de beraberinde getirmiştir 280.
Daha

sonra

ülkenin

Cumhuriyetlerindeki

hemen

ayrılma

batısında

çabalarına

dair

bulunan

Baltık

hareketler

doğu

ülkelerinde de baş gösterdi ve hatta Slav olan uluslar bile
Sovyetlerden

ayrılma

çabalarına

başladılar.

Tabi

içerde

de

milliyetçilik rüzgarları esmeye başlamıştı281.
Milliyetçilik hareketleri, etnik çatışmaları beraberinde getirmiştir.
Bunlardan birisi, 16 Aralık 1986’da Kazakistan’da meydana gelmiştir.
Kazakistan gençleri sokağa dökülerek Kazakistan’ı Kazak’ların
yönetmesini istemiştir. Kazakistan’daki 1986 olayını Moskova, etnik
kökene dayanan ayaklanma olarak vasıflandırmıştır.282. Kazakistan’da
vuku bulan bu olaydan sonra SSCB genelinde milliyetçilik akımları
etnik çatışmalara neden olmuştur. Bunlardan bazıları Özbekistan’ın
Fergana Vadisinde Haziran 1989’da Meshet Türklerini Özbeklerin
öldürmesi, Kazakistan’ın Jana Özen şehrinde Haziran1989’da
Lezgilere karşı Kazakların zorbalıkları ve Ağustos 1989’da TacikKırgız sınırındaki çatışmalardır. Bir başka çatışma da Özbeklerin
çoğunlukta

olduğu

Kırgızistan’ın

Oş

şehrinde

1990’daortaya

çıkmıştır. Başkaca bir etken olarak ekonomik yoklukların halktaki
sonuçları ve etkisi dağılmayı hazırlayan faktörlerden biridir. Büyüme
oranındaki düşüş, yaşam standardının devlet politikalarına sebeple
düşmesi huzursuzluğa neden olmuştur. Stalin dönemindeki %15
M.Dikkaya” Sovyet Sonrası Döneminde Orta Asyanın Sorunları ve Uluslar arası
Ekonomik Sisteme Entegrasyonu” Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya,
Ankara,2012, s. 450.
281
Y. Onay, Rusya ve Değişim, Ankara, 2002, s.97.
282
F. Kara “Almaatada 1986 Aralık Olayları: Jeltoksan”, Turkish Studies, Vol. 7/4 ,
Ankara,2012, s.418.
280
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büyüme oranlarına karşılık ekonominin çok kaynak tüketen ama az
üreten, artan verimsizliği nedenleriyle 1985’te %1’lere kadar
düşmüştür283. Rus Bilim Akademisi’nin araştırma sonuçlarına
bakılırsa Sovyet Rusyanın son dönemleri olan 1985-1990 yıllarındaki
tarıma dayalı üretim 3.6 kat, hafif sanayi ve sanayi kompleksi de 10
kat azalmıştır.
1988’in sonbaharında ilk olarak bağımsızlığını ilan eden Baltık
ülkelerinden

Estonya

olmuştur.

Bu

durum

diğer

Baltık

Cumhuriyetlerine de sirayet ederek cesaret vermiş ve onlarda 1989’da
bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. Aynı yıl Polonyada
Sovyet karşıtlarının yönetime gelmelerinden sonra Avrupa’nın doğu
ve ortasında bulunan bağlı devletler, Sovyetlerden ayrılmaya
başlamışlardır. Aynı zamanda SSCB’nin sınırları içinde, Kafkasların
güneyinde meydana gelen, Dağlık Karabağ sorunu iki Sovyet
Cumhuriyetini bir çatışma içine sürüklemiştir284. Bu da Sovyetlerin
dağılmasının işaretlerinden birisi olmuştur. Gorbachov’un asıl hedefi
Sovyetler Birliği’nin dağılmasını önlemekti285. Bunun içinde elinden
geleni yapıyordu. 23 Kasım 1990’da Birlik Cumhuriyetleri’nin
bağımsızlık hareketlerine karşı yeni birlik antlaşmasını hazırlamış ve
Yüksek Sovyet’e sunmuştur286. Bu yeni antlaşmada cumhuriyetlerdeki

M.Kemal, Geçiş Döneminde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İstanbul, 1999,
s.17.
284
N. İsingarin, Problemler, Arayışlar, Çözümler, Almatı,2001. S.53; E. Tellal,
“Zümrüdüanka: Rusya Federasyonu’nun Dış Politikası” Ankara, Üniversitesi,
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 65-3, Ankara, 2009, s. 190.
285
Mıchael Gorbachov, Seçme Konuşma ve Meseleler, Çev: Mahmut Coşkun,
İstanbul,1988, s.307-425.
286
F. Armaoğlu, a.g.e., s. 947.
283
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yetki artışını sağlamanın yanında Moskova’nın merkez olarak
savunma, maliye, dış ekonomi politikaları gibi konularda etkili
kalması öngörülüyordu. Bu dadaha gevşek bir federasyon demekti.
Antlaşmanın 17 mart 1991 de referanduma sunulmasının ardından,
referanduma katılan, 9 tane birlik içerisindeki cumhuriyetler 20
Ağustos 1991’de antlaşma imzalanmıştır. Bu gelişmelerin üzerine
Gorbachov’un reformlarına karşı birlik cumhuriyetlerinin ayrılma
sürecine girmesine tepki gösteren Devlet Olağanüstü Hal Komitesi
(GÇKP) adlı askeri grup 19 ağustos 1991 de Devlet Güvenlik
Komitesi

(KGB)

ve

Ordu’ya

dayanarak

darbe

girişiminde

bulunmuştur. Bu darbe Gorbaçov ve onun reformlarına karşı
milliyetçi grupların ve komünistlerin güçlendiğini gösteren bir kanıttı.
Ağustos 1991’de GÇKP Darbesi’ne SSCB ülkesinde bulunan KGB
kurumu ve ordu mensuplarının destek sağlamaması sebebiyle hem de
Moskova

halkının

direnişlerine

dayanamayarak

başarısızlığa

uğramiştir. Moskova direnişindeki liderliği üstlenmiş olan Rusya
Federal Cumhuriyeti’nin başkanı Boris Yeltsin, darbe mensuplarını
tutuklatarak SSCB’nin Komünist Partisini ve parti yönetimini
feshetmiştir. Yüksek Sovyet darbeden sonra üyelerinin yenilmesine
rağmen yetkilerini kaybetmiş durumdaydı. Gorbaçov bunun üzerine
birlik cumhuriyetlerinin başkanlarından oluşan Devlet Konseyi’ni 2
Eylül 1991’de kurmuştur. Ancak konsey toplantılarına Baltık
Cumhuriyetleri, Moldova, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan
katılmamıştı. Bunun üzerine Devlet Konseyi’nin aldığı ilk karar,
Baltık Cumhuriyetlarinin bağımsızlığının tanınması olmuştur287.
287

Fırat Purtaş, Rusya FederasyonuEkseninde Bağımsız Devletler Topluluğu,
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Ardından gelen bağımsızlıklar ve Sovyetler Birliğinin dağılma
sürecinin son noktası 8 aralık 1991 de imzalanan Minsk Antlaşması ile
gerçekleşmiştir.

21

Aralık’ta

Almaata’da

toplanan

15

eski

cumhuriyetten 11’inin devlet başkanları, Kuruluş Antlaşması Ek
Protocol ve Deklerasyonda288 Sovyetler Biriği’nin uluslararası hukuk
süresi olarak sona erdiğini açıklamışlardır. Azerbaycan, Ermenistan,
Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya, Tacikistan,
Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna eşit haklara sahip olarak
BDT’nu kurduklarını tüm dünyaya bildirmişlerdir289. Topluluğun
Ankara, 2005, s.56.
288
Deklerasyona göre Bağımsız Devletler: Azerbaycan, Ermenistan, Belarus,
Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkmenistan,
Özbekistan ve Ukrayna, aralarındaki ilişkilerin, devlet egemenliğinin ve egemen
eşitliğin karşılıklı olarak tanınmasına ve buna saygı duyulmasına, ayrılmaz olan
kendi kaderini belirleme hakkına, eşitlik ve içişlerine karışmazlık ilkelerine, kuvvet
kullanma ve kuvvet tehdidinde bulunmaktan, ekonomik ve diğer her türlü baskı
yöntemlerinden tehdidinde bulunmaktan, ekonomik ve diğer her türlü baskı
yöntemlerinden tehdidinde bulunmaktan, ekonomik ve diğer her türlü baskı
yöntemlerinden kaçınmaya, uyuşmazlıkları barışçıl yollarla çözümlenmesine , ulusal
azınlıklar dahil insan hak ve özgürlüklerine saygı duyulmasına, yükümlülüklerin iyi
niyetle yerine getirilmesine, uluslar arası hukukun gene kabul gören diğer norm ve
ilkelerine dayalı olarak gelişeceği demokratik hukuk devletlerini kurmaya çalışarak;
birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve mevcut sınırların dokunulmazlığını tanıyarak ve
buna saygı duyarak, derin tarihi kökleri bulunan, dostluk, iyi komşuluk, karşılıklı
olarak yararlı işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesinin halkların köklü çıkarlarına
uygun lduğunu, barış ve ilişkilerinin güçlendirilmesinin halkların kökiü çıkarlarına
uygun olduğunu, barış ve güvenliğe hizmet ettiğini kabul ederek, barışın ve
milletlerarası uzlaşmanın korunması konusunda kendi sorumluluklarını alayarak,
BDT’nin kuruluş anlaşmasının amaç ve ilkelerine uyacağını taahüt etmiştir. F.
Hüseynov, “Bağımsız Devletler Topluluğu’nun Oluşumunun Hukuki Boyutları”,
dergiler. Ankara.edu.tr.38/280/2544.
289
Rusya BDT’yi gelecekte Sovyet sonrası bağımsızlıklarını ilan eden ülkeler ile
ilişkilerini derinleşirecek bir araç olarak değerlendirmiş, özellikle Orta Asya
açısından bu örgüte önem vermiştir. Bu bağlamda BDT Rusya’nın Yakın Çevre
olarak adlandırılan Orta Asya va KafkAsya2ya yönelik politikalarının ilk adımı
olarak dikkat çekmektedir. Rusya ilk yıllarda ekonomik ve siyasal anlamda
yeterince güçlü olmaması nedeni ile yakın Çevre politikasında o bölgede yaşayan ve
söz konusu coğrafyanın yumuşak karnı olan etnik Rusları ve bölgenin ortak dili olan
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amacı üye devletlerarasında ekonomik, sosyal, mali ve kültürel
alanlarda işbirliğini geliştirmek, temel hak ve özgürlükleri ile insan
haklarını güvence altına almak, silahsızlanmayı sağlamaktı 290.
Sovyet sonrası dönemde Rusya, SSCB2nin bir parçası olan komşu
ülkelerde rolüyle ve şu anda sahip olduğu algı ve gerçekte gerçekliği
hesaplaşmakta güçlük çekti. Orta asyada son 20 yılda veya daha uzun
süredir durum dalgalı bir seyr izledi. Yine de rusyanın bölgedeki
yerinin sona ermesiyle ilgili ölüm ilanları erken gibi görünüyor. 1
ruayanın orta asyadaki rolünü güçlendirme arzusu yine seçici bir
şekilde yoğunlaşıyor örneğn, gümrük birliği etrafındaki odak ve
bunun kırgızistan ve tacikistanı da kapsaması için öngörülen plan,
niyetlerin açık bir göstergesidir. Ama diğer yandan, tarihsel miras çok
uzun sürdü. XIX. Yüzyıldan itibarenve hatta 18. Yüzyılda
kazakistanın bazı kuzey bölgeleri için orta asyanın çoğu rus
imparatorluğunujn bir parçasıydı70 yılı aşkın soviet yönetimi,
moskovanınhakimiyetini daha da sağlamlaştırdı ve bubugün güçlü bir
iz bırakmaya devam ediyor. Nesiller açısından, bölgedeki iki önemli
lider kazakistan cumhurbaşkanı nursultan nazarbayev ve özbekistanın
devlet başkanı islam kerimov soviet döneminin son bölümünden beri
sürekli olarak iktidarın düzgünlarini elinde tutuyor. Göç açısından,
orta asya hala 7 milyonun biraz altında rus ve yaklaşık yarım milyon
ukraynalıya ev sahipliği yapıyor. Saferworld 2013, Günümüzde BDT,
Rusçayı kullanmıştır. Rusya Avrasya Ekonomik Topluluğu’na giden yolda BDT’yi
kullanmıştır.
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F. Sönmezoğlu, Uluslar Arası İlişkiler Sözlük, İstanbul,2000, s.119, E. Kurubaş,
“SSCB Sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Yeni Uluslaşma Süreçleri Üzerine Bir
Değerlendirme”, Uluslarası Hukuk ve Politika, C.2, n.5, Ankara, 2006, s.112-133.
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önemli bir güç merkezi durumundadır. Zira dünyadaki doğal
kaynakların yüzde 25’ine sahiptir.
SSCB’nin dağılmasıyla ortaya çıkan BDT, tam bir egemenlik ile
ekonomik ve siyasal birliği korumak arasında bir uzlaşmaydı 291. 90’lı
yılların başından bu yana büyük güçlerin öncelikle ekonomik çıkarları
açısından ilgi duydukları; bu çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla
kendi kurumsal sistemleri ile sosyo-kültürel yapılarını empoze etmeye
çalıştıkları ve üzerinde ciddi bir mücadeleye giriştikleri Avrasya
coğrafyasının yaşamsal önemi aşikardır292.
Avrasya bölgesinin yeniden şekillenmeye başlayan çehresine ve bu
coğrafyadaki çoğu yeni kurulmuş olan ülkelerin tarihlerine bakarak
geçmişteki ve şimdiki durumu ortaya koymakta ve kimi saptamalarda
bulunmakta yarar vardır. Her şeyden önce, bölge ülkeleri jeopolitik
konumlarından kaynaklanan asimetrik özellikleri nedeniyle, iki
kutuplu dönemde merkez-çevre ilişkisi içerisinde ve yarı sömürge
durumundaydılar. Bu bağlamda, Avrasya coğrafyasındaki ülkelerin
hemen hepsinin öncelikle SSCB ile tek taraflı bağımlılık çerçevesinde
şekillenen ilişkileri söz konusuydu293. SSCB’nin dağılması sonrasında
Orta Asya coğrafyasında çok hızlı nüfus hareketleri olmuştur ve bu
nüfus hareketlerinin nedenleri olarak SSCB’nin dağılma sürecine
girmesiyle emareleri ortaya çıkan ve dağılma ile birlikte başlayan
V. Markov, “Merkez Asya Entegrasyonu Aşama veya BDT Ülkelerinin
Entegrasyon Alternatifi” , Orta Asya ve Kafkas, C.4, S.16, 1999, s.35.
292
A. Cooley, Central Asia. A Political History From The 19the Century To
Presenthttp://asiasociety.org/countries/central/asia-political-history-19th century present
293
V. Paramanov- Aleksey Strobov, “The Evolution of Russia’s Central Asia Policy,
June 2008, Central Asian Series, Defence Academy Of the United Kingdom, s.6.
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silahlı çatışmaları, yaşadıkları yerlerden zorla çıkartılarak başka
yerlere sürgüne gönderilen halkların SSCB’nin dağılması sonrasında
ortaya çıkan yeni ulus devletlerdeki etnik çalışmaları ve ekonomik
sebepleri gösterebiliriz294.
2.Boris Yeltsin Dönemi (1991-1999) Orta Asya
SSCB’nin dağılmasıyla insanlar yıllardır alıştıkları ve uyum
sağladıkları

sistemin

çöküşüne

şahit

oldular.

Yeni

durumda

demokrasi, pazar ekonomisi, ifade ve seyahat hürriyeti, insan hakları
gibi kavramlar öne çıktı. Bu durum Sovyet sonrası coğrafyada hayat
şartlarını çok sert bir şekilde değiştirdi ve tamamen farklı nüfus
hareketlenmelerine yol açtı295.
Yeni bağımsızlıklarına kavuşan ülkelerle birlikte eski SSCB
vatandaşlarıda yeni duruma uyum sağlama ve seçme fısatı bulamadan
vatandaşlık, hukuk, dil, para ve gümrük gibi engeller ile karşılaştılar.
Yeni kurulan devletlerde ortaya çıkan ilk şey devletin etnik yapısı
hakkındaki yaklaşım oldu. Birçok ülke devletin asıl etnik grubu
sayılan halkın faydasına ve gelişmesine yönelik politikalar izlemeye
başladı296.

N. Sahrani, “Orta Asya ve Sovyetler DönemiUygulamalarını Sorgulama” , http:7
www. Academical. Org./
295
G. Özkan, “Türkiye’nin Orta Asya ve KafkAsya’dakiBölgesel Politikasında
Enerji Güvenliği” The Energy Security: Dimension of Turkey’s Regional Policy in
The Central Asia And The Caucasus, Akademik Bakış, C.4, S.7, Ankara,2010, s.25.
296
M. Akdiş, “Orta Asya Türk Cumhuriyetleri İle Orta Asya Türk Cumhuriyetleriile
Ekonomik Sosyal Kültürel İlişkiler Bölgeye Yabancı İlgisi veBeklentiler”
http:77www. Dtm.gov.tr/ead/DTDERGİ7 TEMMUZ1999: B. Dave, A shrinking
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1991-1992 yıllarını kısaca özetlersek; Rusya’nın batıya yaklaştığını ve
Atlantik bölgesine doğru entegre olma politikası izlediğini görebiliriz.
Bunun en önemli nedeni olarak da, Moskova’nın uluslararası sistemde
batıdan beklentileri gösterilebilir. Moskova’nın uluslararası sistemde
batıdan kendi güvenliği konusunda garanti almasının, Rusya’nın eski
gücünü yeniden kazanmasına yardım edileceği yönünde hayallere
kapılmasına neden olduğu şeklinde297 bir değerlendirme yapabiliriz.
Batı ile Rusya arasındaki yakınlaşmanın bir diğer nedeni ise,
Rusya’nın arka bahçesi olarak gördüğü Güney Kafkasya ve Orta
Asya’nın, diğer güçler tarafından da hala Rusya’nın çıkar alanı olarak
kabul edilmesi ihtimaline bağlayabiliriz. 1992’de Rusya, kendisini
SSCB’nin varisi olarak ilan etmiştir. Bununla birlikte Orta Asya’daki
SSCB’nin tüm askeri kuvvetlerine sahip çıkmaya çalışmıştır.
Sovyet başkanlığında bloklaşmadan kaçınarak tarafsızlık politikası
izlemeyi tercih etmiş, nitekim Aralık 1995’de Türkmenistan’ın bu
tarafsızlıkstatüsü Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir.
Türkmenistan’ın eski devlet başkanı Sultan Niyazov’un düşüncesi
olan tarafsızlık politikalarının temeline Türkmenistan’ın sahip olduğu
zengin doğal kaynakları ve diğer Orta Asya ülkelerine nispeten daha
sakin bir coğrafi konumu ve ekonomisinin iyi olması gibi dayanakları
olduğunu söyleyebiliriz. Yeltsin döneminde Türkmenistan’ın Orta
Asya ülkeleri arasında bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz.
Özbekistan SSCB sonrasında İslam Kerimov iktidarı ile başlangıçta
Reach of the State? Language Policy and İmplementation in Kazak hstan and
Kyrgyzstan, New York, 2010, s.43-45.
297
E. Ismayılov, a.g.m., s. 90.
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Rusya’dan uzak durmaya çalışmıştır. Ekonomik ve siyasal olarak
Rusya’dan bağımsız siyasal hayat hedefleyen Kerimov, Rusyanın
Özbekistan topraklarında üs kurmasına müsaade etmemiştir. BDT
nezdinde entegrasyon politikalarından ziyade, daha çok ikili ilişkilere
önem veren dış politika izlemiştir. Rusya’ya uzak olmakla birlikte
ABD, Orta Asyadaki bu yeni siyasal sistemler için dayanak olmuştur.
Kendi topraklarında Amerikan üssü açmasına izin veren Kerimov,
Rus uzmanlar tarafından Rusya’ya karşı bir örgüt olarak nitelendirilen
GUAM’ı (Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova) desteklemiştir.
Tacikistan ve Kırgızistan’a nazaran daha iyi durumda olan
Özbekistan’ın diğer Orta Asya ülkeleri gibi göz ardı edilmesi
durumu298 Yeltsin iktidarının son yıllarında değişen ve bu ülkelerin
öneminin farkında olan Rusyanın politikaları ile iyileşirken V.
Putin’in döneminde

daha

da

ileri seviyelerde

ikili

ilişkiler

gözlemlenmektedir. Soğuk savaşın sona ermesi, Sovyetler Birliğinin
dağılması

ve

Varşova

Paktının

feshedilmesi

uluslararası

sistemdekidengeleri alt üst etmiş, küresel ve bölgesel ilişki kalıpları
değişmiştir.
Uluslararası sistemdeki bu değişimin ABD, AB, Türkiye, Rusya, Çin
ve diğer bölgesel aktörlerin Orta Asya ve Kafkasyada izlediği bölgesel
politikalara çok önemli yansımaları olmuştur 299. Bu geçiş dönemi
Trans-Avrasya coğrafyasındaki bütün devletleri etkilemiştir. Doğu
AvrupadaAsyada eski komünist bloğa bağlı ülkeler artık Moskova’nın
G. Özkan,” Soğuk Savaş Sonrası Orta Asya Kafkasları Ekseninde Türkiye- NatoRusya İlişkileri ve Türk Dış Politikasına Yansımaları” Gazi Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Dergisi,12/1, Ankara, 2010, s.109.
299
E. Tellal, a.g.e.., s. 191.
298

