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ÖZBEKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN'DAKİ İSLÂMÎ HAREKETLER

A) ÖZBEKİSTAN’IN COĞRAFİ, SOSYO-EKONOMİK, KÜLTÜREL VE 
SİYASİ YAPISI

Özbekistan; batıda ve kuzeyde Kazakistan, doğuda Kırgızistan ve Tacikistan, gü-
neyde Türkmenistan ve Afganistan ile komşu olan bir Orta Asya ülkesidir.

Topraklarının %11’i ekili olan ülkede, ekilebilir alanların yaklaşık %95’i ise su-
lanabilmektedir.1 Orta Asya’daki toplam tarım alanlarının neredeyse yarısına sahip olan 
Özbekistan ekonomisinde tarım önemli bir yer tutmaktadır. Ülke nüfusunun %40’ı tarım-
dan geçimini temin etmektedir. Zirai alanda en fazla pamuk üretimi yapılan Özbekistan, 
dünyada pamuk üretiminde beşinci ihracatında ise ikinci sıradadır. Ülkenin ihracat gelir-
lerinin büyük bir bölümü ‘beyaz altın’ olarak sıfatlandırılan pamuktan elde edilmektedir. 
Öyle ki 2020 yılında 3,82 milyon ton pamuk hasadı yapılmıştır.2

Doğal kaynaklar bakımından zengin olan Özbekistan’da yer altı kaynaklarının ba-
şında; altın, doğal gaz, volfram, bakır, gümüş, kurşun, çinko, uranyum gelmektedir. Hid-
rokarbon (petrol ve türevleri) ile doğalgaz ihracatı, ihraç gelirinin %40’ından fazlasını 
oluşturmaktadır. 2019 yılı verisine göre doğalgaz rezervi3 bakımından dünya ülkeleri 
sıralamasında 22. sırada yer almaktadır. 1992’de ülke, petrol ve doğal gaz sektörlerini 
yönetmek için devlet şirketi olan Özbekneftgaz’ı kurdu. Yıllık ortalama 60 milyar metre-
küple dünyanın önemli doğalgaz üreticileri arasında yer alan Özbekistan’ın, yaklaşık 1,1 
trilyon metreküp rezervi bulunuyor.4 Bunun yanında Rus Lukoil ve Gazprom ile Çin’in 
China National Petroleum Corporation (CNPC) şirketi,5 Özbekistan’ın petrol ve doğal 
gaz endüstrilerinde en çok yatırım yapan şirketler arasında yer almaktadır. Türkmenistan 
gaz ve petrolü de Özbekistan üzerinden Çin’e taşınmaktadır. Buhara, Hive ve Fergana 
bölgeleri gaz ve petrolün yoğun olduğu yerler arasındadır. Ülkedeki ekonomik faaliyetler 
devletin kontrolü altında bulunmaktadır. Özbekistan'ın yaklaşık 170 ülke ile ticari ilişkisi 
bulunmaktadır. Dış ticaret hacminde en yüksek paya sahip ülkeler; %17,7 ile Çin Halk 

1  https://ticaret.gov.tr/data/5ef20f4213b876b1f88518d8/%C3%96zbekistan_2021.pdf  E.T: 18.12.2021
2  https://ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/ozbekistan/ozbekistanda-2020-yilinda-3-82-mil-
yon-ton-ham-pamuk-hasat-edildi E.T: 12.01.2022 
3  https://www.enerjiatlasi.com/rezerv/dunya-dogalgaz-rezervi.html  E.T: 23.12.2021
4  https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/ozbekistanda-yeni-dogal-gaz-yatagi-kesfedildi-476443.html  
E.T: 24.12.2021
5  https://web.archive.org/web/20200625214818/https://www.eia.gov/international/analysis/country/UZB  
E.T: 23.12.2021
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Cumhuriyeti, %15,5 ile Rusya Federasyonu, %8,3 ile Kazakistan, %5,9 ile Güney Kore, 
%5,8 ile Türkiye, %2,5 ile Kırgızistan ve %2,3 ile Almanya’dır.6

Özbekistan’da halkın %83’ünü Özbekler oluştururken geriye kalanını %6 Rus, %5 
Tacik, %5 Kazak vd. oluşturmaktadır. Resmi dili Özbekçe, başkenti Taşkent, yüzölçümü7 
447.400 km² ve 33 milyon8 nüfusu olan Özbekistan’ın; Fergana, Andican, Semerkand, Bu-
hara, Hive, Hokand, Nevai, Tirmiz, Ürgenç ve Harezm gibi önemli tarihi şehirleri bulun-
maktadır.9 Halkın yüzde %51’inden fazlası şehirlerde yaşamaktadır.

Ülkede 1993’te kabul edilen yasa ile Latin harflere geçilmiştir.10 Bu durum, bir dö-
nem Kiril alfabeli kültürel birikimden özellikle gençlerin istifadesini kısmen zorlaştırsa da 
burada asıl önemli olan hedefin, Rus kültürünün etkisinden olabildikçe uzaklaşma amacı 
güden milliyetçi bir girişim olduğunu belirtmek gerekir. Zira bu durumun gerçekliği Putin 
tarafından “Orta Asya ülkelerinde Rus dilinin önemli halde olması, bölgede kültürel faali-
yetlerimizi gerçekleştirmemizin önemli kaynağı”11 şeklinde dile getirilmiştir. Bu hakikate 
binaen Rus kültürel hegemonyasından azade olabilmenin bir ayağını da alfabenin değişme-
si ve Rus dilinin etkisinden olabildiğince uzaklaşmak oluşturuyor. Özbekistan’da sonraki 
yıllarda bu yönde devlet tarafından adımlar atılmıştır. Ancak ülkede, Rusya’nın ‘kültür 
diplomasisi’ne geniş imkanlar tanındıkça beklenen neticeyi almak kolay olmayacaktır. 
Zira sadece Özbekistan’da Rusya’ya ait 37 üniversite, 130 Ortaokul, 12 lise, 243 anaokulu 
bulunmaktadır. Ayrıca 15000 dil öğretim merkezleri12 faal durumdadır.

Özbekistan dışa açılma politikası çerçevesinde ABD, Avrupa ülkeleri, Japonya, Gü-
ney Kore gibi ülkelerle ilişkiler kurarak gelişmiş ülkelerin yatırımlarını ülkeye çekmeye 
çalışmış; böylece hem ekonomik kalkınmaya bir ivme kazandırmayı hem de siyasi politi-
kasında bir çeşitlilik yaratmayı amaçlamıştır. Diğer taraftan bölgesel iş birliğini geliştirmek 
için Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan devletleri arasında ekonomik ve si-
yasi iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulan Şanghay Beşlisi’ne 15 Haziran 2001’de katıl-
mış; bu katılımla örgüt adını ‘Şanghay İşbirliği Teşkilatı’ olarak değiştirmiştir. Özbekistan; 
İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslâm Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler (BM), IMF, 
Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), AGİT, 
KEİT, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), Avrasya Ekonomik Topluluğu gibi uluslararası 
kuruluşlara üyedir. Özbekistan’ın askeri gücü hakkında Global Firepower adlı uluslararası 
askeri güç derecelendirme kuruluşunun verilerine göre, Orta Asya’daki en güçlü ordunun 
Özbekistan’a ait olduğu belirtilmektedir. Özbekistan, 133 ülkenin yer aldığı listede 48. 
sırada yer almıştır. Özbekistan’ın askerliğe elverişli insan gücü 13.312.000, yıllık olarak 
askerlik çağına ulaşanların sayısı 602.000, aktif asker sayısı 65.000, yedek asker sayısı ise 
20.000 kişidir.13

6 https://ticaret.gov.tr/data/5c2d32b613b876192c45b9b7/O%CC%88zbekistan%20D%C4%B1s%C-
C%A7%20Ticaret%20Raporu_Aral%C4%B1k%202020.pdf  E.T: 26.12.2021
7  Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk-Özbek İş Konseyi, Şubat, 2019
8  https://www.mfa.gov.tr/turkiye-ozbekistan-cumhuriyeti-siyasi-iliskileri.tr.mfa E.T: 12.01.2022
9  https://www.mfa.gov.tr/ozbekistan-siyasi-gorunumu.tr.mfa E.T: 12.01.2022
10  Kader Özlem, “Kerimov Yönetiminde Özbekistan’ın İç ve Dış Politikasının Analizi (1991-2012)”, 
Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Haziran 2013, C. 4, Sayı 2, s. 39.
11  Tavakkilzhon Sobirzhanov, “Rusya’nın Soğuk Savaş Sonrasında Orta Asya’da Uyguladığı Kültür 
Politikaları”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek lisans tezi), Kasım, 2019, s. 34. 
12  Sobirzhanov, a.g.t, s. 46.
13  Aytaç Güher, “Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Özbekistan”, Niğde Ömer Halisdemir Üniver-
sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek lisans tezi), Niğde, 2018, s. 64. 



7sdamstrateji

ÖZBEKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN'DAKİ İSLÂMÎ HAREKETLER

Yönetim şekli Cumhuriyet olan Özbekistan’ın bulunduğu bölgede geçtiğimiz yüz-
yıllarda Müslüman Araplar, Selçuklu Türkleri, Moğollar ve Özbekler hüküm sürmüşken 
bölge 18.yüzyılın ortalarından itibaren Çarlık Rusya’sının, 20. yüzyılın başlarında da 
Sovyetler Birliği’nin hükümranlık alanı içine girmiştir. 01 Eylül 1991 tarihinde bağım-
sızlığını ilan eden Özbekistan’da tek partili sistemle yapılan ilk seçimde oyların %86’sını 
alan İslâm Kerimov, Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Özbekistan, uzun yıllar 1938 Semer-
kand doğumlu,14 anne-babasını küçük yaşlarda kaybettiğinden yetimhanede büyüyen ve 
Putin gibi SSCB’nin devşirmesi olarak değerlendirilen Özbek Komünist partisi mensubu 
İslâm Kerimov’un liderliğinde uzun yıllar tek adama dayalı bir rejimle15 yönetilmiştir. 
Böylece 1991 – 2016 yılına kadar yönetimde tek söz sahibi Kerimov olmuştur. Ülke-
de çok partili seçime ilk olarak Ocak 2000’de geçilmiş, 2016 yılında Kerimov’un ölü-
mü sonrası yapılan seçimi ise 2003 yılından beri Başbakanlık görevini yürüten Şevket/
Şavkat Mirziyoyev kazanarak Cumhurbaşkanı olmuştur. Özbekistan’da 8 Aralık 1992 
tarihinde kabul edilen anayasada güçler ayrımı kabul edilmişse de tüm yetki Cumhurbaş-
kanındadır. Yasama organı Meclis-i Âli’dir. Bir Başbakan bulunmasına rağmen Cumhur-
başkanı, Bakanlar Kurulunun da başkanlığını yapmaktadır. Cumhurbaşkanı tarafından 
Parlamento dışından atanan Bakanlar Kurulu, 250 üyeli Özbekistan Meclis-i Âli’sinin 
onayından sonra göreve başlarken 2004 yılında yapılan bir düzenleme ile Özbekistan’da 
yasama organı olarak Yüksek Meclis; 150 üyeli Yasama Meclisi ve 100 üyeli Senato 
olarak yeniden şekillendirilmiştir.16 İktidar, Kerimov’un kurduğu Demokratik Halk Par-
tisi’nde toplanan eski komünist kadroların elindedir. Rejim, başta üniversiteler ve öğ-
renciler olmak üzere toplumun her kesimini baskı altında tutmaktadır.17 Kerimov’un katı 
laik duruşu toplumsal hayatta pek çok sorunun yaşanmasına da neden olmuştur. Örneğin, 
toplum içerisinde sakallı veya başörtülü bir şekilde dolaşmak hapse atılmak için yeterli 
bir gerekçe kabul edilmiştir. Yıllarca SSCB’nin zulümleri altında ezilen Müslümanlar, bu 
kez de Kerimov’un zulümlerine maruz kalmıştır.18

B) ÖZBEKİSTAN’IN GENEL TARİHİ
Türkistan adını ilk defa eski İranlılar daha 
sonra Araplar, Orta Asya’da Türklerin ya-
şadığı bölgeleri tanımlamak için kullan-
mıştır.19 ‘Türkistan’ kelimesi, ‘Türklerin 
yurdu’ anlamında Farsçadan gelmekte-
dir.20 Türkistan; kuzeyde Sibirya, güney-
de Tibet, Hindistan ve Afganistan, batıda 
Hazar Denizi ve doğuda Moğolistan ile 

Gobi Çölü arasında uzanan çok geniş bir bölgeyi tanımlamaktadır. Tarihi açıdan ‘Batı 

14  Özlem, a.g.m, s. 31.
15  https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/08_TurkiyeileTurkCumhuriyetliriveBolgeUlkele-
ri.pdf  E.T: 17.12.2021
16  https://ticaret.gov.tr/data/5ef20f4213b876b1f88518d8/%C3%96zbekistan_2021.pdf  E.T: 18.12.2021
17  https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/08_TurkiyeileTurkCumhuriyetliriveBolgeUlkele-
ri.pdf  
18  https://dogruhaber.com.tr/haber/208459-ozbekistanda-İslâma-karsi-İslâm-kerimov/ E.T: 22.01.2021
19  Ahmet Taşağıl, “Türkistan”, TDV İslâm Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, 2012, C. 41, ss. 
556-559.
20  Kadriye Topal, “19. Yüzyılda İngiltere’nin Türkistan Siyaseti”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, (Yüksek lisans tezi) Ankara, 2014, s. 8.
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Türkistan’ olarak adlandırılan günümüz coğrafyasında; Türkmenistan, Özbekistan, Ka-
zakistan, Kırgızistan ve Tacikistan devletleri yer alırken Uygur Müslüman-Türk nüfusun 
yaşadığı ve 60 milyar ton petrol rezervi ile 21 milyon tonluk ham petrol üretiminin yanın-
da önemli miktarlarda doğal gaz, kömür, linyit, hidrolik, jeotermal, elektrik üretimi gibi 
zenginliklere21 sahip bölge olan Doğu Türkistan/Sincan ise Çin’in işgali altındadır. Doğu 
Türkistan’ın yüzölçümü 1.828.418 km2, Batı Türkistan’ın ise 3.836.503 km2’dir.22 Böyle-
likle 5.664.921 km2’lik muazzam büyüklükte bir coğrafya karşımıza çıkmaktadır. İslâm 
öncesi dönemlerde söz konusu coğrafyada Hunlar, Köktürkler, Hazarlar, Türgişler gibi bir-
çok Türk devlet hüküm sürmüştür. 8.yüzyıldan itibaren Türkler arasında İslâm dini kabul 
görerek kök salmaya başlamış ve Müslüman Türk devletler ortaya çıkmıştır. Çeşitli askeri 
ve siyasi mücadelelere sahne olan söz konusu bölgenin büyük bir kısmında 920’li yıllarda 
İslâm’ı resmi din olarak kabul eden Karahanlılar etkin iken daha sonra Müslümanlaşmayla 
beraber büyük bir aksiyoner güce evrilen Büyük Selçuklu (1037-1157) hakimiyeti yaşan-
mıştır. Büyük Selçuklu Devleti tarafından bölgenin yerel idaresi için günümüzdeki Özbe-
kistan’ı kapsayan bölgeye vali olarak atanan Anuştekin’in oğlu Kutbüddîn Muhammed, 
babasından sonra ‘Harezmşah’ ünvanıyla Harezm’e valilik yapmıştır.23 Akabinde oğlu 
Atsız da aynı yerde aynı göreve getirilmiştir. Selçukluların son Sultanı Sencer’in (1157) 
ölümüyle birlikte Harezmşahlar da tam bağımsız devlet olarak bölgede ortaya çıkmıştır. 
Böylelikle Gürgenç/Ürgenç başkent olmak üzere Özbek şehirleri Harezmşahların (1097-
1231) egemenliğine girmiştir. 

1. Moğol İstilası ve Sonrası
11. yüzyılda Gürgenç; bölgenin ilim, kültür, sanat, ticaret alanında gözde şehirlerin-

den biri idi. Keşşaf’ın müellifi Zemahşerî24 (ö.1144), birçok ilim dalında meşhur Fahreddîn 
er-Râzî25 (ö.1210) gibi alimler bu dönemde yaşamıştır. Kaynaklarda Gürgenç şehri;26 Ür-
genç, Harezm ve Cürcaniye olarak da anılmıştır. Camileri, medreseleri, akademileri, saray 
ve kütüphaneleri ile göz doldurmaktaydı. Ancak zuhur eden Moğol tehlikesi her şeyi alt 
üst etmiştir. 1206’da Cengiz/Timuçin öncülüğünde kurulan putperest-şamanist Moğollarla 

21  Güher, s. 21.
22  Taşağıl, a.g.m
23  Abdylla Orazsahedov, “Türk-İslâm Şehri Gürgenç ve Moğol İstilasındaki Akıbeti”, Uludağ Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 29/1 (Haziran 2020), s. 344.
24  Mustafa Öztürk ve M. Suat Mertoğlu, “Zemahşerî” TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 44, İstanbul, 2013, ss. 
235-238.
25  Yusuf Şevki Yavuz, “Fahreddin er-Razi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 12, İstanbul, 1995, ss. 89-94.
26  Abdylla Orazsahedov, “Tarihte Gürgenç Şehri (Kuruluşundan Hanlıklar Dönemine Kadar)”, Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Doktora tezi) Konya, 2018, ss. 25-33.
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Harezmşahlar arasında ilkin ticari anlaşmalar yapılarak karşılıklı ticari faaliyetler yürü-
tülmüş ve bu vesileyle Moğollar, Harezm ülkesine girmiştir. Söz konusu ilişkiler, sınırda 
bulunan Otrar şehrine gelen Moğol tüccar kafilesinin ‘casusluk’27 iddiasıyla öldürülme-
lerinin ardından Harezmşahlara gönderilen elçinin de öldürülmüş olmasıyla Cengiz’in 
liderliğindeki Moğolların saldırılarını kaçınılmaz kılmıştır. 1220’de yaşanan Moğol sal-
dırılarına karşılık Buhara, Hokand ve Semerkand’da Müslüman halk büyük bir mukave-
met ve direniş sergilenmişse de sonuçta Moğol katliamları ile işgal kaçınılmaz olmuştur. 
Bu tablo karşısında Sultan’ın başkenti terk ederek Maveraünnehir bölgesine kaçması, 
ordunun düzenini yitirmesi, yaşanan korku ve kaos, Moğol istila ve katliamlarını daha 
da kolaylaştırmıştır. Başkentte oluşan başıboşluk ve karışıklık hali, veliaht Muhammed 
Celâleddin’in şehre gelmesiyle kısmî rahatlama olmuşsa da bu kez taht ve rant kavgası 
zuhûr etmiştir. İçerde bu fecâat yaşanırken Moğollar oturup seyre dalmamış, boş dur-
mamış, tüm kuvvetleriyle şehre saldırıya geçmiştir. Moğol hükümdarı Cengiz, oğulları 
Çağatay ile Ögeday’ı sefere göndererek bu işe büyük önem verirken buna mukabil Ha-
rezmşahların idareci kesimi ve hanedan üyelerinin ihtiras ve ikbal peşinde seraba koş-
makta olmaları, beraberinde vaveylaları kopartan felaketi getirmiştir. Her şeye rağmen 
halk teslim olmamış, Moğollara karşı elinden gelen direnişi sergilemiştir.

Moğollar ancak 4-5 aylık kuşatmanın ardından 
takviye kuvvetlerle ‘azgın bir sel ve kuvvetli 
bir fırtınaya’ benzetilen kalabalık ordularıyla 
şehirdeki evleri ve binaları yıkıp enkaz hâlin-
de şehri teslim almışlardır (m.1221). Gürgenç, 
Buhara ve Semerkand gibi şehirler yerle bir 
edilmiş, Moğollar tarafından yaşatılan felaketi 
Cüveyni “ipleri kesilmiş bir çadır”28 şeklinde 
nitelemiştir. Gürgenç yaşanan katliama dair bir 

malumatta bölgede yapılan kazılarda da görülmüştür. Burada cami kalıntılarının yanın-
da arkeologlarca yapılan çalışmalarda çok fazla insanın kafatasına, kemiklerine rastlan-
mıştır. Katledilenler arasında pek çok âlim ve sanat erbabı da vardı. Bunlardan biri de 
Kübrevîyye tarikatının kurucusu Necmeddîn-i Kübrâ’dır. Necmeddîn-i Kübrâ (ö.1221), 
yetmiş küsür sene şehir halkıyla beraber iyi ve kötü günler geçirdiğini, şimdi bu zor gün-
lerde bir yere gitmeyeceğini onların yanında olacağın belirtmiştir. Sonuçta Moğol saldı-
rılarına karşı mücahid müridleri ile İslâm şehri Gürgenç’i savunan Necmeddîn-i Kübrâ 
da 1221’de şehid olmuştur.29 Moğollar, karşı koyan kalmayınca şehir halkını bir alanda 
toplayıp aralarından meslek ve sanat erbabı yüz binden fazla kimseyi ayırmışlar; kadın 
ve çocukları esir etmişler, geri kalanları ise öldürmeleri için askerlerin ellerine bırakmış-
lardır. Yaşanan barbarlık ve zulüm öylesine büyüktür ki her Moğol askerine öldürmek 
için 24 insan düştüğü rivayet edilir.30 Bir orduya ok ve yay yapan usta lazım olduğu 
gibi devleti idare etmek için de yetişmiş devlet adamı lazım kaidesince Moğollar, Uygur 
Türklerine yaptığı gibi istila ettiği yerlerdeki bürokrat, tüccar, zanaatkarı emri altına ala-
rak çalıştırmıştır.