194 | RUSYA’NIN ORTA ASYA’YA (TÜRKİSTAN) YÖNELİK POLİTİKALARININ DÖNEMLERE GÖRE DEĞİŞİMİ

buyruğundan çıkmışlardır. Ancak Sovyetlerin yarım yüzyıldan fazla
süren hakimiyetinde bu coğrafyada yaşayanların kültürel-politikekonomik motifleri tek merkezden idare edilmek suretiyle tahrip
edilmiştir. Sovyet yönetimi bu alanda basit bir Sovyet İnsnı (Homo
Sovieticus) toplumu yaratma çabası içine girmiştir. Özellikle de
bölgede yaşayan İslam;Türk, Farsi toplumlar üçgeni üzerine
yoğunlaştırılmış Sovyet Kolonizasyon politikaları tek tip bir Sovyet
milliyeti yaratma çabalarını gözler önüne sermiştir300.
Sovyetler Birliği parçalandıktan sonra Rusya XX. asrın belki de en zor
günlerini yaşamıştır. Rusya Federasyonu’nun ilk devlet başkanı Boris
Yeltsin’in başkanlığının ilk yıllarında batı temelli ve aynı zamanda
batı eksenli bir politika izlemesi, Rusya’nın zayıflığının bir göstergesi
olmuştur. Yeltsin’in Gorbaçov’dan teslim aldığı Sovyet mirası Hazar
Denizi havzasında etkinliği yitirmiş bir Moskova idi. İç sorunlarla
boğuşan ve ekonomik kriz yaşayan Moskova, uluslararası arenadaki
eski konumunu da neredeyse tamamen yitirmiştir. Ancak tarih
boyunca Ruslar bir çok kere çöküş dönemi yaşamış fakat daha sonra
tekrar eski ihtişamına kavuşmuşlardır301.
Daha SSCB döneminde cumhuriyetlere bir yük olarak bakan Yeltsin,
Rusya’nın başına geçtiği zamanda bu konudaki görüşünü hemen
değiştirmemiştir. Boris Yeltsin, Orta Asya ülkeleri bir yana, Rusya
içindeki özerk cumhuriyetlerine bile “alabilecekleri kadar özgürlük
E. Barut, Orta Asya’da Rusya’nın Yeniden Yükselişi, Polis Akademisi, Güvenlik
Bilimleri Enstitüsü, Mayıs2010, s.135.
301
M. Zeki Günay, “Russıa’s Central Asıa Polıcy Under Borıs Yeltsın” Avrasya
İncelemeleri Dergisi ,
(AVİD9, II/1, (2013) s.85-113.
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havası alımı” politikasını izlemesi ileRusya, kendi dışındaki ülkelerin
önemini anlamaya başlamıştır. Bu bağlamda Orta Asya ile ilgili
politikaları da değişmiştir. Yeltsin, batı ile işbirliğinin, pazar
ekonomisine geçişin ve demokratik reformların Rusya’ya zarar
verdiğini görünce batı ile ilişkilerini gözden geçirmiş ve dış politikada
önceliği yakın çevreye tanımaya başlamıştır. Bu bağlamda Orta Asya
ülkelerine karşı izlenen politika da değişmiştir. Rusya’nın doğal nüfuz
alanı olarak gördüğü bu bölgedeki sorunlarla ilişkisi ve bölgeyi Rus
çıkarlarına yönelik herhangi bir doğrudan tehdit karşısında bir tampon
bölge olarak değerlendirmesi gibi stratejik faktörler, orayı Rus dış
politikası açısından hayati hale getirmektedir302. Oysa Rusya’nın
askeri ve ekonomik etkinliğini arttırarak denetim sağlamaya çalışması
bölgede istikrardan çok istikrarsızlığa neden olmaktadır.
Bölge ülkeleri gerek kendi aralarındaki sorunlardan gerekse Rusya ile
ilişkilerden kaynaklanan tehdit algılamalarından dolayı ABD odaklı
bir güvenlik yapılanmasına girmekte sakınca görmemektedir. Bölgede
söz konusu olan enerji kaynaklarının varlığı dikkate alındığında da
Orta Asyanın global politikanın mücadele eksenine yerleşmesinin
gayet normal olduğu görülmektedir303. Sovyetler birliği döneminde
olduğu gibi bugün Rusya Federasyonu için Kafkaslar ve Orta Asya
önemli bir jeopolitik bölgedir. Sovyetler Birliğinin dağılmasından
sonra Rusya Federasyonunun Orta Asya bölgesinde en çok önem
verdiği ülke Kazakistan olmuştur.
A. Mirdas, “Rusya Federasyonu’nun Orta Asya Politikaları”, http:77 akademik
perspektif.com/2013/11/30/ Rusya-federasyonunun-orta-Asya-politikaları
303
L. Kleveman, “The New Great Game. Blood and Oil İn Central Asia”, USA,
2003, s.27.
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3. Rusya Federasyonunun Orta Asyadaki Güvenlik Stratejisi
1993 yılında Rusya Federasyonu’nun açıkladığı dış politika konsepti
ile, Rusya, yakın çevresine odaklanmış ve Sovyet döneminden gelen
bağlarını kuvvetlendirmeyi hedeflemiştir. Hemen ardından aynı yıl
açıklanan “askeri doktrin” ile de politikalarının güvenlik boyutunu
belirlemiştir. SSCB sonrası kurulmuş BDT, post Sovyet alandaki
devletler arasındaki işbirliğini sağlamada yeterli derecede hizmet
görmemiştir304. BDT çerçevesinde 1992-1993 yıllarında yaklaşık 400
döküman kabul edilmiştir. Ancak bunların hiç biri de fiiliyatta iş
görmüyordu. Bu, Orta Asya devletlerini kendi aralarında işbirliği
geliştirmeye sevk etmiştir. Ocak 1993’te Özbekistan ve Kazakistan
yöneticileri, Orta Asya Devletlerinin Topluluğu’nu kurmuştur. Bu
dönemde Rusya’daki milliyetçi kesim, SSCB’deki gibi Orta Asya
Devletlerinin Rusya’ya yük olduğunu ve onlardan biranevvel
kurtulma çaresini dile getirmiştir. Milliyetçi kesimlerin bu çağrıları,
RF’nin uzun süre Orta Asya’ya ilgi göstermemesine neden olmuştur.
BDT çerçevesinde kabul edilmiş anlaşma sayısının çokluğu, bu
devletlerarasında işbirliğini canlandırmak istediği anlamına gelse de,
bunu yürütecek bir mekanizmaya, güvene ve merkeze ihtiyaç vardı.
Böyle bir durumda Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev, Rusya
ziyaretinde, Moskovada Avrasya Birliğini kurmayı teklif etmesine
rağmen Rusya buna hazır değildi. Orta Asya devletlerinden ise
Kırgızistan bu fikri desteklemişsede, Özbekistan karşı çıkmıştır. Orta

A. Nogayeva, “ABD, Rusya ve Çinin Nüfuz Mücadelesinde Orta Asya: Araçlar
ve Süreçler”, Bilig, Yaz 2012, S.62, s. 183.
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Asya yöneticilerinin istemesine rağmen Rusya, bölgeyi 1993’de Ruble
kullanım alanından atmıştır. Bu, Rusya ile Orta Asya arasındaki ticari
ilişkilerin düşmesine sebep olmuştur. Örneğin,1992-1993 yıllardaki
ticaret hacmi 1991 yılıyla kıyaslandığında 10 kat azalmıştır305.
Orta Asya Devletlerinin uluslararası kuruluşlar ile sıkı temasta
bulunması, bu devreye rastlamaktadır. Ancak Moskova, Orta Asya
devletlerinin serbest hareketini onaylamadığını bildirmiştir. Özellikle,
Kazakistan’ın Türkiye ile ilişkilerini artırması Moskova’yı tedirgin
etmiştir. Türkiye ise Türk-Kazak ilişkilerinden Kazaistan’ın sıkıntıya
düşmemesi için açıklamada bulunma ihtiyacını hissetmiştir. Resmi
ziyaretle Rusya’da bulunan Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel,
Kazak-Türk tarafları “pantürkizmde de, islam fundamentalizmine de
karşıdır” demiştir. Ayrıca Demirel, Washington Post muhabirine:
“Hepimizin ayrı ayrı devletimiz olsun ve bir kültürü, bir dili
paylaşalım. Ozaman hepimiz mutlu oluruz.” demiştir. Buna benzer
demeçlerle Türk yetkilileri Rusya’nın Orta Asya Devletlerine
baskısını hafifletmeye çalışmaktadır.
Rusya’nın Orta Asya’ya ilişkin politikasından en çok etkilenen
Kazakistan olmuştur. Kazakistan kendisinin cografi ve demografik
nedenlerinden dolayı diğer Orta Asya devletlerine oranla Rusya’ya
daha bağımlı idi. Bu durum Kazakistan’ın Türk devletleriyle, özellikle
Türkiye ve İslam devletleriyle olan ilişkilerinde daha dikkatli hareket
etmeye

sevk etmiştir. Türkiye

Cumhurbaşkanı Turgut Özal,

I. Sinitsina, “Economic Cooperation Between Russia and Central Asian
Countries: trends and Outlook “University of Central Asia Graduate School of
Development, N. 5, Bişkek, 2012, s.4.
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30.10.1992 tarihinde bizzat katıldığı Ankara Türk Dünyası Devlet
Başkanları Zirvesinde, ekonomik alandaki işbirliğinin istikrar
getireceğini söyleyerek, “Türk dünyasının ortak pazarını” oluşturmayı
teklif etmiştir. Ancak Kazakistan devlet başkanı Nazarbayev, böyle bir
işbirliğinin BDT ve diğer devletler karşısındaki sorumluluğa helal
getireceğinden endişe etmiştir. Daha sonra Özal’ın teklifinde
değişiklikler yaparak sıradan ilişkilere dönüştürülmüştür306.
Orta

Asya

devletlerinin kendi

aralarında

işbirliğini

artırmak

maksadıyla 1998’de kurulmuş Orta Asya Ekonomik Topluluğu307,
2002’de Orta Asya İşbirliği Örgütü olarak yeniden kurumsallaşmıştı.
Rusya, Orta Asya devletlerinin böyle ayrı bir kurum altında işbirliğini
geliştirmesini tedirginlikle takip etmekteydi 308. 2003’de Rusyanın bu
örgüte üye olması ile Orta Asya devletlerinin işbirliği ikili ilişkilere
dönüşür. Rusya’nın bölge devletleriyle sadece ikili ilişkiler temelinde
geliştirdiği işbirliği, Orta Asya devletlerinin bir biriyle yakınlaşma ve
entegrasyon sağlaması zedelenmeye başlamıştır. 2005 Andican
olayından sonra Özbekistan’ın Avrasya Ekonomik Topluluğuna üye
olmasıyla Orta Asya İşbirliği Örgütü (OAİÖ) fiilen AET ile
kaynaşmıştır. Çünkü AET’ye üye devletler (Rusya, Kazakistan,
Kırgızistan, Tacikistan) OAİÖ’de de bulunmakta idi. Avrasya
Ekonomik Topluluğu (AET), Rusya’nın Orta Asya’ya girmesini
sağlayan kurumların içindeki en etkili örgüt olmuştur. Kazakistan’ın
Raşid. Tacibayev, a.g.m.. s. 200; Elnur Ismayılov; a.g.m., s.87.
Avrasya ekonomik işbirliği, düşüncesi rusyanın önderliğinde eski Sovyet
jeopolitiği içinde yer alan devletlerin artan küresel rekabet karşısında bölgesel
işbirliği ile ayakta kalabilme çabaları sonucu ortaya çıkmıştır.
308
Craig Oliphant, Russia’s Role And İntersts İn Central Asia, Saferworld, 2013,
s.10.
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başkenti Astanada 2002’de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve
Tacikistan “Avrasya Ekonomik Topluluğunu kurma hakkında”
anlaşmaya imza atmışlardır. Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu
bağımsız olan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, kültürel ortaklıklarına
dayanarak ve karşı karşıya kaldıkları sosyo-ekonomik zorluklar
nedeniyle çeşitli entegrasyon girişimleri başlatmışlar, ancak bunlardan
hiçbiri başarılı olamamıştır. 2005 yılına gelindiğinde Orta Asyada
Rusya’nın dahil olmadığı hiçbir bölgesel örgüt kalmamıştır309.Rusya
Orta Asya devletlerini içeren Kolektif Güvenlik Anlaşmasını 310ve
Şanghay

İşbirliği

Örgütü’nün311

bölgede

etkinliğini

arttırmak

Esra Hatipoğlu, Güney Kafkasya ve Orta Asya’da Büyük Güçler Arasındaki
Oyun: Bölgesel Örgüt ve Oluşumların Rolü Orta Asya ve Kafakaya’da Güç
Politikası , derleyen: Turgut Demirtepe, Ankara, 2005, s.2.
310
Maha. Pikulina, “Uzbekistan in the Miror of Security: A Historical Preface to
Curre Eventsé, Conflict Studies Research Center, July 1999,
311
15 Mayıs 1992 tarihinde Rusya, Ermenistan, Kazakistan,Kırgızistan, Tacikistan
ve Özbekistan,Taşkentte Kolektif Güvenlik Anlaşması imzalanmıştır. 1993 yılında
bu anlaşmaya Azerbaycan, Gürcistan ve Beyaz Rusya’da katılmıştır. Beş yıllığına
imzalanan bu anlaşmanın 1999 yılında süresi dolunca Azerbaycan, Gürcistan ve
Özbekistan anlaşmanın süresini uzatmaya yanaşmamışlardır. 14 Mayıs 2002
tarihinde ise anlaşmanın süresinin uzatılmasını öngören yeni bir anlaşmaya imza
atan ülkeler, faaliyetlerini bir örgüt çerçevesinde yürütme kararı almış ve
KGAÖ’nün kurulduğunu ilan etmişlerdir. Böylece BDT coğrafyasında ilk askerisiyasi blok ortaya çıkmıştır. Örgütün kuruş anlaşmasına göre, taraflar başka bir
askeri birliğe üye olamayacak, Örgütün kuruluş anlaşmasına göre, taraflar başka bir
askeri birliğe üye olamayacak, örgütün kuruluş anlaşmasına göre, taraflar başka bir
askeri birliğe üye olamayacak, birbirlerine yönelik herhangi bir operasyona da
katılmayacaklardır. Örgüte üye ülkelerden birine yapılan saldırı, bütün üyelere
yaılmış sayılacaktır. Özbekistan yüzünü batıya çevirerek tekrar Moskova yanlısı
politika izlemeye başladığına örgüte yeniden 2006 da üye olmuştur. Özbekistan,
örgüte üye olurken taraflar “renkli devrimleri” bastırma amaçlı özel kuvvetlerin
oluşturulması konusunu dahi ele almışlardır. 2009 yılında ise örgüte bağlı kolektif
operatif harekat birliği oluşturulmuştur. 4000 askerden oluşan birlik, kırgızistandaKi
Rus üssünü de kullanmaktadır. Kırgızistandaki olaylar esnasında KGAÖ’nün bu
ülkeye birliği göndermemesi örgütün var olma amacının sorgulanmaya
başlanmasına neden olmuştur. Nitekim kuruluştan itibaren bu örgüt, hiçbir askeri
309
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doğrultusunda kullanmaya başlamıştır. Örgüt, Çin’in önemli şehri
Şanghay’da

2001’de

kurulmuştur.

Çin,

Rusya

ve

Türkistan

cumhuriyetleri örgütün üyeleri olup bölgesel istikrar ve barışın
korunması amaç edinilmiştir. Üyeülkeler, siyasetten ekonomiye, bilim
ve teknolojik hayattan çevre sorunlarına kadar mümkün tüm alanlarda
işbirliği içinde olacaklarını ve iyi komşuluk ilişkileri geliştireceklerini
taahhüt etmişlerdir. Örgüt, bölgesel istikrar ve refaha dair ilişkileri
geliştireceklerini taahhüt etmişlerdir. Bunun yanında, dünya barışı ve
istikrarının da korunmasına katkıda bulunabileceği iddiasındadır. Türk
Cumhuriyetleri’nin öncelikli hedefi, kazandıkları bağımsızlık ve
güvenliklerini korumak, ekonomik reformları gerçekleştirmek ve
kalkınma için uygun bölgesel çevre koşullarının yaratılmasını
sağlamaktır. Şanghay İşbirliği Genel Sekreteri Grigory Logninov,
Nisan 2006’da Şanghay İşbirliği Örgütünün askeri bir blok olma
niyetinin bulunmadığını açıkladı. Bununla birlikte terör, ayrılıkçılık,
aşırılıkçılık tehdidinin artışının kapsamlı bir askeri müdahaleyi
mecbur ettiğini de belirtti. Birkaç defa ortak askeri tatbikat
düzenlemiştir. İlki 2003 yılında düzenlenen tatbikatın ilk aşaması
Kazakistanda ikinci aşaması ise Çinde gerçekleştirildi. Daha büyük
kapsamlı olan Çin- Rus ortak Peasce-Mission 2005 tatbikatı ise, 19
Ağustos 2005’te Şanghay İşbirliği Örgütü üye devletler 2003 yılında
ekonomik işbirliğini genişletme amacıyla bir çerçeve anlaşması
imzalanmıştır. 25 Ekim 2005 Şanghay İşbirliği Örgütü, Moskova
zirvesinde Şangay İşbirliği Örgütünün ortak enerji projelerine öncelik
operasyona katılamamıştır. Buna rağmen örgütün yine de kremlin’in Orta Asya
siyaseti açısından önemli rol oynadığını söyleyebiliriz.
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tanıyacağı açıklanmış özellikle de petrol ve gaz sektörü ile su
kaynaklarının ortak kullanımı üzerinde durulacağı belirtilmiştir. Ortak
projelerin finansmanı için birer Şanghay İşbirliği Örgütü İnterbankının
kurulması kabul edilmiştir312. Kolektif güvenlik anlaşmasının sadece
zirvelerde, çalışma mekanizmalarını güçlendirme yönünde teklifte
bulunur313. Ayrıca Mayıs 2001’de Erivan toplantısında Orta Asya’ya
hızlı müdahale edebilecek kolektif bir güç oluşturma hakkında karar
alınmıştır. Buna gore Rusya’dan (Tacikistandaki 201. Tümenden) bir
tabur, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan’dan birer tabur olmak üzere
yaklaşık 1500 kişiden oluşacaktı.
4.Vladimir Putin İle Değişen Rusyanın Orta Asya Politikasi
Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin’in 31 aralık 1999 tarihli istifası, Rusya
tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
Rusya, Putin Döneminde petrol ve doğalgaz temelli enerji
kaynaklarını uluslar arası platformda jeostratejik bir tehdit aracı olarak
kullanıp kısa sürede eski gücünü yakalamıştır. Bu özelliği ile rusya
adeta SSCB’nin küllerinden doğan bir güce dönüşmüştür. Bu
dönüşümü gerçekleştiren ise, Putin olmuştur. Devlet Başkanlığı ve
başbakanlığı sürecinde gerçekleştirdikleri ile Rusya’yı özlem duyduğu
eski günlerine kavuşturmayı başarmıştır. Böylece Rusya gerek
bölgesel gerekse uluslar arası siyasette etkin bir güç olmayı başarmış,
Gürcistan ve Suriye’de yaşananlar karşısındaki tutumu ile bu durumu
yansıtmış, yeni Orta Doğu düzeninde vazgeçilmez bir unsure
312
313

Hakkı Büyükbaş, “Şanghay İşbirliği Örgütü”, tdad, s.159, İstanbul,2005, s.219
Maha Pikulina, a.g.m., s.6.
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olduğunu ortaya koymuştur. Karadeniz, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta
Doğu politikaları nedeniyle sıkça Türkiye ile yolları kesişmesine
karşın son 10 yıldır Gürcistan sorunu dışında Türkiye Rusya önemli
bir sorun yaşanmamıştır Vladimir Putin 314’in 2000 yılında devlet
başkanı seçildikten sonra uluslararası arenada Rusya’nın etkisini
artırma yönünde adımlar atacağına ve bundan böyle Rus dış
politikasında önceliğin BDT coğrafyasınatanınacağına yönelik yaptığı
açıklamaları, Orta Asya ülkelerince dikkatle takip edilmiştir. Bu bir
nevi selefi Stalinin 1920’li yıllarda takip ettiği politikayıuygulamaya
koymak demektir.
Rusya için siyasî ve ekonomik olarak hayati önem taşıyan hedef, post
Sovyet bölgedeki devletler idi. Kremlin, bu ülkelerin güvenini
kazanmak için, Orta Asya Cumhuriyetleri içinde önem arz eden
konuları ön plana çıkarmıştır. Bu konuların başında uluslararası
terörizm ve uyuşturucu ticareti ile mücadele, cumhuriyetlerdeki
iktidarları tehdit eden batının müdahalesine karşı koyma, ortak
güvenlik ve

ticaret

alanlarının oluşturulması

gibi

politikalar

gelmektedir.
Orta Asya,

özellikle 11 Eylül saldırısıyla başlayan uluslararası

şekillenmede bugün, her zaman olduğundan daha yoğun biçimde
Dünya’nın gündeminde, Büyük güçler arasında Avrupa paylaşımı
mücadelesinin

yüreği

sayılan

ve

beş

Türk

Cumhuriyeti’nin

bağımsızlıklarına kavuşmalarıyla petrol ve doğal gaz kaynaklarının
Tekin. Deniz, “SSCB’nin Küllerinden Doğan Gücün Lideri. Vladimir Putin ve
Rusya Politikası “, a leader from the powe the ashes off the ussr vladimir putin and
russian politivs vol. 9, ıssue,2, Turkısh Studıes, Ankara, 2014, s. 21.
314
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yani güzergahına dönüşen bölge, SSCB’nin dağılışından 11 Eylül
sürecine kadar nasıl şekillendi? Putin diğer taraftan geçmişten
geleceğe