27  Süleyman Gökbulut, “Necmeddîn Kübrâ ve Kübrevîlik”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü (Doktora Tezi), İzmir, 2009, s. 34.
28  Orazsahedov, a.g.m, s. 350.
29  Orazsahedov, a.g.m, s. 353.
30  Orazsahedov, a.g.m, s. 353.
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Moğol istilası sonrası bölgede hüküm süren Al-
tın-Ordu Devleti (1241-1502)31 hükümdarlarından 
Gıyaseddin Muhammed Özbek Han’dan (1313-
1340) dolayı32 bu Türk topluluğu Özbekler olarak 
anılmıştır. Özbek Han, İslâm’ı kabul ettikten sonra 
Özbekler arasında İslâm hızla yayılır. Özbeklerin 
yaşadığı ülke manasında da bölgeye Özbekistan 
denilir. Bölgede yaşanan askeri ve siyasi mücade-
leler neticesinde Semerkand merkezli olarak Timur 

Han liderliğinde Timur Devleti’nin (1370-1507) hakimiyeti başlar. Bu dönemde yapılan 
çalışmalarla Semerkand ve diğer şehirlerde Moğolların meydana getirdiği yıkımın izleri 
silinmeye çalışılmış; bölge yeniden ilim-kültür merkezi halini almıştır. Özellikle Semer-
kand ilmin merkezi konumuna gelmiştir. Nihayetinde aynı zamanda ilim ehli olan meşhur 
hükümdar Uluğ Bey’in (ö.1449) ölümü sonrası33 Timur Devleti’nde yaşanan taht kavgala-
rını değerlendiren Özbekler/Şeybaniler34 Özbek bölgesindeki Timur Devleti’nin varlığına 
son vermiştir.35 Özbekler; 1428 yılında Sibir şehrinde Han ilan edilen Batu Han’ın kardeşi 
Şiban/Şeyban’ın36 soyundan gelen Ebû’l-Hayr’ın idaresinde Timurların varlığına son ve-
rip merkezi Semerkand olmak üzere siyasi güç (1429-1599) halini almış, Ebû’l-Hayr Han 
1431’de Gürgenç/Ürgenç dâhil Harezm şehrinden Özkent’e kadar bütün bölgeye hâkim 
olmuştur.37 Özbek hanlığında Ebu’l-Hayr’ın (ö.1468) vefatından sonra bölgede istikrar ko-
runamamış ve Özbekler, Safevîler’e mağlûp olunca Hanlıkları da parçalanır. Bunun neti-
cesinde Buhara, Hive/Harizm ve Hokand Özbek Hanlıkları ortaya çıkar. Türkistan tarihi 
ile ilgili ilk yerli eserler, XVII. asırda tahta bulunan Harezm hanı ve tarihçisi Ebu’l Gazi 
Bahâdır Han’ın (1643-1665), Şecere-i Türkî ve Şecere-i Terakime’sidir. Diğer önemli eser 
ise Şir Muhammed Munis tarafından kaleme alınan ilk bölümünde Hz. Adem’den Hz. Nuh 
(a.s)’a kadar Peygamberlere de yer veren Firdevsü’l-ikbal eseridir.38

2. Osmanlı – Özbek İlişkisi
Osmanlı Devleti’nin Türkistan ile irtibatı genel kabule göre XV. yüzyılda başlar. 

1514-1873 tarihleri arasında üç Özbek hanlığı da Osmanlı Devleti’nin desteğini sağlamak 
amacıyla İstanbul’a elçilik heyeti gönderir. Elçilik heyetleri Osmanlı hilafetine bağlılıkla-
rını bildirmiş, onlardan; siyasi, askerî, dinî, ekonomik vb. isteklerinin gerçekleştirilmesini 
rica etmiştir. Osmanlı, Özbek hanlıklarının isteklerine ilkin destek olmuş ancak ilerleyen 
dönemlerde Hanlıkların birbirleriyle olan mücadelelerinde Müslümanların zarar görmesi 
ve daha da ileriki dönemlerde Rusya ile aralarındaki barışı bozacağı endişesi ile ihtiyatlı 

31  Mehmet Saray, “Altınorda”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1989, C. 2, ss. 538-540.
32  Yasemin Güneş, “Orta Asya Cumhuriyetleri’nin Demografik Yapısı”, Trakya Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, (Yüksek lisans tezi), Edirne 2021, s. 26.
33  Mustafa Budak, “Osmanlı-Özbek İlişkileri”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek 
lisans tezi) İstanbul, 1987, s. 6.
34  İsmail Türkoğlu, “Şeybaniler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 39, 2010, ss. 45-47.
35  Halil Ülker, “Osmanlı Özbekistan Siyasi İlişkileri (1514-1873)”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 
2019, C. 8, Sayı 4, s. 3980.
36  Mustafa Kafalı, “Ebu’l Gazi Bahadır Han”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 10, 1994, ss. 358-360.
37  https://www.kulturportali.gov.tr/portal/orta-asya-da-turkler  E.T: 17.12.2021 
38  Feridun Tekin, “19. Yüzyıl Harezm Tarih Yazıcılığı”, Gazi Akademik Bakış, C. 3, Sayı 3, 2008, ss. 
200-207.
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yaklaşmaya39 başlar. XVI. yüzyılda kendisini gösteren İran’daki Şii Safevi tehlikesi üze-
rine Özbeklerle ilişkileri artırır. Safeviler, Osmanlı Devleti için Anadolu ve Irak toprakla-
rı üzerinde tehdit unsuru olduğu gibi Özbekler için de tehdit idi. Bu durum, yakınlaşmayı 
ve ortak hareket etmeyi kolaylaştırmıştır. 1510 yılında yaşanan Safevi-Özbek savaşında 
Safevi hükümdarı Şah İsmail’in Özbek Hanı Muhammed’in başını keserek Yavuz Sultan 
Selim’e göndermesi Osmanlı-Özbek ilişkilerinin önceye dayandığını göstermektedir.40 
Osmanlı Devleti ise Safevileri 1514 Çaldıran Savaşında büyük bir hezimete uğratır. Bu 
zafer, Özbeklerin de bir süre rahatlamasına imkân sağlar. Bu arada 1569’larda Sadrazam 
Sokullu Mehmet Paşa tarafından tasarlanan Don-Volga Kanal Projesinin de bu doğrultu-
da mühim bir girişim olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Sonraki dönemlerde mezkûr 
taraflar arasında yaşanan savaşlarda Osmanlı-Özbek iş birliği devam etmiş, Özbekler 
Osmanlı’ya askeri destekte bulunmuştur. Osmanlı ile Özbeklerin yakınlaşmasının bir di-
ğer önemli faktörü ise Rus Çarlığının ortak düşman olmasıdır. Ayrıca Hilafetin ve Hac 
işlerinin Osmanlı Devleti’nin sorumluluğunda olması Özbeklerle ilişkilerdeki önemli et-
kenler arasında yer alır.

Osmanlı Devleti, 17.yüzyıldan itibaren bir çözülme sürecine girer. Kendi içinde ve 
dışarıya karşı yaşanan sorunların tedavisi noktasında yanlış bir reçeteleme ile 18.yüzyıl-
da başlayan batılılaşma sürecinde bir lalenin ömrü gibi bir süre devam eden Lale Devri 
(1718-1730) bir dönüm noktası olur. Tanzimat ise bu sürecin ulaştığı sonucu ve başlayan 
yeni bir dönemi ifade eder. Orta Asya Türkleri için de bu asır, adım adım Rus işgaline 
doğru giden bir dönemin başlangıcıdır.41 Osmanlı Devleti, 1736-1739 arasında aynı anda 
Rusya ve Avusturya İmparatorluğu ile savaşmak durumunda kalmış, bu olumsuz süreç 
Özbeklerin de zor durumda kalmasına ve Safevilerin daha etkili olmasına zemin hazırla-
mıştır. Daha sonra Ruslarla imzalanan 1774 tarihli Küçük Kaynarca Antlaşması ile Os-
manlı Devleti, Karadeniz’de Kırım gibi stratejik bir toprağı kaybederken sonraki dönem-
de yaşanan 1853-56 Kırım Savaşında ulusal çıkarları doğrultusunda Rusların Karadeniz 
ve Boğazlar üzerinde etkili olmasını istemeyen İngiltere, Fransa gibi devletler Osmanlı 
Devleti’ni destekleyerek Rusya’nın mağlup olmasını sağlamıştır. Ancak yayılma hede-
finden vazgeçmeyen Rusya bu kez ağırlığını Türkistan’ı ve Kafkasya’yı ele geçirmeye 
verir ve bölgede sağladığı üstünlükle Osmanlı ile Türkistan arasında olası irtibat yollarını 
kesmeye başlar. Bu arada İstanbul Üsküdar Özbekler Tekkesini de yad etmek gerekir ki 
Üsküdar Özbekler Tekkesi Orta Asya’dan gelen seyyah dervişler için 1753’te yapılmış, 
1844’te Sultan Abdülmecid tekkeyi bugünkü şekliyle baştan inşa ettirip genişletmiştir. 
1893’te II. Abdülhamit’in emri ile bir onarım daha geçiren tekke, Kurtuluş Savaşı yılla-
rında İngilizlerden gizli, Anadolu’ya silah ve insan geçişinde çok önemli bir rol oynamış-
tır. Ancak 1925’te Türkiye’nin yeni rejimi tarafından kapatılmıştır.42

3. İngiliz – Rus Çekişmesi
İngiltere, Afgan-Hind bölgesinin güvenliğini artırmak, ekonomik kazanımlarını 

korumak ve Çarlığın daha fazla güçlenmesini önleyebilmek ile Rusya’nın güneye inme-
sinin önüne set çekebilmek adına Türkistan’daki hanlıklarla ilgilenmiştir.43 İngiltere’nin 

39  Ülker, s. 3977.
40  Budak, s. 13.
41  https://www.altayli.net/zihniyet-cozulusunden-edebi-cozuluse-lale-devrinden-tanzimata-turk-edebiya-
ti.html E.T: 10.01.2022
42  M. Baha Tanman, “Özbekler Tekkesi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 34, 2007, ss. 123-124.
43  Seyit Ali Budulgan, “Özbekistan’ın Jeopolitik Önemi”, Asya Araştırmaları Dergisi, Sayı 2. C. 4, 
2020, ss. 168-172.
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temel ilgisi; Asya-Hind bölgesinde kendi nüfuz alanlarını/emperyalist kazanımlarını ön-
celikle korumak ve Rusya’nın bu alanlarda etkin olmasını önlemektir. Tabi bu arada İn-
giltere – Fransa arasında 1756-1763 yılları arasında cereyan eden 7 yıl savaşı da Rusların 
bölgede daha rahat hareket etmesine imkân sağlarken İngilizlerin kısmen zayıflamasına 
etki etmiştir. Lakin emperyal güç olan İngiltere gayesinden asla vazgeçmemiş ve bölgede 
Rus nüfuzunu kırmaya gayret etmiştir. Bir yandan İran’ı desteklerken diğer yandan Türki 
hanlıklarla temaslarını sürdürmüştür. Akdeniz ve Boğazlar üzerinden Osmanlı Devleti ile 
iş birliğini sürdüren İngiltere; 1841/1871 Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar’da Rus teh-
likesini önlerken 1878’de Kıbrıs gibi stratejik bir adaya konmuş ve 1882’de Mısır’ı da 
işgal ederek Doğu Akdeniz’de sömürge düzenini tahkim etmiştir. Öte yandan bu siyasetini 
Hindistan için de İran’la yaptığı 1814 tarihli Dostluk Antlaşması44 ile Orta Asya üzerinden 
sürdürmüştür. Benzer bir adım da Afganistan ile atılmış, bu bağlamda 1855’te imzalanan 
İngiliz-Afgan Antlaşması ile “birinin dostu diğerinin de dostu, birinin düşmanı diğerinin 
de düşmanı” kabul edilmiştir. Bunun eşdeğeri 1855’te İran ile imzalanmıştır. Hind bölge-
sinde 70 bin olan asker sayısını 120 bine çıkarmıştır.45 Böylelikle İngiltere’nin bölgede-
ki emperyalist hegemonyasının aktif olduğu zaman dilimi içinde söz konusu gelişmelerle 
Rusya’nın İran-Afgan-Hind bölgesine sarkmasını ve yerleşmesini önlediği ifade edilebilir.

4. Özbekistan’da Rus-SSCB İşgali ve Bağımsızlık
Sömürgecilikle birlikte güç kazanan, güç kazandıkça küresel bir hal alan Batılı pa-

radigmanın pratik yansıması olan emperyalist politikaların en önemli emsallerinden biri 
Rusya’nın Türkistan’daki/Orta Asya’daki uygulamaları olmuştur. Türkistan’ın/Orta As-
ya’nın işgali sırasında dönemin Rus Dışişleri Bakanı Prens Gorçakov’un 3 Aralık 1864’te 
yayımladığı genelgede; ‘Rusya’nın Orta Asya’da karşılaştığı durum, hiçbir sosyal orga-
nizasyonu olmayan, yarı-vahşi ve göçebe halklar karşısındaki bütün medeni devletlerin 
problemleriyle aynıdır. Bu tip durumlarda daha medeni olan devletler kendi sınırlarını ve 
menfaatlerini müdafaa etmek zorunda kalmışlardır… Çünkü Asyalıların görünür ve hisse-
dilir kaba kuvvetin haricinde hiçbir şeye hürmet göstermediği,46 Türkistan denen vahşi böl-
geye medeniyet götürdükleri’47 iddiası ile yapacakları işgallere bir nevi kılıf üretmekteydi. 
Aslında bu klasik Batılı paradigmanın Rus söylemine dökülmesinden başka bir şey değil-
di. Rus devleti, Türkistan coğrafyasını işgale girişirken ‘bölgeye medeniyet!’ götürdükleri 
söylemini kullandığı gibi muadili ABD de Irak’a ambargo uygularken ve ardından işgalde 
bulunurken benzer ifadeler kullanmıştı. BM’ye bağlı FAO’nun paylaştığı verilere göre, 
ABD’nin Irak işgalinin ve ambargolarının neticelerinden bir tanesi olarak Irak’ta 500 bin 
çocuk48 ölmüştür. Rusya’nın da Türkistan’da yaptıkları bundan başka bir şey olmamıştır.

Rus Çarlığı, Moskova Knezliği öncülüğünde güçlenen Ruslar arasında siyasi birlik 
kurarak büyüyen ve giderek vites artıran bir politikayla ‘coğrafya kaderdir’ metaforunun 
‘asli kader’ olmadığıyla cepheleşerek bir yandan Karadeniz-Kafkasya’ya diğer yandan 
Türkistan’a uzanarak yüzyıllarca sürdüreceği yayılmacı bir dış politikayı ‘vazgeçilmez’ 

44  Halil Çetin, “1863-1873 Döneminde Orta Asya’da Rus-İngiliz Rekabeti”, bilig-15/Güz’2000, s. 2.
45  Seyit Ali Budulgan, “Rusya’nın Hive Seferi’ne Karşı Tepkiler”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştır-
maları Dergisi (Asead), C. 6, Sayı 5, 2019, ss. 528-542.
46  Ed. Muhammet Savaş Kafkasyalı, Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, ss. 180-188.
47  Ed. Muhammet Savaş Kafkasyalı, Orta Asya’da İslâm, C. 1, Yayın No 12, Ahmet Yesevî Üniversitesi, 
Ankara, 2012, s. 37.
48  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abdnin-18-yil-once-demokrasi-ve-istikrar-vaadiyle-baslattigi-irak-isga-
linden-geriye-yikim-kan-ve-kaos-kaldi/2181544  E.T: 10.01.2022
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doktrini haline getirdi. Bu doktrin ekseninde hedeflerine ulaşmak için de her tür yola 
başvurup bundan asla geri adım atmadı.

Rusya, doktrini ekseninde yol alırken senkronize olarak Doğu Rusya, Kafkasya 
ve Türkistan’ın Kuzeybatı bölgelerinde hakimiyet gösteren Altın-Ordu Devleti’nin 1502 
yılında yıkılmasıyla49 bu topraklarda birçok Müslüman Türk hanlıkları ortaya çıkmıştır. 
Ortaya çıkan bu yeni durum karşısında Rus Çarlığı fırsattan istifadeyle pozisyon alarak 
topraklarını genişletme politikasını devreye koymuştur. Kıpçak Türkleri ile Altın-Ordu 
soyundan gelen Tatarlar ile Ruslar arasındaki ilişkide en büyük dönemeç, Altın-Ordu 
Müslüman devletinin ortadan kalkması sonrası Rusların Türkistan’a yerleşme siyasetini 
ivedi olarak devreye sokmuş olmasıdır. Bu süreç, ‘korkunç’ lakaplı Çar IV. İvan zama-
nında Rusların 1552’de Kazan Hanlığı’nı ardından Astarhan Hanlığı’nı 1556’da işgali50 
ile devam etmiştir. Böylece Rus Çarlığının sınırları Hazar denizine kadar ulaşmıştır. Türk 
beylikleri ya da hanlıkları arasındaki çekişmeler ve rekabetler sebebiyle zaman zaman 
Ruslarla kurulan ittifaklar ya da onlardan istenilen himaye, Türkistan topraklarında Rus 
nüfuzunun yahut işgalinin genişlemesine yol açmıştır. Hanlıklar arasındaki çekişmelerde 
Hanların rakiplerini bertaraf etmek adına Ruslardan yardım istemeleri ise zaten Türkis-
tan’a sızma ve toprakları ele geçirme siyaseti güden Rusya’ya bu yönde fırsat vermiştir. 
Sonraki yıllarda Nikolay Pavloviç İgnatiyev’in de içerisinde bulunduğu Rus heyeti, Hive 
ve Buhara’ya gönderilmiştir. İgnatiyev’in Rus yetkililere sunduğu rapordaki tespitler ve 
öne sürdüğü strateji, dönemin realitesini ortaya koyması bakımından önem arz etmekte-
dir. İgnatiyev şu tespitlerde bulunmuştur: “Rusya, bu ülkeleri işgale derhal başlamalıdır. 
Yalnız bunun için Rus kanının dökülmesine fazla lüzum yoktur. Zira buradaki üç Türk 
hanlığı arasında yeteri kadar ihtilaf vardır. Rusya’nın yapması gereken bu ihtilafları 
körükleyerek devletleri birbirine düşürmektir. İhtilafların savaşa dönüşmesi için de uy-
gun olan devlete silah ve mühimmat yardımı vadederek savaşın çıkması sağlanmalıdır.”51 
Rusya’nın bölge üzerindeki siyaseti bağlamında 16.-19.yüzyıl arasındaki bu süreç, ‘Eri-
tilme Dönemi’ olarak adlandırılmıştır. Halkın Müslüman ve Türk olması sebebiyle Rus-
lar, kültürel dejenerasyon ve Hıristiyanlaştırma politikasını52 devreye koymuştur. Halkın 
büyük bir kısmı şehirlerden ya kırsal alana ya da Sibirya’ya sürülürken şehirlerdeki ca-
miler de ya kapatılmış veya tahrip edilmiştir. 