çizdiği

perspektifle

İslamcılıkla

Rusya’nın

yeniden

imparatorluk olmak baskısı arasında kimlik ve bağımsızlıklarını
koruma mücadelesi veren genç cumhuriyetlerin dünya sistemindeki
belirleyici roller ortaya çıkmıştır.
Vladimir

Putin’in

2000-2008

döneminde

devlet

başkanlığına

gelmesiyle Rusyanın dahili ve harici politikasında canlanma
yaşanmıştır. Putin, Orta Asya’yı Rusyanın harici politikasında
vazgeçilmez unsur olarak görmektedir. Esasında Putin, Primakov’un
takip ettiği politikayı biraz daha geliştirerek uygulamaya koymuştur.
2000’de yönetime gelen Putin, ilk günden itibaren tüm resmi
konuşmalarında Rusyanın harici politikasında BDT’ye öncelik
verildiğini vurgulamıştır. Putin’in dış politikadaki bu yaklaşımı,
Rusya’nın eskisi gibi güçlü ve etkili olmadığına dayandırılmıştır.
Rusya, artık ABD ile dünya egemenliği için yarışmayacağını ancak
bölgesel

alanda

kendi

nüfuzunu

muhafazaya

çalışacağını

göstermektedir. Rusya için siyasi ve ekonomik olarak hayati önem
taşıyan hedef, post- Sovyet bölgedeki devletler idi315.
Rusya, Vladimir Putin’in 2000 yılında devlet başkanı seçilmesinden
sonra gerek iç politikada gerekse dış politikada büyük ölçekli
değişimler yaşamıştır. İzlemiş olduğu merkeziyetçi politika sayesinde
ülke içinde kontrolü tesis eden Putin, beynelmilel alanda da Rusya’nın

Marie, Laruelle,” Russia in Central asia: Old History”, New Challenges? EUCA
working paper, no.3, s.8.
315
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imajının değiştirilmesi konusunda da başarılı olmuştur316. Vladimir
Putin, Orta Asyada etkisini artırma çabaları içerisinde Rusya’nın
bölgede askeri varlığını pekiştirme yönünde de önemli adımlar
atmıştır. 2003 yılının sonbaharında Kırgızistanda Rus Kant askeri üssü
açılmıştır. Bu üssün resmi amacı, bölgede hava sahasını kontrol
altında tutmak ve gerektiğinde terör grupları ile mücadele etmektir.
XXI. yüzyılın başından itibaren Rusya bu ülkede varlığını arttırmıştır.
Ekim 2006 yılında Tacikistan’daki Rus avcı taburuna da askeri üs
statüsü verilmiştir. Rusya Kazakistan ile de yakınaskeri münasebetler
içerisindedir. Ocak 2004 tarihinde SSCB’nin en büyük uzay üssü olan
Kazakistan’daki Baykonur Uzay üssünün 50 yıllığına Rusya’ya
kiralanması konusunda Rusya ile Kazakistan anlaşmaya varmışlardır.
Rusya’nın en gelişmiş uzay üslerinden biri olan Baykonur’dan en
fazla uzay aracı fırlatılmakta, en fazla araştırma ve faaliyet burada
yapılmaktadır. Aynı özelliklere sahip başka bir üssün kurulması çok
kolay olmadığı için Rusya kendi topraklarında başka uzay üsleri de
olmasına rağmen Baykonur’a büyükönem vermekte ve Kazakistan’a
yıllık, yaklaşık 115 milyon dolar kira ödemektedir317. Özbekistan’da
Rus askeri üssü olmasa da Ruslar bu ülkedeki Hanabad üssünü
kullanmamaktadırlar. Özbekistan’ın ABD ile arası açıldıktan ve
Kasım 2005 yılında Amerikan üsündeki son amerikan uçağı
Özbekistan’ı terk ettikten sonra Rusya ile Özbekistan arasında
imzalanan anlaşmaya göre iki ülke karşılıklı olarak birbirlerinin askeri
üslerini kullanabileceklerdir. Bu anlaşma gereğince de Moskova 2001316
317

D. Yegin, a.g.e., s. 37; “L. Shevtsova, Putin’s Russia”, Wasington, 2003, s.8.
İlyas Kamalov, “Putin’in Rusyası: KGB’den Devlet Başaknlığına”, s.156.
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2005 yılları arasında ABD tarafından kullanılan Hanabad üssünü
kullanmaktadır. Böylece Rusya, Türkmenistan hariç Orta Asya’daki
bütün

cumhuriyetlerde

askeri

üsler

bulundurmakta

yada

bu

ülkelerdeki üsleri aktif olarak kullanma hakkına sahiptir318 .
Rusya’nın iç ve dış politikasında Putin ve ekibinin belirleyiciliğinin
daha uzun bir süre devam edeceği göz önünde bulundurulduğunda,
Avrasya siyasetinde Orta Asya’daki rekabet ve işbirliği alanlarının
derinleşeceği ve denkleme dahil olan ABD, Çin ve AB gibi diğer
aktörlerle beraber Rus faktörünün de etkisini çok daha önemli oranda
koruyacağı öngörülebilir.
5.Rusyanın Orta Asya Politikasının Ekonomik Boyutu
Soyetlet Birliği dağıldığından beri, eski sosyalist ülkelerin dünya
ekonomisinin yeni koşullarına uyum sağlayıp sağlayamayacağı
konusu önemli tartışma alanlarından birisi olmuştur. Bu ülkelerde
küresel kapitalizme ve piyasa ekonomisine uyum çabaları iki yönlü bir
reform ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, Orta Asya ülkelerine
kısaca bir göz atacak olursak; bu bölge devletleri Sovyetler Birliği’nin
diğer bölgelerine göre daha az gelişmiş sayılabilecek nitelikler taşıdığı
için reformların neden olacağı sonuçlar açısından daha hassas olduğu
öngörülebilir. Beş Orta Asya ülkesi içerisinde başlangıç koşulları
açısından en şanslı ülke olarak Kazakistan’ı gösterebiliriz.

318

İ. Kamalov, a.g.e., s. 39.
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Sovyet döneminden sonra da Rusya Federasyonu’nun Orta Asya’daki
etkinliğinin önemli sayaçlarından bir tanesi Rusya-Orta Asya
Cumhuriyetleri ekonomik ilişkileridir. Enerji kaynakları dahil çeşitli
yeraltı zenginliklerinin yanı sıra pamuk ve buğday, meyvecilik ve
sebzecilik ürünleri Orta Asya Cumhuriyetlerinin başlıca ürünleriydi.
Orta Asya Cumhuriyetlerinin ekonomilerinde Rusya’nın ayrıcalıklı
yerini sağlayan faktör319 vede ortak tarihi geçmiştir. Daha 20 yıl önce
Orta Asya ekonomilerinden bağımsız olarak bahsetmek mümkün
değildi. Bunlar Sovyetler Birliği çerçevesinde Rus ekonomisine
eklenmişti. Aradan geçen süre içinde bu bağlar zayıflamış, söz konusu
ülkelerin dış ticaret yönleri değişime uğramış, ülkeler dünyaya açılma
sürecine girmişlerdir320. Buna rağmen Rusya halen Orta Asya
ülkelerinin önemli dış ticaret partneri olmaya devam etmiştir. Genel
olarak 1990’lı yıllarda Rusya’nın eski Sovyet alanlardaki ekonomik
entegrasyon çalışmaları değerlendirilirse, bunların başarısız olduğu
söylenebilir. Rusya ekonomisinin kırılgan durumundan dolayı Rusya,
iç ekonomik gereklilikler karşısında kendi insiyatifi ile başlatılan
bütünleşme çalışmalarını baltalamak durumunda kalmıştır. Bunun ilk
örneği, Sovyetler Birliğinin yıkılmasının ardından devam eden ortak
para birimi bölgesi “Ruble” konusunda yaşanmıştı. Ruble bölgesi eski
Sovyet Cumhuriyetlerini bir arada tutmaya yarıyordu. Ne varki kısa
süre içerisinde Rusya bu para birliğinin yükünü taşıyamaz hale gelmiş
ve Ağustos 1993’te “Ruble Bölgesini” ortadan kaldırmıştır. 1990’lı
A. Somuncuoğlu, “Rusya’nın Orta Asya Politikasının Ekonomik Boyutu”, 21.
Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Orta Asya Araştırmaları Merkezi, Ankara, 2011, S. 25, s.
77.
320
M. Laruella, a.g.e., s. 25.
319
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yıllarda BDT çerçevesindeki ekonomik entegrasyonun akabinde
Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Tacikistan arasında imzalanan
Gümrük Birliği anlaşmasının kağıtta kalmasının başlıca sebebi de
Rusya’nın isteksiz oluşudur. 1990’lı yıllar boyunca Rusya kendi
çıkarlarını

korumak

adına

BDT

içerisindeki

serbest

ticareti

sınırlandırmak için bir dizi tedbir almıştır.
Genel olarak 1990’lı yıllarda Rusyanın eski Sovyet alanndaki
ekonomik entegrasyon çalışmaları değerlendirilirse, bunların başarısız
olduğu söylenebilir. Rusya ekonomisinin kırılgan durumundan dolayı
Rusya iç ekonomik gereklilikler karşısında kendi inisiyatifi ile
başlatılan bütünleşme çabalarını baltalamak durumunda kalmıştır.
2000’li yıllara gelindiğinde Rusya ekonomisinin toparlanmasıyla
parallel olarak eski Sovyet alanındaki bütünleşme çalışmaları yeni
hayat bulmuş gibi görünüyordu. Bu bağlamda 2000’de Gümrük
Birliği, Avrasya Ekonomik Topluluğu’na dönüştürülmüştür. Her
nekadar Vladimir Putin döneminde (2000-2008) ekonomik ve siyasi
açıdan kendisine gelmiş bir Rusya ile karşı karşıya olsak da, bu
dönemde de görünürdeki bütünleşme ivmesinin aslında çoğunlıkla
sonuçsuz kaldığı gözlemlenmiştir321.
Bağımsızlıklarını kazandıktan sonra enerji kaynaklarına sahip olan
Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan bu kaynaklar sayesinde çok
kısa sürede ekonomilerini genişletmeyi ve bölgede önemli bir oyuncu
haline gelmeyi planlamışlardır. Bunun içinde en başta ellerindeki
enerji kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştırmaları gerekiyordu.
321

A. Somuncuoğlu, a.g.m., s.3; C. Oliphant, a.g.e., s. 18.
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Ancak dünya pazarlarına ulaştırmada boru hatlarına ve alt yapıya
sahip olmaları konu ile ilgili yaptıkları planların ertelenmesine neden
olmuştur. SSCB zamanında Moskova, Orta Asya’ya daha çok tarım
bölgesi olarak bakmış ve buradaki enerji kaynaklarına fazla önem
vermemiştir. Bundan dolayıdır ki Orta Asya ülkeleri çıkarttıkları
kaynakların bir kısmını kendi ihtiyaçları için kullanmış geriye kalanı
da Rus boru hatlarına aktarmıştır. Dünya’ya ihracat için bu ülkelerden
boru hatları inşa edilmiştir322.
Rusya AET vasıtası ile Orta Asyada kaybetmiş olduğu pozisyonlarını
teker

teker

kazanmaya

çalışmıştır:

Özbekistan

batı

yanlısı

GUAM’daki323 üyeliğini 2002’de durdurur324. 2004 de Rusya ile
stratejik ortaklık hakkında anlaşmayı, 2005’de müttefiklik ilişkileri
A. Hekimoğlu, a.g.e., s.274.
M.C. Spechler, “Authoritian Politics and Economic Reform in Uzbekistan: Past,
Present And Prospectsé,
Central Asian Survey,
C. 26, S.2, August 2007, s. 185.
324
Özbekistan’ın GUAM örgütüne katılması, çok önemli stratejik sonuçlar
dopurmuştur. Rusya Federasyonu sadece Türkistan’daki tek üstün güç olma
özelliğini yitirmekle kalmamış, Aynı zamanda Türkistan’da dahil olmak üzere, Tüm
Sovyet topraklarında Rusya Federasyonundan başka hiçbir gücün etkin
olmayacağını öngören Rusya Federasyonu’nun “yakın çevre” politikası da iflas
etmiştir. Kuruluşundan beri GUAM Federasyonunun “yakın çevre” politikası da
iflas etmiştir. Kuruluşundan beri GUAM Örgütünün faaliyetlerinden rahatsız
olmuştur. 2005 yılı içerisinde Özbekistan lideri Kerimiv SOROS Vafının
faaliyetlerini ülkesinde yasaklamıştır. Bu gelişme üzerineabd özbekistana her yıl
yapmış olduğu olduğu yardımı durduğunu açıklamıştır. Özbekistan, ABD’nin
hareket tarzına karşı, Rusya Federasyonu ile askeri ve ekonomik işbirliğine giderken
22 nisan 2005 tarihinde Moldovada gerçekleştirilen GUAM toplantısına katılmamış
ve mayıs ayının başında GUAM’dan ayrılmıştır.T. kodaman- H. Birsel “Bağımsızlık
Sonrası Özbekistan ve Dış Politikası” uzbekıstan and ıts foreıgn politics after
ındependence, Fırat Üniversitesi sosyal bilimler dergisi, c.16, s.2, Elazığ, 2006,
s.430. sergey balmasov, “batının özbekistanı rusyadan kurtarma çabası”,
www.dunyabulteni.net7 yazar7sergery7-balmasov7 79647 batinin- ozbekistanirusyadan- kurtarma- cabasi
322
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hakkında anlaşmayı imzalamıştır. Aynı yıl Özbek yöneticileri
Özbekistan’daki ABD askeri üssünü kapatır. 2006 da ise Özbekistan
GUAM’dan çıktığını ilan eder325 ve AET’ye girer. Özbekistan’ın geri
dönmesi Rusya’nın önemli bir diplomatik başarısıdır. Rusya’nın kendi
nüfuzu altına almaya çalıştığı diğer bir ülke de Türkmenistan’dır.
Rusya günümüzde Orta Asya petrol ve doğal gazının batı pazarına
ulaştırılmasında kilit noktadır. Orta Asya ve Kafkasların zengin
doğalgaz ve petrol yatakları bölgesel ve küresel aktörlerin iştahını
kabartmaktadır. Kendi çıkarları doğrultusunda bölgedeki hidro karbon
rezervlerinin uluslararası piyasalara taşınmasını sağlayacak boru hattı
projelerinin hayata geçirilmesi için çaba gösterilmiştir. Rusya, hem
batıdaki hem de doğudaki pazarlara petrol ve doğalgaz satmak
istemektedir. Rusya Federasyonu’nun zengin enerji kaynaklarına
sahip bu bölgelerde etkinliğini arttırma, enerji diplomasisini
kullanarak

süper

güç

statüsünü

tekrar

kazanmak

istediği

savunulmaktadır326
Putin döneminde Rusya’nın Orta Asya ile olan ekonomik ilişkilerinde
enerji kaynakları ön sırada yer almıştır. Zira o dönemde petrol ve gaz
fiyatları yükselmişti. Enerjiye olan talebin artışı, Moskova’yı Orta
Asya’daki (Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan) petrol ve gaz
yataklarına yatırım yapmaya sevk etmiştir327. Rus dış politikasının
2004’den sonra enerji kozu üstüne belirlenmesi ve Rusyanın enerji
E. Güneş, “Tehdit Algılamaları Ekseninde Rusya’nın Yakın Dönem KafkAsya ve
Orta Asya Politikası”,
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (27), 2013, s.189.
326
G. Özkan, a.g.m., s.29.C. Oliphant, a.g.e., s.63.
327
R. Tacibayev, a.g.m., s.208.
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patronu bu kozu bir yaptırım aracı olarak kullanacağı Putin tarafından
ilan edilmiştir. Rusya 2000-2003 yılları arasında son otuz yılın
rekorunu kırarak %11,9 %7 büyüme oranına ulaşmıştır. Rusyanın
toplam ihracatında petrol ve doğal gaz %56,6 lık bir orana sahiptir 328.
Rusya sadece petrol ve doğal gaz üretmekle kalmayıp Orta Asya
Cumhuriyetleri’nin enerji kaynaklarının batıya ulaştırılması 1990
sonrası Rus Oligark’ının elinde bulunan fakat Putin Yönetimi ile
birlikte bir kısmını devletleştirirken Lukoil, Transnefh, Gazprom 329,
Yukas, Rodneft gibi önemli şirketler yer almaktaydı330.
Dünyada iki ülke arasındaki en uzun kara sınırlarından birine sahip
olan Rusya ve Kazakistan coğrafi olarak komşu olmanın getirdiği
avantajla bölgesel güvenlik konusunda olduğu gibi Orta Asya’da
ekonomik canlılığın sağlanmasında da önemli bir rol oynamaktadırlar.
Maden ürünleri, petrol ve doğal gaz gibi hammadde kaynalarının bir
kısmının işlenmesi için Güney Ural, Samara, Orenburg ve
Başkurdistan gibi sanayi bölgelerine gönderen Kazakistan Rusya’dan
işlenmiş ürünleri satın almaktadır.
H.B. Soral.” Tek Kutuplu Dünyada Avrasya Geleceği” Birleşmiş Milletler
Kalkınma Proğramı, s.9.
329
Gazprom 1989’da kurulan bir şirket olup hisselerinin çoğunluğu devletin elinde
bulunmaktadır. Gazpromun amacı kendi müşterilerine etkin ve istikrarlı gaz
temininin en yüksek oranda sağlanmasının yanı sıra uzun dönemli gaz ihracat
kontratlarını güvenilir bir biçimde yerine getirmektir. Şirketin dünya doğal gaz
rezervlerindeki payı %17 Rusya’daki payı ise %60’dır. Gazprom yeni pazarlar
geliştirerek, iş aktivitelerini çeşitlendirerek ve arzların güvenliğini sağlamak yoluyla
küresel enerji firmaları arasında bir lider olmaya yönelik stratejik bir hedefi
bulunmaktadır. Gazprom aynı anda hem enerji üreticisi olması bakımından hem de
güçlü bir kaynak tabanına ve çoklu bir gaz taşıma alyt yapısına sahip olan bir
tedarikçi olmasıyla eşsiz bir konuma sahiptir.
330
B. Ali, “G8 Zirvesi ve Rusya Federasyonunun Enerji Politikaları”
http//www.acikradyo.com.tr.default.aspx. 27.06.2006; C. Oliphant, Russia’s Role
And İnterests in Central Asia, saferworld,2013, s.9.
328
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Rusya’nın Orta Asya’nın diğer ülkesi Kırgızistan ile ticari
münasebetleri, diğer ülkelerle olan münasebetlere kıyasla daha düşük
seviyede gelişmektedir. Bunun en önemli nedeni Kırgızistan ile
Tacikistan’ın