19. yüzyıla gelindiğinde kadim Türkistan topraklarının büyük bölümü Rus işgaline 
uğrarken mevcut hanlıklara da son verilmiştir. Bölgede yaşanan Rus işgallerinde önce-
den bölgeye gönderilen pek çok seyyah ya da araştırmacının elde ettiği bilgiler ve yaz-
dıkları eserler işgallerde öncü rol oynamıştır. Bunlar bir bakıma doğal istihbarat görevi 
görmüşlerdir. Safevîlerle yaşanan mücadele neticesinde Özbek Hanlığının parçalanma-
sıyla Buhara, Hive/Harizm ve Hokand Hanlıklarının ortaya çıktığı ifade edilmişti. 1710 
yılına gelindiğinde Şahruh adında Şibânî bir Özbek tarafından kurulan Hokand Hanlığı, 
Buhâra’nın Rus himayesini kabulünden (1868)53 sonra Hokand Hanı da aynı yola girmiş 

49  Saray, a.g.m, ss. 538-540.
50  Hayri Çapraz, “Çarlık Rusyası’nın Türkistan’da Hâkimiyet Kurması”, SDÜ Fen Edebiyat Fakül-
tesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2011, Sayı 24, ss. 51-78.
51  Emin Yarımoğlu, “Türkistan Milli İstiklal Hareketinde Şir Muhammed Bek”, Zonguldak Bülent 
Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek lisans tezi), Zonguldak, 2018, s. 27.
52  Ed. Muhammet Savaş Kafkasyalı, Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, Ahmet Yesevî Üni-
versitesi, Yayın Nu 10, Ankara, 2012, s. 89.
53  Pınar Demir Er, “Bağımsızlık Sonrası Özbekistan’da İslâm”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, (Yüksek lisans tezi), Ankara, 2020, ss. 34-38.
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ve Hanlık, 1876’da Ruslar tarafından ortadan kaldırılmıştır.54 Hive (Harizm/Harezm) Han-
lığı ise bölgenin Safevîler’in eline geçmesi üzerine Harezm halkı, Şiî valilere karşı Şibanî 
ailesinden İl-bars (1512-1525) öncülüğünde isyan ederek merkezi Gürgenç şehri olarak 
Hive Hanlığını kurar. Ancak Han Arab Muhammed zamanında (1603-1623) başkent ku-
raklığa uğradığı için hanlığın merkezi Hîve şehrine nakledilir. Nâdir Şah zamanında (1747) 
bir süre Safevîler’e bağlanan Hanlık daha sonra 1783’te Rus himayesine girerken bilâhare 
Ruslarca hanlık yıkılır. Bölgeyi istila eden Ruslar, 1867 yılında Taşkent merkez olmak üze-
re Türkistan Genel Valiliği adlı bir idareyi kurmuş55 Rus Savunma Bakanlığına bağlanmış, 
sorumluluk da generallere verilmiştir.

Ruslar ile İngilizler arasında Orta Asya bölgesi üzerinde yaşanan ve tarihe ‘Büyük 
Oyun’56 adıyla geçen mücadele süreci, giderek beliren Birinci Dünya Savaşı öncesinde 
1907 yılında yaptıkları anlaşma neticesinde Ruslar, Türkistan’a dair emellerine daha kolay 
ulaşabilmiştir. Ruslar, bir taraftan sömürgeci devletler olan İngiliz ve Fransızlar gibi sö-
mürge bölgelerinde istediği zaman çatışma çıkarmış veya bölmek için elverişli ihtilaflara 
dayalı sınırlar çizmiş, diğer taraftan sınırın yapaylığından da öte, hiçbir geçmişi ve dayana-
ğı olmayan devletler inşa edebilmiştir. Bir taraftan çok büyük miktarlarda halk kitlelerini 
kendi topraklarından alıp ülke sınırları içinde özellikle verimsiz bölgelere57 sürerken ve-
rimli alanlara da Rusları iskân etmiştir. Diğer taraftan bir bölgede üretimi yapılan herhangi 
bir ürünün işlenmesi için gereken fabrikaları başka bir bölgede kurarak birbirine ve daha 
önemlisi Moskova’ya bağımlı kılmıştır.58 1917’de Petersburg’daki Çarlık rejimini deviren 
ve yerine temelinde marksist, sosyalist ideolojinin egemen olduğu SSCB’yi kuran Bolşe-
vikler, Orta Asya’da Batı düşüncesi temelinde (yapay) milli/ulus devletler oluşturma süre-
cini başlatmıştır. Orta Asya’da (türetilmiş) ulus-devletler kurmak isteyen sosyalistler, ilk 
aşamada 1920’de Türkistan’ı Özbekya, Kırgızya ve Turkmenya olarak üç parçaya ayırmak 
için karar almış, daha sonra ise bölgeyi Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan 
ve Tacikistan olmak üzere beşe bölmüştür. Özelde ise içeride devrimlerini tahkim eden 
sosyalist SSCB’ye bağlı Sovyet Kızıl ordusu 1923’te Fergana’ya, 1924’te Buhara ve Hi-
ve’ye girerek Özbekistan şehirlerini işgal edip oradaki yerel Cumhuriyetlere son vermiştir. 
Ardından 27 Ekim 1924’te Özbekistan Sovyet Sosyalist Muhtar Cumhuriyeti adıyla SSC-
B’ye bağlı uydu bir devlet icat edilir. Sovyetler, Özbekistan’ı hammadde deposu olarak 
gördüğünden sayıları milyonlara varan Rus komünistleri buraya yerleştirir. Bu durum, Öz-
bekistan’ın hem maddi kaynakları bakımından sömürülmesini hem de asimilasyon uygu-
lamalarını hızlandırmıştır. Öte yandan ülkedeki İslâmi çalışmaları yasaklarken tüm İslâmi 
vakıflar da kapatılmıştır.59 Öyle ki 1912’de Rusya’nın istila ettiği topaklarda yaklaşık 45 
bin din adamı, 26 binden fazla cami bulunuyor iken 1941 yılının başında sadece 1000 cami 
kalmıştır… 1928’de bütün Müslüman okulları da kapatılmıştır.60 Daha sonra tüm Türkis-

54  https://www.kulturportali.gov.tr/portal/orta-asya-da-turkler  E.T: 17.12.2021
55  Emin Yarımoğlu, a.g.t, s. 1.
56  Kamal Kusaev, “Özbekistan-Rusya İlişkileri (1991-2019)”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, (Yüksek lisans tezi), Ankara, 2020, s. 6. 
57  Kuanış Karajan ve Jandos Kumğanbayev, “Rusya İmparatorluğu’nun Orta Asya Ülkeleri Üzerine 
Uyguladığı Politikaları ve Halkın Yaşam Biçimi”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 37, Temmuz – Ağustos 
2013, ss. 1-4.
58  Ed. Muhammet Savaş Kafkasyalı, Orta Asya’da İslâm, s. 37.
59  Efe Çaman ve Kenan Dağcı, “Özbekistan’da İslâm, Siyasi Sistem ve Radikalizm”, Yalova Sosyal 
Bilimler Dergisi, Yıl 5, Sayı 8, 2014, ss. 9-20. 
60  Bauyrzhan Botakarayev, Orta Asya’da Sovyet Dönemi Sonrası İslâmi Hareketler, İksad Yayınları, 
Konya, 2019, ss. 50-57.
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tan’da Rusça zorunlu dil kılınmış, halkı geçmişinden ve kültüründen koparmak, Ruslar 
tarafından oluşturulan yeni tarihi empoze etmek, camileri kapatmakla İslâm’ın diriliği-
ni olabildiğince söndürmek amacı güdülmüştür. Sovyet dönemi yazarlarından Aliev’in 
verdiği bilgilere göre; 1912’de nüfusu 100 bin olan Buhara’da 364, nüfusu 72 bin olan 
Andican’da 274, nüfusu 117 bin olan Hokand’da 248, nüfusu 46 bin olan Margilan’da 
193 mescit vardı. Özbekistan’da 1917’den önce sayıları 10 binden fazla olan tüm bu 
camiler ve dini okullar kapatılmıştır. Sadece 1943 yılında ateist Sovyet hükümeti, Orta 
Asya Müslümanları için kamu otoritelerin sıkı kontrolü altına alınan Dini İdare’yi61 yeni-
den kurulmasına ve 70 cami ile 2 medresenin açılmasına izin verir. Bu ise bir lütuf değil, 
II. Dünya Savaşı’nın doğurduğu zorunlu bir sonuçtu.

Çarlık Rusya’sının Avrupa’nın maddeci-seküler kapsamlı Aydınlanma düşüncesiy-
le İslâm inancını ve Türk kültürünü, modernleşmenin önündeki en büyük engel olarak 
görmesi ve bunun Sovyetler döneminde uygulanan komünistleştirme ve dinsizleştirme 
politikaları ile aynı sistemin sürdürüldüğünü göstermektedir. Sovyetler Birliği’nin da-
ğılmasından sonra beş müstakil cumhuriyet haline gelen Orta Asya, büyük ölçüde halk-
larının Müslüman olması ve modernizmin ‘yaratılan tanrı’ düzeninin “öteki”si kılınan 
İslâm dairesinde olmaları sebebiyle küresel politikalar açısından en önemli bölgelerden 
biri durumundadır. Dolayısıyla İslâm dinine ve Müslümanlara karşı politikaların ve uy-
gulamaların da hedefi olmuştur. XIX. asrın sonlarına doğru İslâm Birliği cereyanının 
Türkistan’a yayılması ile İslâm, Ruslara karşı en büyük direnç kaynağı olmuştur. Rus 
hâkimiyetine karşı direnme kaynağı olarak Türklük şuuruna gelince, Rus istila ordula-
rı Türkistan kapılarına dayandığı zaman Türkmen ve Türkistan Hanlıklarının önderleri 
Ruslara, “Sizinle hiçbir müşterek tarafımız yok; dilimiz, dinimiz, örfümüz ve taşıdığımız 
kanlar ayrıdır.”62 diyerek karşı koyup vatanlarını savunmuştur. Akabinde I. Dünya Sava-
şının yaşanması ve Rusya’nın da bu savaşta yer alması üzerine 1916’da başlayan kıyam 
kısa zamanda Türkistan’ın birçok yerine yayılmıştır. Köylü, kasabalı ve şehirli halkın ka-
tıldığı ve “Çar ve Ruslar defolsun! Müslümanlara hürriyet isteriz! Biz, İslâm devleti kur-
mak istiyoruz” niyet ve hedefi ile “Özgür Türkistan, Türkistanlılarındır” parolasıyla bir 
mücadele verilmiştir. 1917 yılında Rusya’da yaşanan Bolşevik İhtilali ile Rusya içinde 
bir süre kaos ve çatışma devam etmiş, Çarlık Rus rejimi yıkılmış ve proleter diktatörlüğe 
dayalı SSCB kurulmuştur. Bu gelişmeler ve yeni koşullar beraberinde Türkistan için yeni 
bir umut doğurmuştur. Yeni Sovyet yönetimi ise önceliğini devrimi yerleştirmeye verdi-
ğinden Türkistan’daki gelişmelere yönelik ‘halkların özgürlüğü’ gibi -ama hemen sonra 
tümünün aldatmacadan ibaret olduğunu kanıtladıkları- söylemleri gündeme taşımıştır.