hem

siyasi

hemde

ekonomik

açıdan

sorunlar

yaşamalarıdır. Ancak yinede Rusya bu iki ülkenin ticaret ortağıdır.
Kırgızistan özelinde ise Moskova tarafından Kambarata-1 ve
Kambarata-2 hidroelektrik santrallerinin bitirilmesi öngörülmektedir.
Bu ülkeye 2 milyar dolar yatırım vaadinde bulunan Kremlin bunun 1.7
milyarını bu sektöre tesis edeceğini açıklamıştır. Öte yandan bu
ülkede gaz arama çalışmaları sürdürülmektedir. Mayıs 2003’te
Gazprom ve Kırgızistan arasında 25 senelik işbirliği anlaşması
imzalanmıştır331.
Günümüz Orta Asya’sında kişi başına gelir, aylık ücret, gayri safi
milli hasıla, refah vs. artmıştır. Ama buna mukabil, araları uçurumlu
toplumsal katmanlarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Farklı hayat
tarzları oluşmuştur. Denetimi neredeyse imkansız olan bir kayıt dışı
ekonomi peydahlanmıştır. Rüşvetle mücadele görünürde ne kadar
önemseniyorsa da rüşvet toplumda ciddi yaralar açmaya devam
etmektedir. Bölgeler arası kalkınmışlık farkı bir makas gibi giderek
açılmaktadır. Üretim yoğun bir şekilde yukarıda da bahsettiğimiz
üzere gaz-petrol gibi stratejik ürünlere yada bireysel bazda tarım
ürünlerine inhisar etmektedir. Sermaye birikimi sağlamadığı için, orta
ve küçük ölçekli sanayi teşekkül edememektedir. Yabancı sermayede
bu piyasalara girmekte ürkek davranmaktadır. Orta Asya ülkelerinin
331
M. İrem Yapıcı, Rus Dış Politikasını Oluşturan İç Etkenler: Yeltsin ve Putin
Dönemleri, Ankara,2010, s.406-410.
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ekonomik politikaları, kurulan ve kurulacak olan işletmeleri hala
himmete muhtaç bir durumdadır.
Rusya’nın dış ticaret hacmi içerisinde, Orta Asya ülkelerine düşen pay
çok düşüktür. Rusya’nın resmi istatistiklerine gore Ocak-Eylül 2010
döneminde Rusya’nın dış ticaret hacminin yaklaşık olarak yarısı,
Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılan ticaretten oluşmuştur. Buna
mukabil, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile yapılan ticaretin
hacmi içerisinde sadece Orta Asya Cumhuriyetlerinin payının değil,
Rusya ile diğer eski Sovyet ülkeler arasındaki ticaret payının da
1990’lara nazaran düşüş gösterdiği ve dolayısıyla eski bağların
zayıfladığı söylenebilir.
Orta Asya Cumhuriyetleri açısından bakıldığında, bağımsızlıklarından
bu

yana

değişik

ülkeler

ile

ticari

ilişkileri

geliştirdikleri

gözlemlenmektedir. Bu açıdan özellikle Çin, Rusya’nın öncelikli
rolünü sarsmaya adaydır. Ne var ki şimdilik Orta Asya ülkeleri için
Rusya temel ticaret partneri olmaya devam etmektedir. Orta Asya
ülkeleri ile Rusya ekonomilerinin büyüklükleri karşılaştırılırsa,
Rusya’nın onlara ihtiyaç duyduğundan çok, Orta Asya ülkelerinin
Rusya’ya ihtiyaç duyacakları ortaya çıkacaktır. Nitekim bölge
ülkelerinin Rusya ile ekonomik bütünleşmeye gitmesi siyasi karları
vaat etse de, bugün Rusya’nın geçmiş deneyimlerinden ders
çıkardığını ve ekonomik bütünleşme örgütlerini, ekonomik olarak
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işlevsiz dost ülkeler grubuna dönüştürmek niyetinde olmadığı
söylenebilir332.
Orta Asya ülkeleri Rusya’ya sadece ticaret, yatırım ve borç anlamında
değil, işgücü ihracı konusunda da ihtiyaç duymaktadırlar. Rus
ekonomisinin ucuz işgücüne ihtiyacının bulunması ve Orta Asya
Cumhuriyetlerinde ekonomik zorlukların yaşanması gibi faktörler
Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan Rusya’ya doğru işgücü
akışının oluşmasını sağlamıştır.
6. Rusya Federasyonunun Orta Asya İlişkileri veNüfus Politikası
Çarlık Rusya’nın yayılmacı politikasının son hali SSCB’de bölge
halkınısovyetleştirme ve sovyet insanı yaratmak şeklinde tezahür
etmişti. Dönem dönem bu politika değişik dozda ve şiddette değişse
de bunun başlangıç ayağı olaraki, SSCB’yi oluşturan cumhuriyetlerde
Rusça eğitim verilen okullar teşekkül edilmiştir. Hatta Kruşçev’in
“Komünizm’in kurulması herkesin Rusça konuşması ile mümkün
olacaktır” yaklaşımına uygun politika izlenmiştir. Ruslar uyguladığı
bu dil politikasıyla “Rusça Konuşan Halklar” kavramını geliştirmeye
çalışmış ve sadece Rusları değil diğer etnik kimlikleri de kendi
bünyelerinde eritmek istemişlerdir. Yerel alfabeler Kiril alfabesine
göre düzenlenmiş ve değişik meslek guruplarından Ruslar farklı
yerlere gönderilerek politikalarının yaygınlaşması hedeflenmişti.
Lakin 1991 yılındaki SSCB’nin yıkılmasıyla birliği oluşturan 15

A. Matveava, “Return to Heartland: Russias Policy in Central Asia”, ınternational
Spectator, +’:1, 2007, s.53.
332
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cumhuriyette bulunan halkları “sovyetleştirme ve sovyet insanı
yaratmak” için yerleştirilmiş Rus nüfus, bulundukları cumhuriyetlerde
azınlık konumuna düşmüşlerdir. 1991 yılında SSCB’nin yıkılmasıyla
bağımsızlıklarını kazanan tüm cumhuriyetlerdeki toplam nüfusa
oranla Rus nüfusu % 18 civarında idi. Bu tarihte Rusya
Federasyonu’nun dışında yaşayan 25 milyon Rus nüfusun 9.5 milyonu
Orta Asya’da ikamet ediyordu. Özellikle Kazakistan’da yaşayan
toplam nüfusun 3/1’inden fazla, Rus nüfus yaşamaktaydı. Diğer
yabancı azınlıklar da göz önünde bulundurulduğunda Ruslar
Kazakistan’da tam olarak azınlık statüsünde bulunmamaktaydılar.
Hatta bu Ruslar, kuzey Kazak topraklarında hak bile iddia
etmekteydiler. Kırgızistandaki Rus nüfus Kazakistan kadar çok
olmasada yaklaşık 5/1 civarına denk gelmekteydi. Anılan bu oranlar
küçümsenmeyecek miktarları ifade etmektedir. Ama diğer Türk
Cumhuriyetlerinde bu oranlar yaklaşık olarak % 10 ‘un altında
kalmaktaydı.
Bağımsızlıklarını kazanan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, kendilerini
ait hissetmedikleri, daha doğrusu derin tarihsel, toplumsal, dinsel,
dilsel ve ırksal farklılıkları olmamasına ragmen, özellikle SSCB
döneminde
bölüştürülüp

oluşturulan

suni

farklı

devletler

siyasal

kimlikler

halinde

siyasal

çerçevesinde
teşekküller

oluşturulmuştu. Bu durum dil ve tarihi farklılıklar yaratılarak SSCB
döneminde bilinçli

bir devlet

politikası

halinde

her alanda

uygulanırken aynı zamanda nüfus politikaları sonucu Rusların Türk
bölgelerine yerleştirilmesine mukabil Rus üst kültürünün oluşturulup
empoze

edilmesi

amaçlanmıştı.

Dolayısıyla

ayrılık

sonrası
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bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetlerinde kendi aralarında tam
bir bütünlük olmamakla birlikte tarihi, siyasi ve ekonomik nedenlerle
de olsa ortak bir idareye yani Rusya’ya bağlılık durumu halen
gerçekliğini korumaktaydı. Oysa yeni Türk Cumhuriyetleri tabanda
varlığını korumak ve bir arada yaşamanın ve kenetlenmenin gereği
olarak ulus bilincini oluşturması gerekiyordu 333. Elbetteki bunda her
cumhuriyetin bünyesinde barındırdığı Rus nüfusunun da etkisi ve
gerçeklik payı vardı. Ruslar baskıcı bir politikayla sovyet insanı
yaratma amacıyla uluslaşmayı vede etnik milliyetçi farklılığı red
ederken aynı zamanda etnik kimlikleri de idari yapılanmalarda
kullanarak denetim altına almış ve ulusçuluğu bir anlamda kendi
egemenliğine dahil etmiştir. Böylece Türk Toplumlarının ortak direnç
göstermelerine yardım edecek ortak değer üretmelerinin önüne de
geçilmiştir334. Sonuç olarak yeni kurulan cumhuriyetler ulus-kimlik
bilinci yaratma ve buna bağlı devletleşmeye öncelik vermişlerdir. Bu
konuda en önemli unsur olarak etnik yapının yanında Slav-Ortadoks
Rus yapılarına karşı Türk-İslam-Cemaat yapılanmaları birleştirici harç
rolüne girmiştir. Hatta bağımsızlıklarının ilk yıllarında diğer
müslüman ülkelerle dış ilişkiler geliştirilerek yönetim kadroları
iktidarlarını meşrulaştırmaya gitmiştir. İslamiyet, ulusu bir arada
tutmanın ortak paydası haline getirilmeye çalışılmıştır.

E. Kurubaş, “SSCB Sonras Türk Cumhuriyetleri’nde Yeni Uluslaşa Süreçleri
Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Hukuk ve Politika” Cilt 2, No:5, 2006, s
119.
334
E. Kurubaş. a.g.e. s. 120
333
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Yeni

Türk Cumhuriyetleri

Uluslaşmalarını

inşa ederken din

unsurunun yanında milliyetçiliğin en önemli unsuru olarakta dil
politikalarını değerlendirmiştir. Ulusal dillerin gelişip kullanılması ve
yaygınlaşması yönünde çabalar oluşturulup alfabe değişimine
gidilsede ciddi sonuçlar maalesef alınamamıştır. Ama bunun yanında
Ulus bilinci oluşturmak için tarihsel ve kültürel simgeler oluşturma,
kurum, coğrafi yer adlarını değiştirme, atalar efsanesi oluşturma,
bayrak, özel günler, marşvs. gibi reformlara gidilmiştir. Sovyet üst
kimliğinden ayrılıp ulusal bir aidiyet yaratılarak toplumu birarada
tutacak milli bir duygu yaratılmaya çalışılmıştır. İşte burda etnik
temelli uluslaşma çabalarının farklılıklar karşısında veya azınlığa
düşen Rus nüfusunda olumsuzluk yaratabileceği gerçekliği söz konusu
olmuştur. Çünkü bu çabalar diğer etnik kimliği ötekileştirme sonucuna
itmiştir. Her cumhuriyet bünyesinde barındırdığı ve azınlık konumuna
giren Rus nüfusuna karşı hem iç hemde dış dengeler açısından ulusal
kimlik yaratma sürecinde sıkıntılar ile karşılaşmıştır. İç dengeler
açısından yönetici kesimlerin ulusu “biz” yapan değerleri üretmeye
çalışırken yaşadığı sorunların ve sıkıntıların tarihsel kökenlerinin
faktörü önemli düzeydeydi. Özellikle Rus azınlıkların varlığına
ragmen eskiden kalma Rus kültürünün izlerini silmek, dil, alfabe,
eğitim politikaları, kalifiye teknik eleman yoksunluğunun ekonomiye
yansıması ve yer- kurum isimleri değişimi ile en önemlisi Rus’ların
gözardı edileceği yaklaşımlar iç dengelerde sıkıntılar yaratmıştır. Dış
dengeler

açısından

azınlıkların

varlığı

Rusya’nın

Türk

Cumhuriyetlerinin iç işlerine karışması için önemli bir koz haline
dönüşmüştür. Neredeyse tam anlamıyla bağımsız ülke konumlarını
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bile sorgulatır durumlara düşme konjonktürü bile yaratırdı. O kadar ki,
önemli sayıda Rus azınlık barındıran Kazakistan ve Kırgızıstanda
yaşayan Rus nüfusundan dolayı Rusya Federasyonu, Kazakistan ve
Kırgızıstan’a Rusçanın ikinci resmi dil olarak kabul edilip eğitim dili
olarak kullanılmasını kabul ettirmiştir335. Hatta daha da ileriye giden
Rus milliyetçileri, Kazakistan’da yaşayan Rusları gerekçe göstererek
Kazakistan’ın kuzeyinde kalan Rus komşuluğundaki toprakların
Rusya’ya bırakılmasını dahi savunmaktadırlar.
Sovyet politikası gereği yapılan zorunlu göçler, merkezi yönetim
tarafından

güvenilir

bulunmayan

etnik

kitlelerin

yerlerinin

değiştirilmesini ve onların yerine Rusça konuşan toplulukların
getirilmesi şeklinde tezahür etmekteydi. Böylece merkezi Sovyet
Hükümeti, güvenilir olarak gördüğü Rusları muhalif olarak gördüğü
yerleşim yerlerinde iskan ederek yerli halka oranla Rus nüfus
oranlarını arttırmaktaydı. Zorunlu göçler sonucu içiçe geçmiş
topluluklarda ulus bilici yaratmak oldukça zor ve karmaşık bir yapıya
dönüşmüştür. Çünkü yeni kurulan tüm bağımsız cumhuriyetlerdeki
otoriter yapılara iç ve dış dengeler açısından bakıldığında: Hem ulus
bilinci yaratıp hemde farklılık arz eden toplumu birarada tutmak gibi
bir görevleri vardır. Özellikle bu durum Rus azınlıklar açısından daha
yakıcıdır. Oysa Rusların uyguladığı göç politikaları sonucunda Türk
Cumhuriyetlerinden diğer Türk Cumhuriyetlerine de nüfus geçişleri
olmuştur. Tacikistan’da ve Kırgızıstan’da önemli sayılarda Özbek
yaşarken, Özbekistan’da da Tacikler ve Kazaklar yaşamaktadır. Her

335

E. Kurubaş. a.g.e. s. 120
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ne kadar bağımsızlarını kazanan Türk Cumhuriyetleri ve Rusya
açısından sınırları belirlenmiş topraklar tanınmış olunsa dahi her
devletin kendi içinde yaşayan azınlıklar açısından toprak talepleriyle
karşı karşıya kalınması söz konusudur. Zira yukarda anlatıldığı şekliye
Kazakistandan toprak talep eden Ruslar gibi Özbekistanın ekonomik
gelişmişliğinden faydalanmak isteyen komşu bölgelerde yaşayan
özbekler etnik gerekçeler ile yaşadıkları bölgelerin Özbekistan’a
bağlanmasını talep etmektedirler. Özcesi ötekileşen azınlıklar siyasi,
etnik ve ekonomik sebeplerle toprak talepleri veya hak arayış
istemleri, tehlikeli süreçlere meyilli bir ortam oluşturmaktadır.
Yukarda genel çerçevesi çizilen, Sovyet Rusya’nın yıkılmasına
müteakip RF’nin Türkistan Devletleri açısından güvenlik, ekonomik,
dış siyaset ve liderlere göre değişen politikalar başlıklar halinde
açıklanmıştır. Ancak ikili devlet ilişkileri açısından da ele alınması
gerektiği, Rusya’nın bölgeye bakışının tam anlaşılması için önem arz
etmektedir.
6.1. Rusya Federasyonu ile Kazakistan İlişkileri
2.7 milyon kilometre karelik yüzölçümüne sahip olan Kazakistan,
SSCB’nin dağılmasından sonra kurulan cumhuriyetler arasında Rusya
Federasyonu’ndan sonraki en büyük topraklara sahip cumhuriyettir.Bu
haliyle dünya yüzeyinin % 1.7’sini elinde tutarak dünyanın en büyük
dokuzuncu ülkesi konumundadır.Kazakistan’ın Rusya Federasyonu ile
toplam komşu sınırı 7200 km dir. Türkmenistan ile 400 km,
Özbekistan ile 2150 km, Kırgızıstan ile 1050 km ve Çin ile de 1740
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km ortak sınır komşuluğu mevcut olan Kazakistan, bu haliyle
dünyadaki devlet sınırları açısından en uzun komşuluk sınırı ünvanını
Rusya

ile

arasındaki

sınır

ile

elde

etmektedir.

Rusyanın

Kazakistan’dan başka Orta Asya Cumhuriyetleri ile komşuluğu
bulunmamaktadır336. Kazakistan’ın bu konumu Rusya ile etnik
sorunlarının her daim sıcaklığını korumasına neden olmaktadır.
Ayrıca

bu

durumun

dışında:

Kuzey

ve

batısında

Rusya

Federasyonuyla, doğuda Çin, güneyinde Türkmenistan, Kırgızistan ve
Özbekistan ile komşuluğunun yanında gerek bölgesinde bulunan
doğal yeraltı ve yerüstü kaynaklarının varlığı, coğrafi konumunun
getirdiği jeopolitik önemi ve SSCB döneminden (nükleer çalışmalar
da dahil) kalan kalifiye-yetişmiş insan potansiyeli gibi durumlar
Kazakistan’a

ayrıca

önem

kazandıran

unsurlar

olmuştur.

Kazakistan’ın kuzey bölgesinde Rus nüfus o kadar yoğundur ki
burdaki sanayi dalları ve iş dünyası, hiçbir zaman Kazak yönetiminde
olmamış ve doğrudan Moskova’daki Sanayi Bakanlığı tarafından
yönetilmekteydi337.
Anılan bu durumlar, Rusyanın Kazakistan’a yaklaşımını diğer Türk
Cumhuriyetlerinden farklı olarak yaklaşmasına neden olmuştur. Hatta
Ruslar, Kazakistan’ı Orta Asya’lı diğer devletlerden saymamış
kaderlerini Ruslar ile bir görmek istemişlerdir. Ruslar, Orta Asya’daki
güvenilir müttefiği olarak Kazakları görmektedirler. Öyleki SSCB
döneminde ‘Orta Asya’ (Orta Aziya) terimi ikiye ayrılarak
Mc. Dermont N. Roger. “Kazakhistan’s Armed Forces : Reform or Decay”,
Conflict studies Resarch Centre, Haziran 2000, s.1.
337
Dermont, a.g.e., s. 1.
336
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tanımlanmıştır. Srednyaya Aziya (Küçük Asya) ve Tsentral’naya
Aziya yani Merkezi Küçük Asya olarak ifade ettikleri idari bölümde
Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan varken; Öteden
beri Slav Birliği’nin bir parçası olarak gördükleri Kazakistan’ı
Merkezi Asya’ya dahil etmişlerdir338.
Bazı kaynaklara göre ‘Kazak’ kelimesi “kendi başına buyruk hareket
eden, törelerine ve istiklallerine bağlı olmayı” ifade etmektedir 339. A.
Raşid’e göre ise Arapça ‘yasadışı’ manasına gelen ‘khazak’
kelimesinden türetilmiş olup böyle bir anlam etimolojisine gider 340.
Barthold ise ‘kazak’ kelimesinin steplerde kalan Özbekler’e
verildiğini iddia etmiştir341.
Çok büyük topraklara sahip olmasına ragmen Kazakistanda yaşayan
nüfus sayısı 2007 yılındaki sayıma göre 15.284.929 kişidir. Bu
nüfusun %53.4’ü Kazak, %30’u Rus geri kalanları farklı diğer milliyet
ve etnik kökenlerden oluşmaktaydı

. Kazakistanda Kazak nüfus az

342

ama yüzlerce farklı etnik gurup veya topluluklar bulunmaktadır.
Bunun sebebi de Çarlık Rusyası’ndan başlayarak SSCB döneminde de
devam

eden

Kazakistan’ın

sürgün

ve

göç

ülkesi

olarak

değerlendirilmesidir. Rus’ların bilinen ilk resmi ve büyük göç’ü
“Kazakhistan; Between Russia and Central Asia”, The Permanent Committee on
Geopraphical
Names
(PCGN),
http://www.pcgn.org.uk/Kazakhstan.pdf
(10.09.2007)
339
M. Saray. “Doğu Türkistan Türkleri Tarihi: Başlangıçtan 1878’e Kadar”. Doğu
Türkistan Vakfı Araştırma Merkezi Yayınları, İstanbul Cilt 1, s.81
340
A. Raşid. “Orta Asya’nın Dirilişi: İslam mı Milliyetçilikmi? “Cep Kitapları,
istanbul, 1995, s. 133
341
V.V. Barthold. “Rusya ve Avrupada Oryantalizm”. 1. Basım, Küre Yayınları,
2004, s. 303-304
342
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html
(23.09.2007)
338
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1831’de Rus İmparatorluğu’nun Avrupa kısmında bulunan Rus ve
Ukrayna’lı binlerce aileyi, Rus Çarı I. Nikolay’ın “Step Kanunu” diye
adlandırdığı kanun çerçevesinde Kazak bozkırlarına yerleştirmesiyle
başlamıştır. 13 Temmuz 1889 yılında ilan edilen “Toprak Kanunu” ile
Rus Köylülerine, toprak sahibi olarak bölgeye yerleşme imkanı
verilmiştir. Kazakların ekseriyetle göçebe bir hayat yaşamaları
sonucunda 1890-1910 yılları arasında üç milyona yakın Slav asıllı
Sovyet

vatandaşı

Kazakistan,

Başkırdistan

ve

Türkistan’a

yerleştirilmiştir. 1857 sayımında %15.7 olan Rus ve Slav nüfus
miktarı 1916 yılındaki sayımda % 41.6’ya çıkmıştır

343

. Daha sonra I.

ve II. Dünya savaşlarında da yine demografik değişiklikler yapılmıştır.
I.

Dünya

Savaşı’nın

başlamasıyla

Rus

olmayan

nüfusun

çalıştırılmasına dair yayımlanan kararname sonrası yaklaşık 300 bin
Kazak Çin’e

sığınmıştır. Yerlerinden olan Kazaklara

oranla

Kazakistan coğrafyasına II. Dünya savaşında da binlerce Rus
yerleştirilmeye devam edilmiştir. Hatta 1910 yılında 6 milyon olan
Kazak nüfus, II. Dünya savaşı sonrası olan 1959 yılındaki sayımda 3
milyona kadar düştüğü görülmüştür. Kuruşçev’in 1954 yılında
uyguladığı ‘Bakir Topraklar’ politikası ile sözde tarımsal üretimi
arttırmak amaçlı yapılan politikalar, Kazaklardan boşalan topraklara
Rus ve Slav yerleşimcilerini iskan etmeye dönüşmüş344 gerçek bir
toprak reformu uygulanmamıştır. Çünkü bu uygulamaya 1950’nin
sonlarında vazgeçilmiştir. Teknik alt yapının uygun olmadığı, toprağın
ıslah ve köylünün bilinçlendirilmediği salt göçertmeye dayanan sözde
343

M.Saray.a.g.e., s. 117
Mary Mc Auley, “Poltics and the Soviet Union, Penguin Books, London, 1977, s.
173-174
344
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bu politika sonucunda 1954-56 yıllarında Ural’da tarıma açılan 2.6
milyon hektar toprak 1960 yılında 29 bin hektara düşmüştür. Anılan
politika sadece gelen Rus ve Slavların yerleşmesine yaramış ve
tarımsal üretimin arttırılması hedefi başarısızlıkla sonuçlanmıştır 345.
Bütün bu politikalar sonucunda Kazak nüfus oranı diğer azınlıklara
oranla kendi ülkelerinde % 50’nin altına düşmüştür. Ama 1980’li
yıllardaki kazak nüfusun artması, 16 Aralık 1986 yılındaki Kazak
Milliyetçi ayaklanmaların Rus ve diğer azınlık nüfusta yarattığı endişe
ve korku sonucu azınlıkların yaklaşık % 40’ ülkeden göç etmelerine
neden oldu346. Anılan bu olaylardan farklı olarak ana dillerini
kullanmada yaşanılan sıkıntılar, eğitimin ve dini unsurların değişmesi,
yeni statüye alışamama, yükselen milliyetçiliğin olası sonuçları ve
dini baskılardan dolayı diğer azınlıkta olan Kırgız, Özbek ve Tacik
göçmenler de Rusya Federasyonuna göç etmiştir. Sonuç olarak anılan
bu

Ruslaştırma,

politikaları

neticesinde

bugün

itibariyle

Kazakistan’daki Kazak nüfusu %55 olarak varlık göstermektedirler.
25 Mayıs 1992’de imzalanan, 10 yıl için geçerli olmak ve her 10 yılda
bir yenilenmesi kaydıyla Rusya Federasyonu ve Kazakistan arasında
“Dostluk ve İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. Bu anlaşmanın esası
Rusya’nın Kazakistan’ın dış dünya ve batı ile entegrasyonunu ilk

Özellikle Kuzey Kazakistan ve Altay bölgesini hedef alan ‘Bakir Topraklar’ fikri,
Planın uygulanmaya konulduğu 1954 yılında en az 19 milyon hektarı hedef almıştır.
1955’e kadar 300 binden fazla insan özellikle Ukrayna ve Rusya’dan getirilerek bu
bölgelere yerleştirilmiştir. http://www.soviethistory.org/index.php?action=L2&
SubjectII)=1954tstelina&Year=1954 (23.09.2007)
346
M.Balbay, “Orta(daki) Asya Ülkeleri” 3. Baskı, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul,
2006, s.174
http://lcweb2.loc.gov/cgbin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+kz0025)
345
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elden kontrol altıına almak olduğu anlaşılmaktadır. Zira bu durum
bağımsızlığını kazanan bir devlet ile çok kapsamlı ve hemen hemen
her alanda maddeler içermesinden ziyadesiyle anlaşılmaktadır. O
kadar ki anlaşmanın içeriğinde; Ortak güvenlik siyasetinden ortak
ekonomik alanların oluşturulmasına, gümrük ve vergi politikalarının
oluşturulmasından malların serbest dolaşımına, sermaye ile hizmetin
serbestliğinden en önemli olarak da sanki ortak bir ülkenin
vatandaşıymış gibi her iki ülkenin serbest dolaşımı gibi başlıkları
içermektedir. Rusya açısından çok önemli bir konu olan Rus etnik
kökenli ve Rusça konuşan halkların haklarını ve çıkarlarının
korunmasına dönük konuların da ele alınmış olmasıdır347. Bunun
yanında netleşmeyen bazı sorunlar da vardır. Öyleki Rusya
Federasyonu ile Kazakistan’ın başlıca sorunları olarak Sovyetlerden
kalan nükleer tesisler, Rus-Slav azınlıklar ve yeraltı kaynakları olarak
petrol ve doğal gazın dış piyasaya aktarımı, Hazar Denizinin statüsüile
ekonomik üretimlerin pazarlanması başlıca

unsurlardır. Gerçi

Kazakistan Sovyet Rusya döneminde kendi coğrafyasına yerleştirilen
Nükleer başlık taşıyan füzeleri ve başlıklarının tamamını 1993 yılında
aldığı “ Nükleer Silah Bulundurmama” kararına binaen Rusya’ya
teslim etmiştir348.Hem milli kimlik oluşturup denetim altına almak
hem Rusya’ya ragmen Rus azınlığı yatıştırmak ve hemde Orta Asya
Türk devletlerinin en büyüğü olarak diğer Türkistan devletleriyle
ilişkilerini canlı tutmak ekonominin yanındaki diğer sorun potansiyeli
bulunan unsurların başında gelmektedir.
347
348

N. Hekimoğlu, “Rusyanın Dış Politikası”, Vadi Yayınları İstanbul, 2007, s.143
Hekimoğlu, a.g.e. s. 144
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Rusya Federasyonu ile yapılan “Dostluk ve İşbirliği Anlaşması”
sonrası ilk resmi temasını yine 28-30 Mart 1994 yılınıda Rusya ile
yapan Kazakistan başta siyasi, ekonomik, askeri, bilimsel kültürel ve
teknik konularda olmak üzere toplamda 23 farklı konuda ve alanda
anlaşma imzalamıştır349. Bu görüşmelerde Kazakistan’ın teklifiyle,
ortak para, sınır, savunma ve ekonomiye sahip olmayı kapsayan “
Avrasya Birliği” projesini ortaya atmıştır. Böylelikle BDT gibi
birleşimlerinden ve diğer Rusya’nın başını çektiği toplulukların ve
yapılanmaların yerine tüm üye ülkelere eşit haklar verecek ve eşit
güvence verecek ‘eşitler arası’ (primus inter pares) diye tabir edilecek
bir anlayışın tezahürü olarak “Avrasya Birliği” fikriyle BDT’nin bir
anlamda

başarısızlığınıda

ikrar etmiş bulunacaktır. Rusya’nın

liderliğinden soyutlanıp kurtulmayı ama yine de Rusyanın da dahil
olduğu yapılanmalara gidilmesi hedeflenmiştir. Nitekim 20 Ocak
1995’de iki ülke arasında İşbirliğinin Geliştirilip Derinleştirilmesi
yönündeki deklerasyona müteakip her iki ülkenin vatandaşlarının
statüsü, Rus askeri birliklerinin statüsü ve Rusya ile Beyaz Rusya
arasında daha önce oluşturulmuş Gümrük Birliğine dair anlaşmalar
imzalanmıştır350. BDT’nin 12 ülkesinden Rusya Federasyonu, Beyaz
Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan arasında 29 Mart 1996 yılında daha
yakın ve sıkı işbirliği ilişkilerinin tesisi için ‘Bütünleşme Anlaşması’

Görüşmeler sırasında Ayrıca Askeri İşbiirliği Anlaşması ve Kazakistanda
yaşayan Rus vatandaşların ve Rusya Federasyonunda yaşayan Kazakistan
vatandaşlarının hukuki ve siyasi statülerinin belirlenmesi için memorandum
yapılmıştır.
350
http://www.rian.ru/spravka/20051004/41592945.htmk (05.11.2007)
349
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(Gümrük Birliği) anlaşması imza altına alınmıştır351. Daha sonraki
yılların gereken ve değişen konjonktürüne göre: Temmuz 1998’de
“21. Yüzyıla Yönlendirilmiş Ebedi İşbirliği ve Dostluk Anlaşması” 352,
Hazar Denizi’nin Kullanımına Dair Anlaşma, Baykonur Uzay
Üssünün Statüsü ve Ekonomik Durumuna Dair Protokol, Ekim
1998’de

“1998-2007

Yılları

için

Ekonomik

İşbirliğinin

Derinleştirlmesi Anlaşması”, 22-23 Aralık 1998’de “Bilgi Alanında
İşbirliği Anlaşması”, “Rus-Kazak Sınır Kapılarının Düzenlenmesi
Anlaşması”, “Serbest Ticaret Rejimi ve Serbest Ticaret Rejimi ile
Konulan Sınırlandırmaların Kaldırılması Anlaşması” gibi bir dizi
anlaşmalar ve protokoller imzalanmıştır.
Kazakistan

eski

SSCB

cumhuriyetlerinin

Rusya

Federasyonu

bünyesinde bütünleşmesinden yanadır. Zira SSCB’den en son
bağımsızlığını ilan edip ayrılan cumhuriyettir. Politik ayrılığın
temellerinin ekonomik bağımsızlılık ile birlikte olmamasının yarattığı
sancılı bir gerçekliği Kazakistan en baştan beri görmektedir. Zira
sanayi olarak gelişmemiş ve Rusya’ya olan bağımlılığın getirdiği
sonuç olarak ekonomik gelirin çok iç açıcı olmadığı ve iktisadi olarak
bağımsız olunmamasının getirdiği sorunlar Kazakistan açısından
güncel durumları ve küresel ekonomi pazarları karşısında ülkesini ve
diğer Orta Asya ülkelerini zayıf konuma iteceğini görmektedir. Çünkü
yukarıda anlatıldığı şekliyle Rusya’ya hem coğrafik ve hemde tarihsel
351

http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/yin Tarihi/1996/Mart 1996.htm
(27.09.2007)
352
Ne Kazakistanın ne de Rusya Federasyonunun başka herhangi bir ülkeyle böyle
bir anlaşması yoktur. Bu durum her iki ğlkenin ilişkilerinin derinliğini ve kendine
has durumunu ortaya koyması açısından önemlidir.
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konjonktürlerden dolayı diğer Orta Asya Ülkelerine göre daha yakın,
ayrıcalıklı (Sanayi, Yatırımlar, Nükleer Tesis, Baynonur Uzay Üssü,
İşletmeler, Vasıflı İnsan, Komşuluk, Ticaret, Gümrük vs) konumda
olup iktisadi büyümenin hayati unsurlarını iyi kavramasına neden
olmuştur. Kazakistan’nın SSCB sonrası Rusya Federasyonun’da
daönemli ayrıcalıklara sahip olmasında elbetteki orda yaşayan Rus ve
Slav nüfusunun payı çok önemlidir353. Günümüzde Kazakistanda
kullanılan alfabe Kril alfabesi olsa bile 11 Haziran 1997 yılında Kabul
edilen “Kazakistan Devletinin Dili Hakkında Kanun” ile resmi dil
olarak “Kazakça” Kabul edilmiştir. Ayrıca Kazakistan Anayasasının
8. Maddesi de “Kazakistan Cumhuriyeti’nde devlet dili Kazakçadır”
şeklinde bir düzenlemeye gidilerek uygulamaya çalışılan millileşme
politikalarına uygun olarak Kazak’çanın yaygınlaşmasının yasal
dayanağı yerine getirilmiştir.
Sonuç olarak Rusya, Kazakistanı hiçbir zaman Türkistan ülkesi
olarak görmemiştir. Kaderlerini ve yazgılarını bu ülkeyle ortak
görmeleri bu anlayışa sebeptir. Hatta Rus literatüründe bile Orta
Asya’daki Türkistan Devletleri anılırken “Kazakistan ve Orta Asya”
ifadesi kullanılmaktadır. Sovyet Rusyanın dağılması bu algıyı
değiştirmemiştir. Sovyetlerin dağılmasına yakın bir dönemde Rus
yazar Soljenitsin’in de içinde bulunduğu bir gurup aydın diğer
Türkistan Cumhuriyetlerini Rusyanın sırtında bir yük olarak görmüş
ve Kazakistan’ın da içinde bulunduğu Beyaz Rusya, Ukrayna ve
Rusya Federasyonu’nun kendi aralarında bir yapılanmaya gitmesi
Tayyar Arı, “Sovyetler Birliği Sonras’nda Avrasya: Din, Etnik Yapı, Ekonomi ve
Dış Politika” Avrasya Dosyası, Cilt 3, Sayı 4, Kış 1999, s.29
353
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gerektiği savını ortaya atmışlardır. Bu durumlar göz önüne alındığında
Kazakistan, Rusya öncülüğünde kurulmaya çalışılan “Slav Birliğinin”
bir parçası olara görüldüğü anlaşılacaktır354. Oysa buna karşılık olarak
yukarda anlatılan sebepler ve tarihsel gerçekliklerden dolayı
Kazakistan ve Rusya Federasyonunun karşılıklı bir bağımlılığı olduğu
ve kolayca gözden çıkarılabilecek komşuluk ilişkileri olamayacağı
açıktır. Özellikle Kazakistanın gelişmiş bölgesi olan kuzey bölgesinde
yaşayan Rusların varlığı da göz önüne alınırsa ülkenin dış dünyaya
bağlantısının Rusya Federasyonu’na şartlandığını bilen Rusya ve
bağımlılık gerçekliğini bilen Kazakistan’nın daha uzunca bir süre
denge politikaları yürüteceği açıktır.
6.2.Rusya Federasyonu ile Türkmenistan İlişkileri
Topraklarının doğal gaz ve petrol yatakları açısından zengin olmasına
rağmen yaklaşık % 85’i çöl olan Türkmenistan’nın toplam yüz
ölçümü 488.100 kilometre karedir. Tüm nüfus, toplam yüzölçümünün
kalan

%

15’inde

yaşamaktadır.

Güneyinde

İran,

doğusunda

Afganistan, kuzeyinde Özbekistan ve kuzey batıda Kazakistan ve
batıda Hazar Denizi’ne komşudur. Mevcut haliyle ülke nüfusunun
çoğunluğu Türkmenlerden oluşmakta olup % 85 oranındadır. Ruslar
% 4 ve Özbekler ise yaklaşık % 5 civarında olup geri kalanlar Kazak,
Ermeni, Tatar ve Azerilerden oluşmaktadır 355. Bu haliyle homojen bir
nüfusa sahip olduğu söylenebilir.2012’deki nüfus sayımına göre
G. Oğan, “Rusya’nın Kazakistan Algılamasında Değişiklik Sinyalleri”,
http://www.asam.org.tr/tr/yazigoster.asp?ID=386&kat1=7&kat2=(19.11.2007)
355
Türkmenistan ile ilgili geniş bilgi için bkz. http://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/goes/tx.html (05.09.2007)
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toplam 5.850.901 kişi ülkede yaşamaktadır 356. Türkmen adının anlamı
hakkında değişik görüş ve kanaatler olsa da esasında Türk kelime
kökenine sahip oluşundan dolayı genel olarak müslüman Oğuz
Boylarına Türkmen denildiği hemen hemen tüm otoriterlerce kabul
görmektedir357. Afganistan’ın komşuluğundaki kuzey bölgesinde ve
İran’ın Horasan Eyaletinde yaklaşık 2 milyon civarında Türkmen halk
kitlesi bulunmaktadır358. Bu durum, ülkede yaşayan Türkmen nüfusun
yaklaşık yarısı kadar bir nüfusun komşu ülkelerde yaşadığını
göstermektedir. Ülkede çoğunluğun Türkmen olması eğitim dilinin
Türkmence olmasını kolaylaştırmıştır. Ancak 2006’ya kadar tam bir
eğitim sistemi kurulamamıştır. Bağımsızlık sonrası halk daha çok eski
Türk geleneklerindeki boy-kabile-aşiret şeklinde yapılandığı için ortak
bir milli anlayış hemen tesis edilememiştir. Ancak Türkmen halkının
kökeni olan Oğuz kültürünün yeniden canlandırılması ve tarihini esas
almaya dönük milli düşünce yaratımı sonucu milliyetçi bir bilinç
oluşmuştur.
Bölgede yaşayan Türkmenlerin Ruslarla ilk ciddi ilişkileri Türkistan’ı
işgale başladıkları 18. yüzyılın başlarına rastlamış ve aynı yüzyılın
sonlarına doğru 2 Şubat 1879’da başlayan Rusların Türkmenistan’ı
işgali
356

1884’de

tamamlanmıştır359.

Bu

tarihten

itibaren

Rus

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmenistan#Demografi
Bazı yazarlara göre Kuman, Ataman, Kölemen, Köğmen gibi kelimelerde
görülen –man, men- ekinin Türk kelimesine eklenmesiyle oluşmuştur. Bkz.
Saadettin Gömeç, “Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi”, Akçağ, Ankara,
1999, s. 81.
358
Bununla birlikte Türkiye, Irak, Suriye, Özbekistan, Tacikistan ve Kafkasya’da da
çok sayıda Türkmen Nüfuslar yaşamaktadırlar. E. Mütercimler, “Türkiye Türk
cumhuriyetleri İlişkiler Modeli”, Anahtar Kitapları, İstanbul, 1993, s. 107
359
B. Hayıt, a.g.e. s.108
357
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hakimiyetine giren Türkmenistan, SSCB’nin dağılmasından sonraki
27 Ekim 1991 yılına kadar bağımsızlığından yoksun kalmıştır.
Rusların 18. yüzyıl’da güneye yani Orta Asya’ya yönelmesindeki
belirleyici unsurlardan biri de, batılı devletlerle yaptığı 1878 Berlin
Kongresindir. Zira bu kongrede İngiltere, Hindistan’ı himayesine
aldığını deklere etmiş, keza batılı devletler deBalkan Devletlerine yeni
bazı statüler vermiş veRusya’nın Ege Denizine inişini sınırlandırarak
Balkanlar’daki

etkisini

sınırlandırmıştı360.

Avrupalı

devletler

tarafından ve özellikle 1856 Kırım savaşı sonrası ilerleyişi durdurulan
Çarlık Rusya, Orta Asya’daki yeni hasmına karşı güç kazanmak için
Türkmenistan’ı 1884’de işgal etmiştir. Bu coğrafya esasında Buhara
ve Harezm Cunhuriyetlerinin coğrafik alanlarını kapsamaktadır.
Türkmenistan’a Kazakistan gibi ciddi teknik, sanayi ve yetişmiş
kalifiye eleman yatırımı yapılmamış ve hatta çalıştıkları doğal gaz
sektöründen dolayı Rus azınlıklarıyla ilgilibir sorun yaşamak
istememişlerdir. % 4 oranında bulunan Rus azınlık şehirlerde ikamet
edilmiş ve ülkenin esas gelirinin % 75’ini oluşturan doğal gaz
tesislerinde istihdam edilmişlerdir. Türkmenistan’da, Doğal Gaz
sektörü Ruslar ile ayakta durmaktadır. Bu sektörde bulunan
Türkmenlerin istihdam oranı % 10 civarındadır. 27 Ekim 1991’de
bağımsızlıklarını kazanan Türkmenistan’da artan milliyetçilik sonrası
tedirgin olan Ruslar ülkeyi terk etmeye başlayınca bu sektörün
işlerliği tehlikeye girmiş, artan Rus azınlık göçünü önlemek için çifte

A. Demir, Tarihten Günümüze Rus Yayılmacılığı ve Yeni Kurulan Cumhuriyetler,
Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1998, s.179
360
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vatandaşık hakları verilmeye başlanmıştır361. Bunda Rus nüfusun yok
denecek kadar az olmasının yanında ülkedeki arazilerin çoğunun çöl
olmasının da katkısı vardır.
Sovyet Rusya, kurdukları sistem ile Moskova’dan yönetilen bir
ekonomi inşa ettikleri için hiç bir Sovyet Cumhuriyeti bağımsız ve tek
başına bir üretim ve pazarlama modeline veya Moskova’ya karşı bir
koz haline dönüştüremiyordu. Orta Asya Türkistan yönetimlerinin,
hem merkeze hemde birbirlerine bağımlılığı vardı. Bunun için her
ülke ekseriyetle tek çeşit bir üretim modeline gidiliyor, işleme ve
pazarlama unsurları başka ülkelerde yapılıyordu. Demiryolu, ulaşım
ve

nakliye

buna

göre

dizayn

edilmişti.