Türkistan halkı ise durumu değerlendirmek için kongreler düzenlemiş, Duma 
meclisinde temsilciler gönderme imkânı elde etmiştir. Bu süreçte Özbek Müslümanlar-
da 1917’de ‘4. Müslümanlar Kongresi’ sonrası alınan kararla Hokand şehrinde ‘Özerk 
Türkistan Cumhuriyetini ilan etmiştir. Lakin Sovyet ordusu bu durumu kabul etmeye-
rek Hokand’a saldırıp bölgeyi işgal etmiş, Özerk Türkistan Cumhuriyeti’ne son vermiş-
tir. Sovyet Rusya’nın, Türkistan’da Hokand Hükümetini devirmesinin ardından yaptığı 
katliama tepki olarak Şûra-i Ulema grubu lideri -savunma birlikleri komutanı anlamı-
na gelen- Korbaşı Ergaş önderliğinde Müslüman halk, ‘Basmacı Hareketi’ adı altında 
silahlanır. Pek çok kaynakta Basmacı Hareketi olarak adlandırılan bu direniş hareketi, 

61  Pınar Demir Er, a.g.t, s. 109.
62  Halil Bal, Türkistan Tarihi, İstanbul Üniversitesi Auzef Yayını, s. 43.
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kendisini ‘İstiklal Hareketi’ olarak ifade etmiştir. Bu direniş, etnik köken ayrımı yapmak-
sızın Müslüman kesimin önce Çarlık Rusya’ya daha sonra da Bolşevikler’in politikalarına 
yönelik tepkiden ileri gelmiştir.63 Nur Muhammed Bek, bu direnişte korbaşlığı şu şekilde 
tarif etmektedir: “…Müdâfaayı vatan, müdâfaayı din, müdafaayı millet şiarıyla mücade-
leye başladık. İşte korbaşılık budur.”64 Ayrıca Korbaşıların toplantılarında seçilen lidere 
Müslümanların emiri anlamında Emîrü’l Müslimin unvanı verilmiş, direnişçilerde müca-
hid olarak adlandırılmıştır. Bu mücadelenin ana merkezi Hokand’ı da içine alan Fergana 
bölgesi olmuştur. 1917 yılında sadece Hokand şehrinde 382 cami, 40 medrese ve 6.000 
civarında din adamı mevcut olup, ayrıca coğrafyası da direniş için uygun koşulları taşımış-
tır. Fergana bu anlamda direniş ve mücadelenin sürdürülebilirliği açısından en ideal bölge 
durumunda olmuş, sonraki yıllarda SSCB’nin Fergana bölgesini üç ülke arasında taksim 
etmesinin mühim bir sebebi de bu gelişmeler olmuştur.

Türkistan’ı işgal eden 200 bin kişilik Sovyet ordusunun 100 bini Fergana bölgesi-
ne yerleştirilir. Burada Sovyet Rusya’ya karşı yürütülen istiklal mücadelesinde Müslüman 
halktan yaklaşık 700 bin65 kişi katledilirken 168 bin kişi Sibirya’ya sürgün edilmiş, 300 bin 
kadarı da Doğu Türkistan’a66 kaçmak zorunda kalmıştır. SSCB, ateizmin bölgede propa-
gandasının yapılması ve yerleşmesi için özel olarak 1925’te ‘Militan Hüdasız Birliği’67 adı 
verilen bir örgüt kurup ‘Xodasızlar/Tanrısızlar’ dergisini çıkartmıştır. Yaşanan Rus saldı-
rıları neticesinde alim ve liderlerini kaybeden halk, kıyamı sürdürmek istese de teşkilatsız, 
teçhizatsız bir şekilde ortada kalmıştır. Bu durum karşısında yapacak bir şey kalmayınca 
Rus mezalimi Türkistan’a yerleşmiştir.68 Gerçekleştirilen vahşet ve katliamlarda Rusya 

63  Kamal Kusaev, “Özbekistan-Rusya İlişkileri (1991-2019)” s. 9.
64  Emin Yarımoğlu, a.g.t, s. 10. 
65  https://orhaajans.com/basmacilarin-sovyetlere-karsi-dini-ve-milli-mucadelesi/ E.T:16.01.2022
66  Halil Bal, a.g.e, s. 57.
67  Kafkasyalı, Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, s. 98.
68  Füsun Kara, Rusya’nın Orta Asya’ya (Türkistan) Yönelik Politikalarının Dönemlere Göre Değişi-
mi, İksad yayınevi, Elâzığ, 2021, ss. 41-59.

https://www.dunyabulteni.net/orta-asya/ruslarin-turkistan-isgali-150inci-yilinda-h318817.html
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tarafından oralara iskân ettirilen Ermeniler de rol almış ve Taşnak çeteleri aracılığıy-
la69 Rus zulmünde ‘Hıristiyan iş birliği’ kapsamında ortak hareket etmişlerdir. Taşnak 
Ermenilerin askeri birliklerinin faaliyetleri hakkında T. Ryskulov: "Fergana bölgesin-
de Ermeni Taşnaksutyun Partisi’nin kışkırtıcı ve kanla boyanmış siyasi tutumu öncülük 
yapmıştır. Taşnaklar, Basmacıları tutuklamak için genellikle kadınlarına tecavüz etmiş 
ve çocuklarını doğrayarak katletmiştir"70 demektedir. Söz konusu direnişin kırılması ve 
SSCB işgalinin tahkim edilmesiyle Batı Türkistan ve dahi Özbekistan’da Sovyet hakimi-
yeti varlığını 1990’a dek sürdürmüştür.

Soğuk savaş döneminde iki kutuplu dünya söz konusuydu. 8 Aralık 1991’de bir 
araya gelen Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya/Belarus ve Ukrayna’nın liderleri, SSC-
B’nin resmen dağıldığını ve bu siyasi oluşumun yerini yeni bir birlik olan Bağımsız 
Devletler Topluluğu’nun aldığını açıkladılar.71 SSCB’nin ve Doğu blokunun dağılma-
sı, Varşova paktının lağvedilmesinin ardından dünya genelinde olduğu gibi özelde Orta 
Asya/Türkistan coğrafyasında da yeni siyasi yapılanmaları beraberinde getirmiş, birçok 
Türki Cumhuriyet bağımsızlığını ilan etmiştir. Öte yandan sanayileşmenin ve teknoloji-
nin artmasının yanında Orta Asya’da ABD, Çin ve Rusya gibi küresel güçlerin rekabeti 
ile önemli bir güzergâhta bulunan Özbekistan’ın stratejik önemi de ön plana çıkmıştır.

SSCB’ye bağlı Özbek Komünist Partisi Sekreteri İslâm Kerimov, Sovyetler Bir-
liği’nin dağılmasının ardından 1 Eylül 1991 tarihinde Özbekistan’ın bağımsızlığını ilan 
etmiş ve partinin adını Ulusal Demokrat Parti (UDP)72 olarak değiştirip UDP’nin başına 
geçmiştir. Kerimov, kendine bağlı bir muhalefet partisi kurdurmuştur. Anavatan Kalkın-
ma Partisi adındaki bu parti, Kerimov’a çok partili demokrasiyi teşvik ettiğini söyleme 
fırsatı vermiştir. Ancak Kerimov ülkede komünist yönetimden devralınan statükoyu ay-
nen devam ettirmiştir.73 11 Eylül saldırılarının gerçekleşmesi sonucu Afganistan operas-
yonunun başlaması ile Özbekistan dış politikasında yeni bir dönem başlar. Özbekistan, 
Karshi-Hanabad askeri üssü’nü ABD’nin kullanımına için açmış ancak ABD’nin sivil 
toplum kuruluşları (STK) vesilesiyle Özbekistan’a Batılı ülkeler tarzında demokrasi gö-
türme niyeti, Kerimov ve hükümeti tarafından ülkenin yönetim biçimine karşı bir tehdit 
olarak görülmüş, Gürcistan ve Kırgızistan’da yaşanan devrimlerden sonra Kerimov Hü-
kümeti, ABD’den uzaklaşarak Rusya-Çin merkezli dış politika izleme kararı almıştır.74 
Ayrıca Özbekistan’ın ihracatının önemli bir kısmını Rusya ile yapması ve pek çok ülkeye 
ulaşımını bu ülke üzerinden gerçekleştirmesi, Özbekistan’ın Rusya’ya sırt çevirmesine 
engel nedenlerdir. Rusya da Özbekistan’dan kolay kolay vazgeçmeyecektir. Özbekis-
tan-Çin ilişkisinde ise ekonomi ön plana çıkmaktadır. Taraflar arasındaki ticaretin geliş-
me sebebi, Özbekistan için karayolları bağlantılarının yanı sıra Çin pazarında ihtiyaçla-
rına rahatça ulaşılabilmesi olduğu kadar; Özbekistan’ın petrol, gaz ve maden rezervleri, 
altın kaynakları da Çin’in dikkatini çekmekte ve ilişkiler ağını geliştirmektedir.