Bu

bağlamda,

Türkmenistan’ında kendi ürettiği pamuğu işleyecekleri bir sanayisi
veya pazarlayacakları sistemleri yoktu. Rusya’nın Pamuk ambarı rolü
Özbekistan ile Türkmenistana verilmişti. Zira ülkenin ekilebilir arazisi
%3 olmasına rağmenbu araziler Rusya için pamuk ekimine ayrılmıştı.
Türkmenistan Rusya ile olan ilişkilerinde denge siyaseti izlemektedir.
Bunun bir gereği olarak Rusya ile ilk resmi temasın olduğu Nisan
1992 sonrası, 31 Temmuz 1992 tarihinde “Dostluk ve İşbirliği
Antlaşması” imzalanmıştır. Hemen sonrasında 23 Aralık 1993
tarihinde BDT Devlet Başkanları Konsey Toplantısında Rusya ile ikili
olarak toplamda beş adet anlaşmaya imza atılmıştır. Bunlardan en
önemlilerinden birisi, Afganistan ve İran’ın Türkmenistan ile olan
sınırlarına karşılık gelen yerlerde, Rusya Federasyonu askeri
birliklerinin konuşlanarak ortak sınır birlikleri ile sınırların korunması
1990’da 130, 1991’de 88, 1992’de 247, 1993’de 269, 1994’de 409 bin Rus
azınlık nüfus Türkmenistan’ı terk etmiştir.
361
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yönünde

yapılan

anlaşma

ve

azınlıkların

çifte

vatandaşlık

anlaşmalarıdır362. 1994 yılında Türkmenistan tek taraflı olarak bu
anlaşmayı fesh etmiş ve ülkesindeki Rus askeri varlığının son
bulmasını istemiştir. 1999 Mayısta, Rusya’ya ülkesinde kalan askeri
birliklerin ülkesini terk etmesi için altı aylık sure tanıyan
Türkmenistan’da

1999

yılının

sonlarında

hiçbir

Rus

askeri

kalmamıştır363.Bağımsızlık sonrası Türkmenistan, Kazakistan ve
Özbekistan ile diğer Türk Cumhuriyetler gibi Rus yanlısı ve
bağımlılığını ortaya koyan politikaları pek benimsememekte ve hatta
kaçınmakta görünse de üretim tesislerindeki Rus azınlığa mecburiyeti
Rusya’ya karşı tam olarak bağımsız hareket etmesini engellemektedir.
Ayrıca başka etmenler de vardır. Orta Asya’nın Kuveyt veya Katar’ı
olması

beklenen

Türkmenistan’ın

oldukça

büyük

rezerv’leri

olmasından dolayı dünyanın doğal gaz üretiminde ilk 10 ülkesine
girmesi bekleniyordu. Ancak sahip olduğu enerji kaynakları, ülkenin
jeopolitiğinden dolayı bu sonuç için yeterli olmamaktadır364. Rusya
enerji konusunda Türkmenistan’ı kendisine rakip olarak görmüş ve
kendisine bağlayıp doğal gaz’ı Avrupa pazarına satmakta kendi ticari
anlaşmalarına entegre etmeye çalışmıştır 365. Zira Avrupa’ya doğal
18 Mayıs 1995’de karşılıklı olarak azınlık konumunda olan vatandaşalarının
haklarını
korumak
yönünde
işbirliği
anlaşması
imzalanmıştır.
www.turkey.mid.ru/sng_t.html. Daha sonra Türkmenistan 18.05.2005 tarihinde çifte
vatandaşık haklarını kaldırdığını duyurmuştur. www.byegm.gov.tr/yayinlerimiz/
disbasinlik/2005/05/18x05x05.html.
363
F. Purtaş, “Rusya Federasyonu Ekseninde Bağımsız Devletler Topluluğu”, Platin
Yayınları, Ankara, 2005
364
BP Statistical Review of World Energy, British Petroleum, 65. Baskı, Haziran
2016.
365
G. Gleason, The Centreal Asian States: Discovering Independence”, Colorado:
Westview Press, 1997, s. 152
362
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gazı ulaştırmanın Rusya dışında alternatifleri olarak Türkiye ve İran
üzerinden Hazar Denizi’nin statüsü gerekçe gösterilerek işlevsiz hale
getirilmiştir366.
Türkmenistan’ın doğal gazı Avrupa pazarına ulaştırmadaki Rusya’ya
bağımlılığı, Rusya açısından etkinliğini arttırma aracı olarak
kullanmaya dönüşmüş hatta alınan gazın parası bazı dönemler
ödenmeyince Çin ile ticari görüşmeler ve anlaşma yollarına
gidilmiştir. Bu durumdan rahatsızlık duyan Rusya Federasyonu
Türkmen doğal gazını almayı gittikçe azaltmış ve 2016 yılında
durdurmuştur.

Türkmenistan

ve

Çin

arasında:

Türkmenistan

topraklarında 185, Özbekistan’da 529, Kazakistan’da 1300 ve Çin
toprakları üzerinden ise 5000 kilometre olmak üzere yaklaşık 7000
kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim hattı kurulmuştur. Bu durum
Rusya’nın Türkmenistan doğal gazının pazar payında tekel olmasını
engellemiştir. Türkmenistan ekonomik olarak Rusya’ya bağımlı
olmamanın yollarını her alanda aramaktadır. Aynı şekilde İran’da
doğal gazın ödemelerinde sıkıntı çıkarması üzerine Türkmenistan,
İran’a da doğal gaz satışını 1 Ocak 2017’de kesmiştir.
Türkmenistan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 12 Aralık 1995
yılında aldığı “Sürekli Tarafsızlık367statüsünü gerekçe göstererek
Rusya ile ilişkilerini sınırlı tutmaya çalışmıştır. BDT’nin kurucu üyesi
K. Dikbaşı, “Türkmen Gazının Bağımsızlık Mücadelesi”, Avrasya Dosyası, C. 7,
No. 2, 2001, s. 87-89.
367
Dış Politikada tarafsızlık sadece savaş zamanı, bağlantısızlık ise barış zamanı
kavramlardır. “Daimi Tarafsızlık” ise, hem barış hem de savaş zamanı alınan
statüdür. T. Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Alfa Yayınları, İstanbul,
1999, s. 187-189.
366
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olmasına ragmen Rusya’nın içinde ve etkin olduğu birlikteliklerden
mümkün oldukça uzak durmaya çalışmaktadır. Bu durumun ülkelerin
bağımsızlıklarına gölge düşüreceğini düşünen Türkmenistan, Kollektif
Güvenlik Antlaşmasına da imza atmamıştır. Bunun elbetteki tarihi
sebepleri vardır. Çünkü Orta Asya’daki Türk coğrafyasını işgal
yıllarındaki Rus yayılmacılığına en şiddetli direnişi gösterip en fazla
zarar gören halklardan birisi de Türkmenistanda yaşayan Türk
halklarıydı368. Hatta Türkmenistan, BDT’yi SSCB’nin yumuşak bir
şekilde dağılmasını sağladığını ileri sürerek kuruluş amacını
bitirdiğini söylemektedir. Çünkü BDT anayasasının, yalnız ülkelerin
bağımsızlığına gölge düşürmekle kalmadığını aynı zamanda eski
Sovyet Cumhuriyetleri’nin savunma, ekonomi ve dış politikada da
hareket kabiliyetini yok ettiğini düşünüp Ukrayna ve Moldovya ile
birlikte BDT tüzüğünü imzalamamıştır. Rusya’nın BDT parası olarak
ortak para kullanım ‘ortak ruble alanı’ tekliflerini red etmiş, Mart
1993 yılından itibaren kendi parası olan Manat’ı kullanmaya başlamış
ve kurulması düşünülen bankasını yine Ukrayna ve Moldovya ile
birlikte red etmiştir. Sonrasında doğal olarak BDT’nin kuracağı
İktisadi Koordinasyon Kuruluna da dahil olmamıştır369. BDT’yi bir
danışma kurulu olarak görmüş Rusya’ya ragmen 1999 Haziran’ında
ABD, NATO, Türkiye ve İsrail ile askeri alanlarda görüşmelere
başlaması ‘Tarafsızlık Statüsü’ algısına gölge düşürdüğü yönündeki
eleştirilere aldırmamış, 1999-2000 tarihlerini kapsayan ‘Barış İçin

A. Raşid, Orta Asya’nın Dirilişi: İslam mı Milliyetçilik mi? İstanbul, 1995, s.77.
Sabahatin Zaim, “Türk ve İslam Dünyasının Yeniden Yapılanması”, Nil
Yayınları, İzmir, 1997, s. 68

368

369
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Ortaklık’ anlaşmasını NATO ile imzalamıştır370. BDT’ye tabi ülke
vatandaşlarına serbest dolaşım sınırlamasını getirerek ilk vize
uygulamasını getiren ülke olmuştur.
Türkmenistan, tarihte ismi ne olursa olsun Rusya’nın her dönemindeki
sömürgeci yanını en yakıcı şekilde gören halklardan biri olduğu ve
tarihten gelen bu bilinciyle ve küresel dünya konjonktürünü de dikkate
alarak emin adımlarla hareket etmek konumundadır. Türkmenistan,
ülke ekonomisinin bel kemiği olan doğal gazın dış piyasaya
aktarımında Çin’e bağımlılıktan, Hazar Denizi üzerindeki diğer
kıyıdaş ülkeler ile kaynakların kullanım haklarını içeren anlaşmazlık
durumları, gelişen dünyaya entegrasyon alanları, ülke içindeki diğer
sorunları olmasına rağmen Rusya ile dengeyi koruması ve sorunlarını
gidermesi gerektiğini bilip, bağımsızlık alametlerine karşı oldukça
hassas ve merkeziyetçi bir anlayışa sahiptir. Bu anlayış, hem iç
siyasette hem de dış ilişkilerinde hedeflendiği görülmektedir.
Türkmenistan eski devlet başkanı ve Türkmenbaşı olan Boris
Şıhmıradov,

uluslararası

alanda

Türkmenistan’ın

üç

esas

sorumluluğunun ve görevinin olduğunu iddia etmektedir. Bunlardan
ilkinin “Kıtalararası doğal gaz ve petrol rezervlerinin dünya
piyasalarına nakli ile demiryolu, karayolu ve havayolu taşımacılığında
kavşak rol”, ikincisi “Bölgesel finans ve bankacılık hareketlerinin
merkezi” ve üçüncüsü olarak “Asya Kıtasında sorun çözümü ve yapıcı

T. Kuzio, “Bağımsız Devletler Topluluğu İçinde Jeoploitik Çoğulculuk:
GUAM’ın Ortaya Çıkışı” Kadim Dostumuz Yeni Rusya, yılmaz Tezkan (der),
Birinci Baskı, Ülke Kitapları, Ankara, Eylül 2001, s.105-106
370
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diyaloğ”

371

olarak hedefler ortaya konulmuştur. Anlatılan bu

bağlamlar ışığında Türkmenistan Birleşmiş Milletlerin kendisine
sağladığı

‘Tarafsızlık

Statüsü’

sonucu

askeri

veya

güvenlik

anlaşmaları içeren oluşum veya ittifaklardan uzak durmuş ve
ülkesinde

askeri

tesislerin

kurulmasına

müsaade

etmemiştir.

Dolayısıyla kazandığı statüyü zedeleyecek her türlü politikalardan
kaçınmıştır.
6.3. Rusya Federasyonu ile Kırgızistan İlişkileri
Orta Asya’nın “ Demokrasi Adası veya İsviçresi” olarak adlandırılan
Kıgızistan, diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine oranla 198.500
kilometre kare yüz ölçümü, 5.210.450 kişi nüfusu372 ve sahip olduğu
ekonomik veriler ile en küçük ülke konumundadır.Kuzey ve
kuzeybatısında

Kazakistan,

güneyinde

Tacikistan,

güneybatıda

Özbekistan, güneydoğuda ise Çin ile sınırdaş olan Kırgızıstan aynı
zamanda Doğu Türkistan ile komşuluğunun bulunması kendisine
jeopolitik önem kazandırmaktadır. “Kırgız” kelime kökeni olarak
Türkçe olup bazı kaynaklar ‘kırk boy’, bazı kaynaklar ise kırda gezen
manasına gelen ‘kır’ ve ‘giz’ kelimelerinin birleştirilmesiyle
oluşturulduğunu ifade etmektedir 373.

E. Efegil, “Bağımsızlık Sonrası Türkmenistan’ın Siyasi, Ekonomik ve Kültürel
Politikalarının Genel Değerlendirilmesi”, Kök Araştırmalar, Cilt III, Sayı 1, Bahar
2001, s.248
372
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1rg%C4%B1zistan
373
Jean-Paul Roux, “Türklerin Tarihi: Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 yıl” Kabalcı
Yayınevi, Bölüm: Türklerin Ortaya Çıkışı, s. 87.
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1700’li yıllarda Çarlık Rusya’nın bölgeyi işgale başlaması sonrası
1868 yılına gelindiğinde işgal süreci neredeyse tamamlanmış olan
Kırgızistan, 1924 yılında Türkistan Muhtar Cumhuriyetine dahil
olmuş, 5 Aralık 1936 yılında Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
adıyla yeni statüsünü kazanmıştır374. Kırgızistan, hem sanayi, hem de
doğal gaz ve petrol kaynaklarına pek sahip değildir. Ülkedeki zengin
su kaynaklarına sahip olmasına ragmen bu durumunu ileri bir tarımsal
gelire veya ekonomisine katamamıştır. Bu durum, 31 Ağustos 1991
tarihinde bağımsızlığını kazanmasına ve ilk yıllarda artan milliyetçi
rüzgara rağmen Rusya ile sıcak ilişkileri yeniden kurmasına neden
olmuştur.Zira ilk başlarda ‘Kırgızca’yı resmi dil ilan etmeleri,
Rusya’yı ‘Emperyalist’ ilan etmeleri, artan milliyetçi akım, Rus
nüfusun yaşadığı yerlere artan saldırılar üzerine Rus azınlık göçe
başlamış,bu duruma kayıtsız kalmayan Rusya’nın baskısına nispet
batıya dönülmüş, ama batı devletlerinden de beklediği desteği
göremeyince 1995 yılından itibaren politika değişikliğine gidilmiştir.
Rusça’yı ikinci resmi dil ilan ederek ülke üstündeki Rus baskısını
azaltmayı hedeflemiş ve daha kolay ekonomik yardımlar almaya
başlamıştır375. Önemli ekonomik alt yapının ve belkide buna bağlı Rus
nüfusunun pek yoğun olmamasına rağmen Rusça’yı resmi dil olarak
kabul eden tek Orta Asya devleti Kırgızistan olup ülkesinde yaşayan
Özbek nüfusun da resmi dil olarak Özbekçe’nin kabulü yönünde
taleplerine de neden olmuştur. Çünkü ülkede yaşayan Rus nüfus % 6
seviyesinde iken % 14 civarında bulunan Özbekler de bu hakkı
374
375

Demir, a.g.e. s.148
O. Roy, a.g.e., İstanbul Metis Yayınları, 2000, s. 150-151.
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kendilerinde görmüştür. Ayrıca zaten ülkenin kuzey ileÖzbeklerin
yoğun yaşadığı verimli topraklara sahip güneyi arasındaki ekonomik
ve sosyal farklılıklar ülkede iç sorun olarak varlığını korumaktadır.
Halkının büyük çoğunluğu kırsal bölgelerde yaşamaktadır. En az
nüfus yoğunluğu Tanrı Dağları çevresindeki bölge olup Kırgızistan’ın
en yoğun nüfusu başkent Bişkek ve çevresinde olmasına rağmen ülke
idari olarak yedi bölgeye ayrılmıştır. Issık Gölü, Talas, Oş, CelalAbad, Narın, Çuy, ve Batken bu bölgeler olup, bunlardan Oş ve
Batken’e özel statü verilmiştir. Kırgızistanda sanayinin olmaması,
altın, pamuk, et ve yün üretiminin Rusya ve Kazakistan üzerindeki
başlıca ihraç malları olması ve fakirlik sınırı tüm nüfusun % 30
civarında bulunması bağımlılığın rasyonel durumunu açıkça ortaya
koymaktadır.Ama bunlara ragmen diğer Orta Asya devletlerinin
totaliter

ve

liderci

anlayışına

kıyasla

demokratik

yollarla

cumhurbaşkanlığı seçimleri ve parlementer demokrasi ile yönetilmesi,
tüm halka ücretsiz 11 yıllık zorunlu eğitim ( eğitim dli Kırgızca ve
Rusçadır ) ve mezunlarına istedikleri yüksek okula kayıt hakkı 376, iç
ve dış kaynaklı Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışma serbestlikleri,
Kırgızıstan’ı Orta Asya Devletleri arasında ilerleyen demokrasi örneği
teşkil etmesine neden olmuştur. Tüm halkta okuma yazma oranı %
100 dür.
Tüm bunların yanında Kırgızistan’ın bağımsızlık sonrası Rusya
yanlısı politika izlenmesinde ekonomik kaygıların yanında başka
etkileyici faktörler de vardır. Nüfusu gittikçe 2 milyara yaklaşan ve
“Kırgızistan’ın Siyasi Görünümü”, T.C. Dışişleri Bakanlığı, 15 Haziran
2018, http://www.mfa.gov.tr/kirgizistan-siyasi-gorunumu.tr.mfa
376
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artan Çinli nüfus göçü nedeniyle komşusu Çin tarafından işgal edilme
kaygısı da etken bir faktördür

. Kırgızistan hem ekonomik kaygılar

377

ve hemde siyasi kaygılardan dolayı hemen hemen birçok alanda dışa
bağımlı yaşayan bir ülkedir. Afganistan ve Orta Asya’daki
hedeflerinden dolayı Aralık 2001’de ABD’ye Manas askeri üssünü 2
milyon dolar’a kiralamış ve ülke ekonomisine ciddi katkı olarak
değerlendirmiştir. Yıllar içinde gittikçe kira gelirini arttırma yönünde
girişimlerde bulunarak 2006’da 17.4 ve 2009 yılında ise 60 milyon
dolara çıkartmıştır. Ama Manas üssü 2014 yılında tamamen
kapatılmıştır378. Oysa Rusya’ya 2003 yılında tahsis edilen Kant Üssü
için herhangi bir bedel alınmamıştır. Bunda elbetteki batının güven
vermeyen yaklaşımları ve ekonomik kaygılar ileRusya ile tarihsel
geçmişi, coğrafik yakınlığı vede Çin’in geçmişten gelen göç ve işgal
kaygıları vardır. Bu bağlamda Kırgızistan ülke menfaatlerinin gereği
olarak dış politikada önceliklerinin Rusya ve BDT ile hemen her türlü
işbirliği ve anlaşmalara gidilmesi yönündedir379. Bu bağlamda,
1991’de Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile karşılıklı
anlaşmalara

gidilmiştir380.

Ticari

ve

ekonomik

anlaşmalarını

pekiştirmek amaçlı 24 Ekim 1993’de Özbekistan ve Kazakistan ile
BDT Ekonomik Birliğinin Oluşmasına dair anlaşma imzalanmıştır.
Hemen birkaç ay sonra 10 Ocak 1994 yılında Kazkistan ve
F. Budak, “Kırgızistan Dünü, Bugünü, Yarını”, Yeni Türkiye, yıl 3, Sayı 16,
Temmuz-Ağustos 1997 (Türk Dünyası Özel Sayısı II ), s.1255
378
Arı ve Pirinççi, “11 Eylülün Gölgesinde Orta Asya’ya Yönelik Amerikan
Politikası”, s. 314-315
379
C. Turgunbekov, “VneSne Volitiçeskaya Deyatelnost Kırgızstan’a ve protsesse
İnteqrat’siyi SNG”, www.polysphere.org/news/attachments/39.doc/
380
Turgunbekov, a.g.e.
377
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Özbekistan’ın kendi aralarında imzaladığı ‘Serbest Ekonomik Bölge’
anlaşmasından sadece 6 gün sonra 16 Ocak 1994 tarihinde Kırgızistan
da katılmıştır381. Anılan anlaşmalar Kırgızistan’ı ekonomik anlamda
anılan ülkelerle bütünleşmelerine neden olmakla beraber aynı
ekonomik

kaygıları

yaşayan

diğer

Türk

Cumhuriyetlerinin

gelişmelerine de katkı sağlamıştır. Ortak Güvenlik Konseyi, Avrasya
Ekonomik İşbirliği, Ortak Güvenlik Konseyinin yanında pekçok diğer
bölgesel olarak kurulan örgüte üyelikleri vardır. Sadece kendi
aralarında kalmayıp Rusya ile de ciddi ekonomik, askeri ve işbirliği
anlaşmalarına da gidilmiştir. Hatta Kırgızistan ve Tacikistan,
Kazakistandan sonra Rusya Federasyonu’nun Orta Asyadaki en büyük
destekçisi konumundadırlar. O kadar ki Kırgızıstan Cumhurbaşkanı
Aksar Akayev RF ile ilişkileri hakkında yaptığı bir konuşmasında “
Biz Rusya ile Sovyet çatısı altında yaşadık. Rusya’nın 21. yüzyılda da
bu bölgede güçlü ve etkili olacağına inanıyorum. Bu durum doğal bir
durumdur ve biz gelecek ile ilgili politikalarımızı Rusya’yı hesaba
katarak yapmalıyız”382 diyerek ülke siyasetinin geleceğinde Rusya
faktörüne dikkat çekmiş ve ilişkilerinde konumlanmasını ortaya
koymuştur. O kadar ki, Rusya ile BDT bünyesinde oluşturulan
yaklaşık 173 belgeden 164’ünü imzalayarak Tacikistan’dan sonra en
çok anlaşma imzalayan ülke haline gelmiştir383.
Bağımsızlık sonrası ilk diplomatik temas 20 Mart 1992’de kurulmuş,
1992 Haziran’ında yapılan ‘Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’ ile
381

Turgunbekov, a.g.e.
A. Saikal, “Russia and Central Asia” , Russia in Search of its Future, Amin
Saikal ve William Maley (ed.), Cambridge Üniversty Press, London, 1995, s.58.
383
Hekimoğlu, a.g.e. s. 153.
382
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resmiyet kazanmıştır. Daha sonraiki ülke arasında 5 Temmuz 1993
yılında imzalanan ‘Askeri Sahada İşbirliği Anlaşması’384 ile durum
pekişmiştir. 1994 Mayıs’ında, başta RF olmak üzere bir araya gelen
Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Ermenistan20
Nisan

1994’de

Anlaşması’nı

yürürlüğe

girecek

imzalamışlardır385.

olan

Öncesinde

‘Kollektif
ise

Güvenlik

Ukrayna

ve

Türkmenistan hariç BDT’na üye 11 ülkenin devlet başkanları 24 Eylül
1993 tarihinde Moskova’da biraraya gelerek ‘Ekonomik İşbirliği
Anlaşması’ imzalamışlardır. 26 Şubat 1999 tarihinde Kırgızistan ile
RF’nin ilişkilerini güçlendirme yolunda ciddi bir gelişme olarak
RF’nın da dahil olduğu Beyaz Rusya, Tacikistan ve Kazakistan ile
yapılan ‘Gümrük Birliği Anlaşması’ ve 10 ekim 2000 yılında ise
Avrasya Ekonomik Birliği’ne dahil olunarak da ticari ve ekonomik
anlamda hedeflerini, RF ve Orta Asya ülkeleriyle birlikte gördüğü386
anlaşılmaktadır. Anılan tüm bu durumlar Kırgızistan’nın RF’nin Orta
Asya siyasetinde önemli bir destekçisi olduğunu göstermektedir.

Bu anlaşmaya göre her iki ülke beş yıllığına geçerli olmak kaydıyla; Karşılıklı
kira ödenmesine bağlı kalınarak askeri üslerin tahsisi, askeri teknoloji ve silah
üretiminde koordinasyon, gümrüksüz silah alışverişi, askeri personellerin sosyal ve
hukuki haklarını garanti altına almanın hukuki boyutlarını’ kapsamaktaydı. bkz.
Purtaş, a.g.e., s. 198-199.
385
Y. Şişkov, “Rassia i SNG: Neudav şiysya Brak Po Daqavoru”, Pro et Contro,
Tom 6, No 1-2, Zima-Vesna 2001, s. 93;http://pubs.carnegie.ru/p&c/Vol6-2001/12/v6n1-2-05.pdf
384

M.P., Ratanova, “Desyat Let Sodruzestvu Nezavisimıh Gasudarst”, Rasiya vı
Okrujayuşem Mire, (Analitiçeski Yejegodnik), MNEPU Yayınevi, Moskova, 2003. s.
108

386
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6.4. Rusya Federasyonu ile Özbekistan İlişkileri
Ruslar, Diğer Orta Asya Türkistan Coğrafyalarında olduğu gibi yine
1700’lü yılların sonuna doğru bugünkü Özbekistan coğrafyalarına
sefer düzenleyip işgal etmeye başlamışlardır. 1863’te Taşkent ile
başlayan işgaller, 1868’de Buhara ile devam etmiş 1873’de Hivenin
işgal edilip 1876’da Hokand Hanlığına son vererek anılan bölge
tamamen Rus hakimiyetine girmiştir. Sovyet Rusya’nın kurulduğu
1917 devriminden sonra da birçok isyan hareketi olsa da sonuç
alınamamış ve Sovyet Rusya’nın 14 Ekim 1924 yılında Özbek Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulmasına izin verilmesiyle Moskova
Sovyetine bağlı olarak kurulmuştur. Zira diğer cumhuriyetlerin
kaderide aşağı yukarı bu yönde olmuştur. Deniz görmeyen ve Orta
Asya Ülkeleriyle çevrelenmiş tek bölge ülkesidir. Doğusunda
Tacikistan

ve

Kırgızistan,

kuzeyinde

Kazakistan,

güney

ve

güneybatısında Türkmenistan ve güneybatı da ise Afganistan ile
çevrilidir. Sovyet Rusya uyguladığı sınır politikaları sonucunda hemen
her Türkistan Ülkesinde olduğu gibi Özbekistan ile diğer komşu
ülkeler ile arasında iyileşmeyen sorunlar bırakmıştır. Bunların başında
Kırgızistan ve Tacikistan ile arasındaki Fergana Vadisi sorunların
başında gelmekte olup tam konsensüs sağlanarak herkesin kabul ettiği
resmi bir netliğe henüz ulaşılamamıştır. Ayrıca bağımsılık sonrası
1924 yılında Tacikistan, önce Özbekistan’a dahil edilmiş, sonra
1929’da ‘Tacikistan İttifak Cumhuriyeti’ statüsü ve idari yapılanması
verilerek Özbekistan’dan geri alınmış, 1936’da Tacikistan’da bulunan
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Karakalpak bölgesi ‘Karakalpak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’387
adıyla yine Özbekistan’a bağlanmıştır. Yaşanılan bu durumlar
Tacikistan ile Özbekistan arasında halen uzlaşılamayan kronik
sorunlar haline dönüşmüştür. Aynı uygulamaya benzer bir davranışla
1956 ve 1963 yıllarında Kazakistan’ın güneyindeki bazı topraklar
Özbekistan’a verilmiş daha sonra da 1971 yılında bu topraklardan bir
kısmı Kazakistan’a geri verilmiştir388. Zaten şu anda bile Özbekistan
başta başkent olan Taşkent olmak üzere Karakalpakistan ( İdari olarak
Özerk Cumhuriyet) ve 12 şehirden teşekkül edilmiştir389.
Özbekistan’a ismini veren Özbek adının ‘dayanıklı’ anlamına
geldiğini belirten görüşler bulunsa da esasında Altın Orda Beyi olan
Özbek Han’dan geldiği ileri sürülmektedir. Zira Özbek Han’a bağlı
halk kitlesinin zamanla Özbek Hana bağlı kitleler anlamında
kullanılan ifadesiyle ‘Özbekler’ diye anılmasına neden olduğu ve daha
sonra zamanla bu coğrafyada yaşayan Türk Halk Topluluklarına da
Özbekler denildiği anlaşılmaktadır390.
448,978 kilometre kare alan üzerinde bulunan Özbekistan’nın, son
gelen

veriler

ışığında

yaklaşık

33,254,100

kişinin

yaşadığı

belirtilmektedir. Özbekistan, homojen bir nüfus yapısına sahiptir.
Özbekler nüfusun %80’ine, Ruslar % 8’i, % 4’ü Tacikler, % 4’ü

Karakalpakistan’ın coğrafik alanı 164.400 kilometre karedir.
Avşar ve Solak, “Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri”, ikinci Baskı, Vadi Yayınları,
Şubat,1998, s. 177
389
H. Kanpolat, “Özbekistanın Cumhuriyeti 15 Yaşında”, http://www.asam.org.tr/tr
/yyazdir.asp?ID=1141&kat1=56&kat2=14eylul2006
390
Demir, a.g.e., s. 157,: İrfan Ülkü, “Orta Asya” Kırım Saati Yayınları,
İstanbul,2002, s. 273

387

388

Prof. Dr. Füsun KARA | 243

Kazaklar ve geri kalan diğer halklar olarak nüfus dağılım gösterir 391
Orta Asya nüfusunun yaklaşık % 50 sini oluşturan Özbekler, bu nüfus
ile Orta Asya’da bulunan devletler arasında birinci, BDT arasında ise
Rusya ve Ukraynadan sonra üçüncü nüfus çoğunluğuna sahiptir. Bu
nüfus Orta Asya’da bulunan Türk Halk Topluluklarının % 46’sına
tekabül etmektedir. Esasında Rus nüfusun Özbekistan ile ilintisi biraz
da İkinci Dünya Savaşı esnasında Sovyetlerin Avrupa’ya yakın
fabrikaları söküp, çalışan Ruslar ile birlikte buraya getirmesi
sonucunda oluşmuştur. Gelen sanayi ve artan ekonomik kalkınma
özellikle 1945 sonrası işçi ithalini beraber getirmiş ve 1959 nüfus
sayımında toplam nüfusun % 20’sinin Rus olduğu görülmüştür. Zaten
uygulanan politikalar: Şehir merkezlerinde, bürokraside ve kalifiye
insan

gücünde

hep

Rusların

olması

diğer

Türkistan

Cumhuriyetlerin’de olduğu gibi Özbekistan’da da uygulanmıştır.
Ruslar önemli ve ağır sanayide istihdam edilirken Özbekler ise tarım
ve hafif sanayide dağıtılmıştır392. Rus nüfus, Özbekistan’ın Rusya ile
olan ilişkilerinde önemli bir rol oynamaktadır. 31 Agustos 1991’de
bağımsızlığını ilan ettikten sonra artan dini ve milliyetçi akımlar ile
yaklaşımlar sonucu endişe duyan Rus azınlıktan yaklaşık 1.7 milyon
kişi ülkeyi terk etmiş ve bunun sonucunda üretim kollarında bulunan
Rusların yokluğu ülkenin zararına olmuş ve hatta tesisler eksik
kapasite ile çalışmaya devam etmiştir393. Moskova’nın talep ettiği
çifte vatandaşlık haklarının halen verilmeyişi, kökten dinci radikal

391

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zbekistan
Zaim, . s. 70
393
Raşid, a.g.e. s.115
392
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kesimin yarattığı endişe394 ve Özbeklerin Ruslara oranla daha yüksek
doğum

oranları

Özbek

nüfusunda

Rus

aleyhine

yükselmeyi

getirmiştir. Kaldı ki Özbekler, diğer Orta Asya ülkelerinde en çok
bulunan topluluklar konumundadır. Bu durum komşu ülkeleriyle
sorun

yaşamasına

de

neden

olmaktadır.

Yaklaşık

olarak:

Afganistan’da 2.8 milyon, Tacikistan’da 1.3 milyon, Türkmenistan’da
125 bin, Kırgızistan’da 760 bin, Kazakistan’da ise 70 bin kişi ve diğer
sayım yapılamamış kırsal bölgeler de hesap edildiğinde geniş bir
yaşam alanları vardır

395

.Özbekistan nüfusunun homojen olması ve

tarihi dini derinliğinin bulunması, hem boşluğu doldurulmaya çalışılan
dini bir alan ve bu alanı doldurmaya çalışan dini guruplar doğurmuş
1991 yılındaki bağımsızlık sonrası Özbekistan kökten dinci radikal gurup ve
örgütlerin hedefine dönüşmüştür. Bunda elbetteki halkın biliçsizliği yatmaktadır.
Sovyetlerin ilk başlarda uyguladığı ılımlı din politikaları ve’İslamiyet ve
Komünizm’in uygulandığı ülke’ rol modeli olarak Özbekistan’ı göstermesi ve
Taşkent’i İslamiyetin Merkezi konumunda göstermesi ama Afagnistan ile yaşadığı
sorunlardan dolayı radikal İslamcıların merkezine dönüşmesine müteakip İslami din
adamlarının görev yapmalarına uyguladığı yasaklar sonucu uzunca bir müddet dini
eğitim ve bilgilerden mahrum kalan halk bağımsızlık sonrası radikal dinci gurupların
akımına ve kendi amaçları için halkı kullanma çekimine uğramıştır. Tabi bunda
çalışabilen nüfusun % 35’ine tekabül eden halkın işsiz olması, gelir dağılımındaki
eşitsizlik ve ekonomideki bağımlılığın payı da azımsanmamaktadır. Özllikle
islamiyette merkeziyetçi konuma sahip olan Özbekler bağımsızlık sonrası
kimlikleriyle İslamı bir görmüşlerdir ve kendilerine neredeyse bir misyon
yüklemişlerdir. Çünkü Çarlık ve Sovyet Rusya döneminde dine karşı duyulan özlem
bağımsızlık sonrası halkın hızla dine, dini kurumlara ve örgütleri benimsemelerine
neden olmuştur. Suudi Arabistan’ın Vahhabiliği, İran’ın şii’liği, Pakistan’ın
‘Asya’da İslam Devleti kurmayı hedefleyen’ Deoband medreseleri ve diğer İslami
guruplar bunlardan başta gelenlerdir. Tarihte uzunca bir dönem İslam merkezi
konumunda bulunan Buhara ve Semerkand şehirlerinin de bu coğrafyada bulunması
Özbekistan’ı İslamiyette ayrıca önemli bir merkez konumuna getirmiştir.
Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında (hem nüfuslarının bulunması vede
verimli arazilerin bulunmasından dolayı) halen bir sınır sorunu olarak, statüsü tam
belirlenememiş Fergana Vadisi olarak bilinen coğrafik alan bu tür örgüt ve
yapılanmalar için merkez konuma sahiptir.
395
R. Allison and L. Jonson (editors), “Brookings İnstution Pres”, Washington D.C.,
2001, s.30
394
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hemde milli devlet yapılanmasında atbaşı gidilmesi sonucunu
doğurmuştur. 8 Aralık1991’de kabul edilen yeni Anayasanın 4.
maddesi gereği resmi dillerini ‘Özbekçe’ ilan etmişlerdir. Diğer dillere
de saygıyı ortaya koyan bu maddeye rağmen yukarda anlatılan
kaygıları taşıyan Rus nüfusun göç etmesi ve ekonomik sorunlara karşı
1995 yılında ‘Devlet Dili Hakkında Kanun’ yayımlanarak Rus diline
milletler arası bir statü verilmiş ve hatta Rus dilinin serbestçe dolaşımı
ve geliştirilmesi için gerekenlerin yapılacağı taahhüdü verilmiştir396.
Rusya ile ilk ilişkilerin başlangıcı 30 Mayıs 1992’de 10 yıllık geçerli
olacak olan ‘Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’ olmuş, ilk resmi ziyaret 3
Mart 1994’de yapılarak iki ülke arasında ‘Askeri İşbirliği Anlaşması’
imzalanarak397 Tacikistan-Afganistan sınırının birlikte korunması
kararlaştırılmıştır. Rusya’nın ilk ziyareti ise 26-28 Haziran 1995’te
Başbakan düzeyinde gerçekleşmiştir. Her ne kadar karşılıklı yapılan
bu anlaşmalar ve ziyaretler iyi niyet gibi görülsede Özbekistan,
bağımsızlık sonrası ilk olarak Rusya’dan uzak bir politika izlemiş,
siyasi ve ekonomik olarak bağımsızlığını ortaya koyacak bir politika
izlemeye çalışılmıştır. GUAM’a destek verilmiş398, Rusya’nın askeri
üs kurmasına izin verilmemiş, milli duruşun bir gereği olarak
S. Oğan, “Dış Politika Aracı Olarak Rusça: Türk Cumhuriyetleri Örneği”
www.turksam.org/tr/yazilar.asp?kat1=18yazi=804
397
Dikbaş, a.g.e. s. 156
398
Topraklarında ABD’nin askeri üs kurmasına izin verilmiş Rusya karşıtı olan
GUAM’(Gürcistan-Ukrayna-Azerbaycan-Moldova) kurulmasını desteklemiş, daha
sonra bu örgüte katılımıştır. Ülkenin diğer GUAM üyeleri ile birlikte AsyaKafkasya-Avrupa üzerinden ticaret ağı ve enerji nakil hatları tasarlanmış, ekonomik
işbirliği tasarlanmış, taşımacılık ve tasarlanan ekonomik gelişmenin yanında örgütün
güvenlik konularında da işbirliği vaad etmesi Özbekistan’ın GUAM’a katılarak,
örgütün GUUAM adını almasına yol açmıştır.

396
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BDT’nin arzuladığı ortak para olan ‘Ruble’ den çıkarak kendi para
birimleri olan ‘ Som’u 1993’te tedavüle koymuş399, ABD ve Avrupa
ile ilişkilerine önem vermiş, 11 Eylül’de ABD’ye yapılan saldırılara
karşılık ülkesinin terör ile mücadelesinde ABD’ye her türlü desteği
vereceğini söyleyerek Afagnistan sınırında askeri üs kurulmasını
sağlamış400, serbest piyasa ekonomisine hızlı geçiş, başta ABD ve
Almanya’dan önemli yatırımlar alınmış (bir dizi yasal düzenlemeler,
vergi muafiyetleri, yatırım teşvikleri ile Rus tekelini kırmaya
çalışarak), 1994 yılında NATO’nun ‘ Barış İçin Ortaklık Proğramı’na
katılmış (Kosova krizi esnasında NATO’nun yanında yer alması,
bunun Rusya

tarafından tehdit unsuru olarak algılanmaması

gerektiğini dile getirmişve hatta Rusya’ya karşı bir denge unsuru
olarak kullanmaya çalışılmış),

BDT’ye askeri ve politik işlevler

yüklemenin BDT’nin içeriğine zarar vereceğini ileri sürerek
Türkmenistan gibi Rusya’dan bağını koparmaya ve hatta karşı
politikalar üretmeye çalışmıştır401. Özbekistan, BDT’ye ve Devletler
Arası Ekonomik Komitesine bir gönüllü birliktelik olarak bakmış ve
çoğunluk tarafından alınacak kararlara uyulması mecburiyetinin
399

Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri Ülke Profilleri ve Türkiye ile Ekonomik
İlişkileri”, Devlet PlanlamaTeşkilatı, Ankara, Şubat 1996, s. 59. Sonuçta ‘ruble
alanı’ oluşturmaya çalışan Moskova, yetersiz alt yapı nedeniyle bundan
vazgeçmiştir. Gerçi Rusya ortak para birimi olan Ruble’yi Orta Asya ülkelerine
baskı aracı olarak kullanmayı düşünse de ilk dönemdeki ekonomik gerçekliği buna
müsaade etmemiştir.
400
7 ekim 2001 tarihinde ‘Afganistan’da askeri harekat kapsamında arama ve
kurtarma ve insani yardım operasyonları kapsamında Hanabad Askeri Üssü’nün
kullanması anlaşmasını içermektedir. G. Ogan, “Özbekistan-ABD Gerilimi
Tırmanıyor”, Stratejik Analiz, Eylül 2005, s. 12.
401
N. Devlet, “Rus Politikasında Yeni Yönelimler ve Türkiye Cumhuriyetleri”,
Avrasya Dosyası, Cilt 3, Sayı 4, Kış, 1996.

Prof. Dr. Füsun KARA | 247

olamayacağını belirtmiştir402. Hatta15 Mayıs 1992’de dahil olduğu
BDT’nin Kollektif Güvenlik Anlaşmasın’dan 1999 yılında Gürcistan
ve Azerbaycan ile birlikte ayrılmıştır. Ama bunların yanında yine de
Rusya ile bağlar tam kopartılmamıştır.
SSCB sonrası RF’nin en çok önem verdiği ülkelerden birinin de
Özbekistan olması boşuna değildir. Hatta Putin’in 18 Mayıs 2000’de
ilk yurt dışı gezisini Özbekistan’a yapmasının önemli nedenleri vardır.
Bu ziyarette konuşan Putin “RF için Orta Asya’nın stratejik öncelik
olduğunu, Özbekista’a önem verdiklerini ve müttefiklerine bir
saldırının

kendilerine

yapılmış

Özbekistan’a

Afganistandan

bir

Afganistan’ı

bombalayacağını”

sayacağını,
saldırı
dile

bundan

dolayı

olması

durumunda

getirmiştir.

Özbekistan

Cumhurbaşkanı Kerimov” Bölgesel bütünlüğe yönelik bir tehdit yada
saldırı durumunda yardıma hazır tek ülke Rusya’dır” 403diyerek cevap
vermiştir. Bu görüşmede 32 milyon dolar tutarında savunma ve
işbirliği anlaşması imzalanmıştır.
Rusya Federasyonu’nun Özbekistan ile ilgilenmesinin çeşitli sebepleri
vardır. İlk olarak batının RF’nin arka bahçesi olarak gördüğü
cumhuriyetlerden Özbekistan’a ilgisi ve kendine çekme arayışları 404,
artan siyasal ve ekonomik gücü, Tacikistan’ın yaşadığı iç sorunlar,
402

Kuzio, a.g.e. s. 106
Cihangir, Ş. “Rusya Orta Asya’ya Geri mi Dönüyor?”, Stratejik Analiz, C.1, Sayı
2, Haziran, 2000, s.3-13
404
Batının: GUAM ile Rusya’dan koparma, ticari olarak pazar payı, altın ve pamuk
ticareti, zengin doğal gaz rezervleri, Rusyanın Avrasya stratejisinde gedik eçma
arayışları, Rusya-Çin arasında bir müttefiklerinin varlığı, dinci gurupların kontrolü
vs. durumlar emelleri olarak Rus dış politikasında Özbekistanı gözden
çıkaramamasının sebeplerinin başında gelmektedir.
403
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RF’nin Afganistandan dolayı bildiği dinci gurupların varlığı, pazar
payı, dünyanın en büyük pamuk üreticisi olması ve en saf altının
çıkarıldığı (% 99.99) ülke olması ile 2007 verilerine göre 1.875 trilyon
metre küp doğal gaz rezervi ile Rusya’nın önem vermesini anlamlı
hale

getirmiştir405.