69  Seyfi Yıldırım ve Mirzahan Egamberdiyev, “Türkistan’ın İşgali ve Sovyetleştirilmesi Sürecinde 
Ermeniler ve Bölgede Yaptıkları Katliamlar”, Belleten, Nisan 2021, C. 85, Sayı 302, ss. 227-277.
70  Yıldırım ve Egamberdiyev, a.g.d, ss. 227-277.
71  Mahmut Yardımcıoğlu ve Hüseyin Koçarslan, “Çok Kutuplu Dünyaya Doğru: Şanghay İş Birliği 
Örgütü”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, C. 2, Sayı 2, 2012, ss. 163-174.
72  Bazı kaynaklarda partinin adı, Demokratik Halk Partisi olarak verilmektedir.
73  http://www.aljazeera.com.tr/ulke-profili/ulke-profili-ozbekistan  E.T: 17.12.2021
74  Güher, a.g.t, s. 2.
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5. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Özbekistan
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün 
temelleri 15 Mayıs 1992 tarihinde Özbekis-
tan’ın başkenti Taşkent’te imzalanan Kolek-
tif Güvenlik Antlaşması/Taşkent Antlaşma-
sına dayanır. Kolektif Güvenlik Antlaşması 
Örgütü (KGAÖ), Sovyetlerin dağılmasından 
sonra merkezi Moskova’da olmak üzere Ba-
ğımsız Devletler Topluluğu tarafından 7 Ekim 
2002’de Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan’dan 
oluşturulan barış ortamının devamı ve askeri/

savunma anlayışına dayanan iş birliği örgütü olarak üyelerden birine yapılan saldırıyı, tüm 
üyelere yapılmış sayan kolektif bir savunma anlaşmasıdır. Örgütün temel amacı, kendisine 
üye olan ülkelerin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak, bu hususta meydana ge-
lebilecek tehditleri ve olası tehlikeleri, müşterek biçimde ortadan kaldırmaktır.75 Azerbay-
can ve Gürcistan, 1999’da Özbekistan ise Rusya’nın ağırlığından dolayı ABD’ye yaklaşmış 
ve 2012’de KGAÖ üyeliğini askıya almıştır. KGAÖ, Varşova Paktına da benzetilmektedir. 
26 Ağustos 2008’de Gürcistan’dan ayrılan Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığı 29 
Ağustos 2008’de KGAÖ tarafından Rusya’nın önderliğinde kabul görmüştür. Kendi ba-
ğımsızlıklarını ve güvenliklerini ‘kendi’ imkânlarıyla sağlamakta yetersiz kalan bölge ül-
keleri, Rusya gibi başka devletlerle bu minvaldeki anlaşmalarla güvenliklerini sağlamaya 
çalıştıklarına inanmaktadır. Ancak Özbekistan; sahip olduğu askeri gücü, kalabalık nüfusu, 
coğrafi konumu ve tarihsel birikimi ile Orta Asya’da güçlü bir aktör olma potansiyeline 
sahip olarak Rusya’nın ya da herhangi bir devletin güdümünde olmayı istememektedir.

6. Şanghay İş Birliği Örgütü – Özbekistan ve ABD Faktörü
Tarihsel ve jeo-stratejik açıdan Çin ve Rusya arasında sıkışmış Orta Asya devletleri 

geleneksel dengeleme politikaları çerçevesinde Şanghay İş Birliği Örgütü’ne dâhil olmuş-
lardır. Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Soğuk savaşın bitişiyle bölgede ortaya çıkan sınır 
ve bölgesel güvenlik sorunlarını çözmek amacıyla 1996’da Rusya ve Çin’in önderliğinde, 
beş ülkenin Çin’in Şanghay şehrinde bir araya gelmesi ile “Şanghay Beşlisi” adı verilen 
grup ortaya çıkmıştır. Bu oluşum, Özbekistan’ın da katılımı ile 2001’de Şanghay İş Birliği 
Örgütü’ne dönüşür. Şanghay Örgütü’nde 6 üye devlet olarak Rusya, Çin, Tacikistan, Kırgı-
zistan, Kazakistan ve Özbekistan bulunuyor. İlk toplantısı, devlet başkanları düzeyinde 26 
Nisan 1996 tarihinde Çin’in Şanghay şehrinde yapılmıştır. Örgütün önemli iki aktörü olan 
Çin ve Rusya aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimî üyesidir. Şan-
ghay üyelerinin zengin doğal kaynaklara, önemli miktarda petrol ve doğal gaz rezervlerine 
sahip olmaları, örgüte eko-stratejik güç kazandırmaktadır.

ABD, bağımsızlık ilanının ardından Özbekistan’ı 25 Aralık 1991’de tanımış ve 
1992’de Taşkent’te büyükelçiliğini açmıştır. Bunu 1993 yılında Kerimov’un BM Genel 
Kurul toplantısına katılmak için New York’u ziyaret etmesi ve 1994 yılında iki ülke arasın-
da yapılan çeşitli antlaşmalar izlemiştir. 1998’de ABD Meclis Başkanı Robert Livingston, 

75  Güher, ss. 26-29.
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Özbekistan’ı ziyaret etmiştir.76 2000’lerde ABD’nin öncelikleri Ortadoğu, ‘küresel te-
rör!’, Irak ve Afganistan işgalleri olduğundan Orta Asya’ya çok fazla yoğunlaşmamıştır. 
11 Eylül sonrası ‘terörizm’le mücadele adı altında ABD’nin bölgeye yerleşmesine engel 
olamayan Rusya, kendisi de ‘terörizm’le mücadele için Özbekistan’ın güney sınırlarına 
Rus askerlerini yerleştirme teklifinde bulunmuştur. Ancak teklif, Moskova’ya mesafeli 
duran Kerimov tarafından reddedilmiştir. ABD’nin bölgeye yerleşmesi sonrasında iki 
ülke arasında “soğukluk” yaşanmış, bir yandan Rus medyası Özbekistan yönetimine 
sert eleştiriler yöneltirken Kerimov da Rusya’yı bölgede emperyal politikalar izlemekle 
suçlamıştır. Böylece Özbekistan ile ABD arasında oluşan ittifak ilişkileri Moskova-Taş-
kent ilişkilerinde gerilime yol açmıştır. 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Özbekistan, 
ABD’ye topraklarında üs vermiş, bu tarihten itibaren güvenlik kaygıları ve AB ülke-
lerinin alternatif enerji kaynağı arayışı nedeniyle ülkenin insan hakları ihlallerine göz 
yumulmaya başlanmıştır. Özbekistan’daki ABD yatırımları da artış göstermiştir. Özbe-
kistan’da hâlihazırda yaklaşık 200 Özbek-Amerikan ortak şirketi bulunmaktadır. Bölge-
de giderek akamete uğrayan Rusya’nın nüfuzu Özbekistan’ı giderek Amerikan çizgisine 
yaklaştırmıştır. Böylelikle ABD, Özbekistan üzerinden bölgede hegemonya idealini ger-
çekleştirmeyi ve Rusya’nın bölgeye yönelik politikalarını bloke etmeyi amaçlamıştır. 
Bu ilişki, Mayıs 1999’da Özbekistan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması’ndan ayrılarak 
ABD tarafından desteklenen ve Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova’dan olu-
şan GUAM grubuna katılmasıyla sonuçlanmıştır. Ancak terörizmle mücadele adı altında 
bölgeye yerleşen ABD’nin bölge ülkelerinde meydana getirdiği renkli devrimler ve 13 
Mayıs 2005 tarihinde Özbekistan’da patlak veren Andican Krizi ile beraber Kerimov 
yönetimi, “rejim güvenliği” tehdidi karşısında Andican krizinden sonra ABD ile ilişkile-
rini sonlandırırken Rusya ve Çin ile ilişkileri geliştirme yoluna gitmiştir. Kriz sonrasında 
Özbekistan, Rusya ve Çin’in desteğini alarak Şanghay İş Birliği Örgütü zirvesinde ül-
kesinde ki ABD’nin Karshi-Hanabad üssünü altı ay içinde77 boşaltması kararı alınmıştır.

7. Fergana Vadisi
Fergana bölgesi Kırgızistan’ın güneyini, 
Özbekistan’ın doğusunu ve Tacikistan’ın 
kuzeyini kaplamaktadır. Buralarda yaklaşık 
17 milyon kişi yaşamaktadır.78 Yani Kırgı-
zistan nüfusunun %51›ini, Tacikistan nüfu-
sunun %31’ini ve Özbekistan’ın nüfusunun 
yaklaşık dörtte birini barındırmaktadır. Bu 
bölgenin nüfus yoğunluğu, ülkelerin nüfus 
yoğunluğu ile kıyaslandığında çok fazla-
dır.79 Fergana; etnik çeşitliliği en farklı, 

nüfus yoğunluğu en yüksek, coğrafi konum ve şartları itibari ile radikal akımların yu-
valanmasına müsait noktadır. Fergana coğrafyasının Doğu ve Batı Türkistan arasındaki 
en birleştirici kesişme noktası olduğuna dikkat çekmek gerekir. Bunun yanında her an 

76  Esra Pulat, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Orta Asya’da İslâm’ın Siyasallaşması: Özbekistan 
Örneği”, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Bursa, 2019, s. 49.
77  A. Sait Sönmez, “Güvenlik Sorunları ve Bağımsızlaşma Kıskacında Özbekistan-Rusya İlişkileri 
(1991-2013)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 6, Sayı 28, 2013, s. 330.
78  https://www.youtube.com/watch?v=VE1p_WarlCM  E.T: 20.01.2022
79  https://www.hidropolitikakademi.org/tr/article/4667/fergana-patlarsa-orta-asya-yanar E.T: 20.01.2022
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patlayacak bir mayın tarlası şeklinde diktatör Stalin zamanında Rus istihbaratı tarafından 
planlanarak bölge devletlerini ve halklarını vuruşturabilecek şekilde pay edilmiştir. Sınır 
sorununun en çok yaşandığı, en tartışmalı bölgedir. Bölgede baskın güç olan Özbekistan, 
sorunların çözümünde öncülük edebilecek ve bölge ülkelerini dayanışma içinde bir araya 
getirip çözüme ulaştıracak bir platform oluşturabilecek güce sahip tek ülkedir.80 Bir zaman-
lar Çarlık Rusya’sına karşı mücadele eden Basmacı yapılanmasının merkezi de Fergana 
vadisiydi. Bu bölgede mücadele etmenin güç olduğunu bilen Rusya, Fergana Vadisinin 
Türkistan üzerinde etkisini kırmak amacıyla 1917’den sonra Kırgızistan, Özbekistan ve 
Tacikistan arasında paylaştırmıştı. 1982 ve 1988’de taraflar arasında büyük gerginlikler ya-
şanmış, 1989 ve 1991’de ise taraflar arasında geniş çaplı çatışmalar meydana gelmiştir. So-
nuçta Orta Asya’da sınır sorunları özellikle de Fergana Vadisi için devam etmektedir. Fer-
gana örneği gösterir ki kolonist-emperyal devletlerin işgaline uğrayan yerlerde sonradan 
istikrarı yakalamak kolay olmamaktadır. Zira bu bilinçli bir tercih ve planlamadır. Kadim 
‘böl-parçala’ stratejisinin bir tezahürüdür. Bunlar bölge ülkeleri arasında dostane ilişkiler 
geliştirmeleri önüne konulan engellerdir. Ezcümle, bölge devletleri arasında kardeşliğin 
ikamesi, dış güçlerin kışkırtmalarının büyük ölçüde bertaraf edilmesi ve bölgesel istikrarın 
sağlanmasında Fergana Vadisi sorununun çözümünün hayati önem taşıdığı görülmektedir.