Bunun

yanında

Özbekistan’nın

Rusya’ya

yakınlaşmasının ve ciddi oranda politika değişikliğine gidişin elbetteki
rasyonel sebepleri vardır. Özbekistan’ın Rusya’ya dönük politika
izlemesinde, başta üyesi olduğu GUUAM’dan umduğu ekonomik
desteği bulamaması, güvenlik anlamında ABD ve batılı diğer
devletlerin ülkesinde artan ‘özellikle dinci yapılanmaların ve
örgütlerin rejimde yarattığı’ tehditlere kayıtsız kalınması ve silahlı
çatışmalar ile toplumda oluşan huzursuzluklar başlıca faktörler
olmuştur. Bunların dışında özellikle komşusu olan Afganistan’da dinci
Taliban yönetiminin başa geçmesinin ve Özbek sınırına dayanmasının
veya

rejim

ihraç

ihtimalinin

yarattığı

kaygı,

1999

yılında

cumhurbaşkanı Kerimov’a yapılan suikast, 2005 yılında yaşanan
Andican olaylarıyla rejimin devrilmesini amaçlandığının ve batılı
güçler tarafından desteklendiği düşüncesi 406, Özbekistan’ın RF ile
başta güvenlik olmak üzere, askeri, ekonomik ve diğer birçok alanda
işbirliği ve anlaşmalarına gitmesine neden olmuştur.2005 Andican
Mütercimler, a.g.e. s. 145
Andican Olayları olarak bilinen olay 13 Mayıs 2005 tarihinde Ekremiler olarak
bilinen bir guruba aidiyetlerinden şüphelenile 23 iş adamının yargılanmasına halkın
gösterdiği tepkileri dindirmek isteyen güvenlik güçlerinin halkın üzerine ateş açması
sonucu resmi olarak 187 ama gayrı resmi açıklamalara göre 1500 kişinin
öldürüldüğü rejimi devirmeye dönüşen kanlı olayların bastırılmasıyla sonuçlanan bir
vakadır. Batılı devletler, bu olayların bastırılması sırasında uygulanan tavrı şiddetle
eleştiren açıklamalara ve yaptırımlara rağmen Rusya Özbekistan’ın yanında ve
rejimi destekler açıklama yapmış bu durum Özbekistan’ın dış politikada pusulasını
Rusya yönünde değiştirmesine neden olmuştur.
405

406
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Olayları sonrası Kasım 2005’de ülkesindeki ABD askeri üssünü
kapatmış, RF ile Özbekistan karşılıklı olarak askeri üslerini
kullanabilme anlaşması imzalanmıştır. RF’ye ABD’nin boşalttığı
Hanabad Askeri Üssü tahsis edilmiş ve Kollektif Güvenlik Örgütü
Anlaşması ile Avrasya Ekonomi Topluluğuna üye olmuştur. 1996
yılında Çin, Kırgızistan, Rusya, Kazakistan ve Tacikistan arasında ilk
başta sınırlardaki sorunların giderilmesi için oluşturulan ‘ ŞİÖ’
Şanghay İşbirliği Örgütü adıyla bilinen yapının, 1999 yılında Bişkek
toplantısındaki alınan karar ile radikal dinci terör guruplarına karşı
anti-terör merkezi olarak Kırgızistan’da yapılanmaya gidilmesine
Özbekistan’ın sıcak bakıp 15 Haziran 2001’de ŞİÖ’ne üye olması ve
anti-terör merkezini 12 Haziran 2004’de Taşkent’e taşıması407,
Özbekistan ile RF’nin geçmişten gelen tarihsel dokusu, Fergana
Vadisinden ülkesine sızabilecek radikal dinci unsurlara karşı
Rusya’dan

destek

beklentisi,

ülkesi

içindeki

rejime

yönelik

girişimlerde uygulayacağı politikaya Rusya’nın ses çıkarmaması,
bunun uluslararası siyasetteki tepkilere ragmen yanında durup vede
BM Güvenlik Konseyi Daimi üyesi olmasından dolayı ülkesine
uygulanacak yaptırımlarda Rusya’nın veto kartını kullanacak olması
Özbekistan’ın

RF’ye

yaklaşmasının

pragmatist408

unsurlarını

oluşturmaktadır. Kaldı ki mevcut Özbek yönetim kademelerinde
SSCB döneminden kalma bürokratik kesim ve anlayışının varlığı

Robert M. Cutler, “The Shanghai Cooperation Organization Moves Into First
Gear” Central Asia-Caucasus Analyst, http://www.cacianalyst.org/newsite
/?q=node/1967
408
Pragmatizm: Faydacılık, uygulamacılık
407
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Özbekistan ve RF’nin yakınlaşmasına önemli derecede tesir
etmektedir409.
Özbekistan kurulduğu günden beri güçlü bir başkanlık rejimi ile idare
edilmektedir. Yasama, yürütme ve yargı’yı tek adam idare etmekte
olup kapalı bir ülke konumundadır. Pamuk, altın ve doğal gaz
kaynaklarının çok iyi olmasına rağmen kendisinden beklenen
ilerlemeyi yapamadığı görülmektedir. Yukarda anlatıldığı şekliyle
bunun hem RF kaynaklı hemde coğrafik ve jeopolitik etmenleri var
olmakla beraber etrafını saran Çin, Afganistan ve İran gibi büyük
devletlerle dış siyasetin ve politikaların belirleyiciliği de önemli
ölçüde bir gerçektir.

409
Turgut Demirtepe, “Özbekistan-Rusyaİlişkileri ve Kolektif Güvenlik Anlaşması
Örgütü”,http://www.usakundem.com/printerfriendly/printerfriendly.php?type=yazarl
ar&id
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SONUÇ
Sömürgecilik terimi kullanıldığında ilk akla gelen unsur şudur: Bir
halkı veya toplumu ve gerekirse onu oluşturan devlet yapılanmasıyla
kurumlarının üzerinde, başka bir devlet veya toplumun çeşitli
argümanlar (İşgaller, Şirketler, Bankalar, Fabrikalar vs.) aracılığıyla
hakimiyeti altına alarak açık veya gizli yollarla kaynaklarını ve iş
gücünü kendi çıkarları lehinde kullanması durumudur. Rusya’nın,
Orta Asya Türkistan coğrafyasına ilk işgallerden itibaren yönelişi,
çelişkilerden faydalanması, kültürel, ekonomik, siyasal ve askeri
anlamda sömürmesi tarihte eşi benzeri az görülmüş bir kompleks
sömürgecilik

anlayışının

tezahürüdür.

Batı

medeniyetlerinde

ekseriyetle sömürge ülkelerde yaklaşım: Ekonomik sömürü, politik
üstünlük

kurma,

kendilerine

tabi

kılmakve

denetleme

mekanizmalarının inşasıdır. Oysa yukarıda değinildiği gibi Ruslar
kurdukları devletin adı ne olursa olsun yaklaşımları Orta Asya için her
alanda tam bir sömürgecilik inşası ve uyarlaması olmuştur. Rus
işgaline

ve

sömürgeciliğine

uğrayan

Orta

Asya

Türkistan

Devletlerinde Türklük ve İslamiyet yok edilmeye çalışılarak bölge bir
Rus-Slav Yurduhaline getirilmeye çalışılmıştır. Fransız tarihçi Marc
Ferro, Rus tarihçi Kljuçevski’den aktardığına göre zaten bu durumu
inkar etmediklerini ortaya koymaktadır. Kljuçevskiye göre Dinyeper
Rusyası’nın toplum ve devlet olarak değişip büyümesi, sömürgeciliğin
icrası ve gelişmesiyle gerçekleşmiştir. Kaldı ki 3 aralık 1864 tarihinde
bir açıklama yapan Rus Dışişleri Bakanı Gorçakov, Rusya’nın Orta
Asya’da yaptığı işgal hareketlerini medeniyetleştirme ve menfaatleri
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gereğince açıkça meşru gördüklerini beyan eden bir açıklama
yapmıştı. Evet Rusya’da olmayan ürünlerin üretimini sağlamak ve
kendi ürettiklerini de Orta Asya Halklarına satmak suretiyle ekonomik
sömürü ana hedefleridir. Fakat bu durum en baştan beri yerel
yöneticilere müdahaleler, yandaşlarına destek vermeler, alınan
vergiler, ticaret yollarının belirlenmesi, kurulan fabrikalar, yapılan
yollar ve demir yolları, tarım arazilerinin nüfusa dağılımı, ürünlerin
Rusya’ya nakli, kolonileşme (nüfus mübadeleleri ve Rusların iskanı),
dini kurumlara yaklaşım, eğitim kurumlarına yaklaşım, alfabenin
Rusça olması, askeri kurumlaşmaların tesisi vs. salt ekonomik
saiklerin

sömürgeye

alet

edilmediğini

göstermektedir.

Çarlık

Rusya’dan başlayarak Sovyet Rusyanın kuruluşuna kadar ve ordan da
SSCB’nin dağılıp Rusya Federasyonu’nun kurulup çeşitli ekonomik,
siyasal ve askeri saiklerle bir araya getirilen topluluklara ragmen,
Rusya tarafından yaşatılan travma ve sömürgeciliğin etkileri o kadar
ağırdır ki tarihsel dayanakları olmasına ragmen Orta Asya’daki
Türkistan halkları kendilerine özgün ve tam anlamıyla Türklüklerini
birarada yaşamalarını sağlayacak ortak dil, ortak millet ve ortak bir
siyasal organizasyona gidememişlerdir. Son 30 yıldaki başta Türkiye
ve batılı devletlerin cesaret verici yaklaşımları ile girişimlerine
ragmen Orta Asya Türkistan Devletleri dış dünya ile bağlantılarını
ekseriyetle Rusya üzerinden devam ettirdikleri gözlemlenmektedir.
Tabi bunu Orta Asya’daki Türkistan Devletlerinin içsel dinamikleri
açısından da değerlendirmek mümkündür.
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Yirminci yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde hakim olan iki kutuplu
sistem,

kutuplardan

birinin

önderi

olan

Sovyet

Sosyalist

Cumhuriyetler Birliği’nin çöküşü ile yerini yeni bir ulaslararası
ilişkiler ve değerler sistemine bıraktı. Bağımsızlıklarını kazanan Orta
Asya

ülkeleri,

bir

yandan

küreselleşme

şartlarının

etkisiyle

uluslararası sisteme uyum sağlamaya çalışırken diğer taraftan da
vatandaşlarına insani yaşama şartlarını sağlama ve bunu korumak gibi
zorunlu bir çabanın içerisine girdiler. Beceri, teknik, iletişim ve
sermaye faktörlerinin yetersizliğini yaşayan bu ülkeler piyasa
ekonomisi

şartlarına

uyum

sağlarken kendilerinden kapasiteli

ekonomilerle rekabet etmek zorunda kaldılar.
Türkiye, eski Sovyetler Birliğinin yeni Türkistan Devletlerini dünya
siyasal ve ekonomik sistemine katma konusunda yol gösterici olarak
anahtar roller üstlenmiştir. Bu süreçte ülkeler de etkileriyle orantılı
olarak kendi bölgesel konum ve çıkarlarını geliştirme şansını buldu.
Yeni Cumhuriyetler ile Türkiye arasındaki dinsel, etnik ve tarihsel
bağlar ilişkileri hızlandırdıysada, bu bağların Türkiye’nin çabalarının
nihai başarısını belirlemede çok az etkisi oldu. Batılı devletlerinin
siyasal, askeri ve ekonomik amaçlarının yanında Ruslar, özellikle
Türkistan Devletleri açısından Türkiye’yi potansiyel bir alternatif
olarak gördüğü aşikardır.Bunun etnik ve dinsel sebepleri olsada Rusya
Federasyonu daha farklı birçok argümanı bu durumu boşa çıkarmak
için kullanmaktadır.Özellikle tamamen hakimiyetlerindeki son bir asır
başta olmak üzere yaklaşık 400 yıldır Orta Asya daki kültürel
yaşamları etkileyen ve farklı politikalar izleyen Ruslar, bölgedeki
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Türkmen devletlerin bugün karşı karşıya kaldıkları hemen her
alandaki problemlerinin de mümessibidirler.
Çalışmamız sonucunda gördük ki Orta Asya çok iyi incelenmesi
gereken bir jeopolitik olgudur. Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi,
etrafına tehdit yaratan bir bölge değil, tehdit altında, henüz bağlantısı
belirlenmemiş bir bölgedir. Ayrıca Orta Asya, Rusya ve batı güç odağı
için Çin tehdidine karşı, Çin için batıdan ve Rusya’dan gelecek
tehdide karşı, bir güvenlik alanıdır. Kaldıki Rusya açısından Orta
Asya’nın jeopolitiği; Pakistan, Afganistan ve İran gibi batı ile
entegrasyonunu ve küresel konumunu tam sağlayamadığı istikrarsız
ülkelerin oluşturabileceği tehditlere karşı da ayrıca güvenlik boyutu
veya tampon bölge oluşturma noktasında önem arz etmektedir. Zira
Rusya’nın yakın tarihte Afganistan ile çelişkileri bilinmekte ve radikal
dinci unsurların tehditlerine karşı Orta Asya Ülkelerinin varlığının
güvenlik bölgesi oluşturduğu ve ayrıca dışardan müdahaleler
karşısında da etkin rol oynaması gerekliliği durumu RF ve Orta Asya
için karşılıklı bağımlılığı birkez daha ortayakoymuştur.
Tarihin kendisine sağladığı avantajla Rusya, söz konusu bölgeyi ve bu
bölgede yer alan ülkeleri, rakiplerine oranla daha iyi tanımakta ve
özellikle de onların zayıf yönlerini iyi bilmektedir. Diğer taraftan
Rusya, Sovyetler Birliği’nin hakim unsuru ve merkezi olması
sebebiyle, yıkıldıktan sonra dahi kolayca çözülemeyen SSCB
döneminde inşa edilmiş ve birliği meydana getiren tüm unsurları
karmaşık bir biçimde birbirine bağlayan alt yapı üzerindeki
kontrolünü büyük ölçüde devam ettirmektedir. Günümüzde hala eski
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Sovyet alanındaki ülkelerle yapılan güvenlik paktları, silah ticareti, bu
bölgelerde askeri üs ve asker bulundurma ayrıcalıkları gibi konularda
da Sovyetler Birliği’nin varisi gibi hareket etmektedir. Hatta Rusya,
Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerini kendi arka bahçesi olarak
görmekte batılı devletlere kaptırmak istememektedir. Rusya eski
Sovyet alanını tamamen kendi etki alanında görmekte ve bu alandaki
tüm girişimleri ulusal çıkarlarına aykırı olarak değerlendirmektedir.
Batılı devletlerin ticaret, sanayileşme, enerji güvenlik ve siyasal
yönelimlerine karşı her türlü engel ve önceden işbirliği veya müdahale
ile batılı projeleri geçersiz kılmanın yollarını aramaktadır. Bölgede her
türlü yabancı girişimi engellemek ve bölge ülkelerinin kendi
nüfuzundan çıkıp diğer tarafa geçmesini önlemek için sahip olduğu
tüm gücü ve araçları en uygun ve etkin biçimde kullanmak
niyetindedir. Bunun için Rusya Türkistan Devletleriyle ilişkilerini iyi
tutarak kurtarıcı ve sahiplenici rolünü güçlendirmeye çalışmış ve
bunun için gereken ekonomik manevralarını da arttırmıştır. Rus
Emperyalizmi dolaylı olarak enerji, güvenlik ve ekonomik alanlarında
bölge ülkelerini kendine bağımlı hale getirmek suretiyle politikalarını
belirlemektedir.
Rusya’nın Orta Asyadaki rolüne ve etkinliğine ilişkin önemli bir etkisi
mevcuttur.

Öncelikle,

dünyanın

stratejik

açıdan

en

önemli

bölgelerinden biri olanbu bölgede sahip olduğu liderlik pozisyonunu
muhafaza etmek istemektedir. Kendisi bölgede hegemon güçtür ve bu
gücünü bugünde mümkün olduğunca pekiştirmek arzusundadır.
Rusya’nın Orta Asya ülkeleri ile ekonomik ilişkilerinin genel seyri
değerlendirildiğinde ise zaman zaman Rusya’nın buradaki ekonomik
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ve siyasi çıkarları arasında bocaladığını söyleyebiliriz. Rusya için Orta
Asya bölgesinin ekonomik öneminin çok büyük, buna karşılık
güvenlik

unsurunun

da

en az

onun

kadar

önemli

olduğu

unutulmamalıdır. Orta Asya, her şeyden önce güneyden yayılan veya
yayılacak istikrarsızlığa karşıRusyadan ayıran tampon bir bölgedir. Bu
özelliğiyle Orta Asya’nın güvenliği, Rusya güvenliğinin bir parçası
olarak algılanmalıdır. Rusya Orta Asya’daki mevcut rejimleri
sorgulamadığı gibi, bu rejimleri desteklemekte ve özellikle de
demokratikleşme

adına

dışarıdan

yapılan

müdahalelere

karşı

çıkmaktadır. Bu siyaset, özellikle ABD’nin söz konusu rejimlerden
duyduğu memnuniyetsizliği ve müdahale çabaları karşısında Rusya
açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Dolayısıyla dışardan
müdahalalere karşı bölge devletlerinin koruyuculuğunu çok rahat
yapabilmektedir. Bölgede hegemonyal emellerini, uyguladığı güvenlik
politikaları, askeri güç kapasitesini arttırarak ve enerji politikaları
kartını kullanarak bölgede tekelleşmeyi amaçladığı ve bunu da
bölgesel işbirlikleri ile kurduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar
oluşturulan bu işbirlikleri, topluluklar, örgütler ve anlaşmalar karşılıklı
bağımlılıktan dolayı olsa da tüm bu çabalar ve izlenen politikalar,
Rusya tarafından Orta Asya Türkistan Devletleri üzerindeki
sömürgeci ve emperyalist hedeflerini gerçekleştirmek için bir araç
görevi görmektedir.
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TABLOLAR
TABLO 1 : Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dış Politika
Öncelikleri
Ülke

Alan ve Ortakları

Dış Politikadaki Öncellikleri

Bölgesel
Örgütlere
Üyelikleri

Kazakistan

Ekonomi: Rusya,
Çin, BDT, ABD.
Siyasi: Rusya, Çin,
ABD.

1.Çok yönlü dış politika
2. Rusya ile birlikte
entegrasyon projeleri
3. Çin ile yatırım projeleri
4. ABD ile enerji projeleri

ŞİÖ, AEİÖ, BDT,
KGAÖ
Bütün örgütler
çerçevesinde
entegrasyondan
yana

Özbekistan

Ekonomi: Rusya
ve Çin.
Siyasî ve Askerî:
Rusya ve Çin.
.

1.ABD ve AB ile sorunlar.
2. Rus ve Çin yatırımlarına
ilgi.
3. Terörizm ile mücadele.

Kırgızistan

Ekonomi: Rusya,
Çin, ABD, AB,
Kazakistan.
Siyasî ve Askerî:
Rusya, Çin, ABD.

1.Yatırımlara ilgi.
2.Terörizm ile mücadele
3. Rusya ve Kazakistan’a olan
göçlerin engellenmesi
4. Askerî üsler

BDT, ŞİÖ, AEİÖ,
KGAÖ
Bütün örgütler
çerçevesinde daha
çok
ikili ilişkilere
önem
vermekte
BDT, ŞİÖ, AEİÖ,
KGAÖ
Bütün örgütler
çerçevesinde
entegrasyondan
yana.

Tacikistan

Ekonomi: Rusya,
Çin, ABD,
Kazakistan, İran
Siyasî ve Askerî:
Rusya

1.Yatırımlara ilgi
2.Rusya ve Kazakistan’a
göçlerin engellenmesi
3. Askerî üsler

Türkmenistan

Ekonomi: Rusya,
Ukrayna, İran,
Afganistan,
Pakistan, Türkiye.

1.Rusya’ya boru hatları
konusundaki bağımlılık.
2.Boru hatları konusunda
alternatif arayışı

BDT, ŞİÖ, AEİÖ,
KGAÖ
Bütün örgütler
çerçevesinde
entegrasyondan
yana.
BDT
İkili ilişkilerden
yana
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TABLO 2 : Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Kullanılan
Alfabeler
ÜLKELER

SSCB

SSCB

BAĞIMSIZLIK

ÖNCESİ

ZAMANINDA

SONRASI

KAZAKİSTAN

Latin

Kiril

Kiril

KIRGIZİSTAN

Latin

Kiril

Kiril

ÖZBEKİSTAN

Latin

Kiril

Latin

TÜRKMENİSTAN

Latin

Kiril

Latin
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TABLO 3 : Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki Rus Nufus
Oranı
ÜLKELER

1991

2010

2019(%)

(%)

(%)

KAZAKİSTAN

37

23.3

21.8

ÖZBEKİSTAN

8.3

2.5

5.5

KIRGIZİSTAN

21.5

8.4

6.4

TÜRKMENİSTAN

9.8

3.5

5.1
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HARİTALAR
HARİTA 1: Orta Asyada Kurulan Hanlıklar

Prof. Dr. Füsun KARA | 285

HARİTA 2: Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki Rus Askeri
Varlığı
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HARİTA 3: Orta Asya Türk Cumhuriyetleri İle Rusya Ticaret
Ulaşım Ağı
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HARİTA 4 : Avrasya Ekonomik Topluluğu’na Üye Ülkeler
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HARİTA 5: Orta Asya https://www.uyduharita.org/asya-haritasi/
ortaasya-harita-jpg/
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