8. Kuşak Yol Projesi ya da Demir İpek Yolu

2013 yılında Çin tarafından gündeme taşınmıştır. Tarihi ipek yolunun misyonuna 
atıf yapılarak günümüzün teknolojik imkanlarını kullanarak Çin’den Türkistan’a oradan 
çeşitli güzergahlar üzerinden Türkiye’ye buradan da İngiltere’ye kadar ulaşması hedefle-
nen bir kuşak yol projedir. SSCB’nin yıkılması ile ‘Demir perde’ olarak ifade edilen Doğu 
Blokunun 1990’da ortadan kalkması üzerine küresel ve bölgesel çapta ekonomik, siyasi ve 
askeri denklemlerde değişimler yaşanır. Bu süreçte Çin de görünürde komünist ideoloji-
sini mahfuz etmekle birlikte özelikle ekonomik sahada kapitalist uygulamalarla dünyaya 
açılmaya başlar. Sahip olduğu büyük iş gücü, geniş tarım alanları, gelişen üretim sanayisi 
ile kısa zamanda önemli kazanımlar elde eder. Özellikle ucuz iş gücü ve eleman bolluğu 

80  Güher, s. 6.

https://www.egepostasi.com/ekonomi/modern-ipek-yolu-icin-tarihi-gun-h225605.html
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üzerinden bolca tüketen dünyanın israfçılarına istenenden fazla ürün sunmak için Çin 
adeta üretim üssü olur. Bu gerçekliklerin yanında küresel sermaye sahiplerinin, finans 
kuruluşlarını ellerinde tutan şirket ve para baronlarının; ABD ve Rusya gibi ülkelere kar-
şı bu kez dünyanın hegemonik yeni düzenini Çin üzerinden planlamalarının bir nüvesi 
olarak bunlar karşımıza çıkmaktadır. Netice itibariyle bu projenin büyük hesaplaşmaları 
içinde barındırdığı aşikârdır. Çin burada ‘yumuşak güç/soft power’ ile stratejik hamleler-
de bulunmakta ve muhatap devletlere ‘kazan-kazan’ formülü ile yaklaşmaktadır.81

Yılda 5 milyar metreküp doğalgazı Çin’e satmakta82 olan Özbekistan, sanayileşen 
ve üreten Çin için hayati önem taşır. Haritada da görüldüğü üzere Kuşak Yol Projesin-
de, Türkistan’daki Müslüman Türk ülkeler ve özellikle Özbekistan ile Avrupa kıtasına 
geçişte köprü konumunda bulunan Türkiye kritik bir rol üstlenmektedir. Bu ülkeler ol-
madan bu projenin hayat bulması imkân dışıdır. Yine haritaya bakıldığında Çin projeye 
daha fazla ülke dâhil ederek daha çok devlet üzerinde nüfuz kurmak istemekte ve rakibi 
olarak gördüğü Rusya’yı olabildiğince diskalifiye etmeyi istemektedir. Bu minval üzere 
Özbekistan sahip olduğu nüfusu, tarım havzası ve hammadde kaynakları ile Çin’in de 
önemsediği bir ülkedir. Bu durum Özbekistan üzerinden Çin, Rusya ve ABD gibi küresel 
aktörlerin rekabetini kızıştırmaktadır. Bu realite, Özbekistan’a avantaj ve dezavantajları 
da beraberinde getirmektedir.

C) TÜRKİYE – ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİ
Bağımsızlığını ilan eden Özbekistan’ı 16 Aralık 1991 tarihinde tanıyan ilk ülke 

Türkiye olmuştur. Taraflar arası diplomatik ilişkiler, 4 Mart 1992 tarihinde tesis edil-
miş Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi 25 Nisan 1992 tarihinde güven mektubunu sunarak 
görevine başlamıştır.83 Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliği ise Ocak 1993’te açılmıştır. 
Türkiye’den Cumhurbaşkanı seviyesinde ilk ziyaret 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal tara-
fından Nisan 1993 tarihinde gerçekleşir. İlişkilerin hukuki temelini oluşturmanın yanında 
ekonomik ve ticari açılardan da iki ülke arasında süreç içinde 100’ün üzerinde ikili an-
laşma ve protokol imzalanmış karşılıklı çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirilmiştir.

1999’dan 2014 de kadarki süre zarfında taraflar arası ilişkilerde olumsuz bir seyir 
yaşanır. Bu sürecin yaşanmasında; Özbekistan’ın Türkiye’yi Özbek muhalifleri barındır-
makla suçlaması, 16 Şubat 1999’da Kerimov’a yönelik suikastte Türk vatandaşlarının 
da katıldığı suçlaması, eylemi yapanlar arasında yer alan Ayberg İbrahimov’un iki ülke 
arasında yapılan suçluların iadesi anlaşmasına rağmen Özbek yönetimine verilmemesi 
ilişkilerin gerilmesine yol açarken Özbekistan’da yaşanan Andican olayı gibi iç hadiseler 
ve rejimin kendisini tehdit altında hissetmesi gerekçesiyle Türkiye’yi de itham etmesi ne-
deniyle ilişkiler kopma aşamasına gelmiştir. Özbekistan’a göre Türkiye’nin Özbekistan’ı 
uluslararası arenada yalnız bırakması, 12-13 Mayıs 2005 tarihlerinde Andican’da yaşanan 
olaylardan sonra BM’nin Özbekistan’a yönelik kabul ettiği eleştiri raporuna Türkiye’nin 
destek vermesi kopukluğun diğer sebepleri arasında sayılabilir.84 Bu bağlamda 2014’te 
kadar taraflar arası sıcak ilişkilerden pek söz edilemez. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet 

81  Geniş bilgi için http://sdam.org.tr/image/foto/2017/12/17/Yeni-Dunya-Duzeninde-Cin-Halk-Cumhu-
riyeti_1513529142.pdf 
82  Ali Budulgan, “Özbekistan’ın Jeopolitik Önemi”, s. 177.
83  https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/08_TurkiyeileTurkCumhuriyetliriveBolgeUlke-
leri.pdf  
84  https://www.avekon.org/papers/1466.pdf E.T: 10.12.2021
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Davutoğlu’nun ifadesiyle iki ülke arasında yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan bir dura-
ğanlık yaşanmıştır. Gerginliğin giderilmesi için Davutoğlu, Eylül 2012’de New York’ta 
Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüşmüştür. Özbekistan, 2012-2013 yıllarında 
BM Genel Kurulu toplantılarında Dışişleri Bakanları seviyesinde yapılan görüşmeler son-
rasında 2014 Ocak ayında Türkiye’nin Güvenlik Konseyi adaylığına desteğini açıklamıştır. 
Dönemin Başbakanı Erdoğan, 7 Şubat 2014 tarihinde Kış Olimpiyat Oyunları açılış töreni 
için gittiği Rusya’nın Soçi şehrinde İslâm Kerimov’la görüşmüş, ikili ilişkilerin durumu 
ele alınmıştır. Görüşme, Başbakan Erdoğan’ın 2003 yılında Özbekistan’a yaptığı ziyaret-
ten sonra iki ülke arasında üst seviyede yapılan ilk temas olmuştur. Bu gelişmelerin akabin-
de ilişkilerde normalleşmeye gidilmiştir. Bunun bazı yansımaları arasında Özbekistan’da 
Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirilmiş 
ekonomik, eğitim, tarımsal, sosyal, sağlık ve kültürel iş birliği alanlarında çok sayıda prog-
ram ve proje bulunmaktadır. Yine bu olumlu gelişim doğrultusunda Koronavirüs/Covid-19 
salgını ile mücadele kapsamında85 yapılan yardımların yanında 50 ambulans, 20 mobil 
klinik ve 20 mobil ofis aracı hediye edilmiştir.86 TİKA’nın Özbekistan’da gerçekleştirdiği 
projelerin toplam değeri 2015 yılında 21 milyon dolara ulaşmıştır.

2015 yılı sonunda Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık ola-
rak 1,5 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Özbekistan’da dokuma, taahhüt, gıda, otelcilik, 
inşaat malzemeleri, plastik, ilaç ve hizmetler sektörlerinde87 faaliyet gösteren Türk firmala-
rının sayısı 520 iken Türkiye’de faaliyet gösteren Özbek sermayeli firma sayısı ise 114’tür. 
Gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler kapsamında Türk firmaları Özbekistan’a yaklaşık 
50.000 kişilik istihdam oluşturmuştur.88 Özbekistan’da Kerimov döneminin sona ermesiy-
le Türkiye ile olan ilişkilerinde de olumlu yönde değişimler yaşanmıştır. Çünkü Kerimov 
ekseriyetle Rus yanlısı bir pozisyon takınmışken yeni Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 
daha geniş katılımlı ve kapsayıcı dış politika anlayışıyla hareket edeceği beyanında bulun-
muştur. Türkiye ile Özbekistan arasında son dönemin en mühim gelişmesi, Türkiye firması 
Nurol Makina ile Özbekistan’ın UzAuto’nun yaptığı anlaşma sonucu 1000 adet ‘Ejder’ 
zırhlı savaş aracının Özbekistan’da üretilmesinin kararlaştırılmış olmasıdır. Bu taraflar 
arasında askeri ve ekonomik ilişkilerinin gelişimini de artırır. Ayrıca Özbekistan-Türki-
ye Savunma Bakanları düzeyinde yapılan anlaşma uyarınca 2018 yılından itibaren Özbek 
askeri görevlilerinin, Türkiye’de eğitim görmeye başlaması kararı alınmıştır.89 17-18 Ka-
sım 2016 tarihlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Özbekistan’ı, Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev ise 25 Ekim 2017 tarihinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunmuştur. 
29 Nisan-1 Mayıs 2018 tarihlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı, tekrar Özbekistan’a ziyaret 
gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret çerçevesinde Türkiye ile Özbekistan arasında Yüksek Dü-
zeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) kurulmasına karar verilmiş bu kapsamda Özbek 
Cumhurbaşkanı, 19-20 Şubat 2020 tarihlerinde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmiştir.

Türkiye-Özbekistan arası ticaret hacmi yıllar itibarıyla istikrarlı biçimde artış kay-
detmiştir. 2000’li yılların başında 126 milyon dolar seviyelerinde olan dış ticaret hacmi, 

85  https://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika%27dan_ozbekistan%27a_kovid_19%27la_mucadele_icin_tib-
bi_malzeme_destegi-56896 E.T: 25.01.2022
86  https://www.tika.gov.tr/tr/haber/ozbekistan%27da_mobil_ofisler_5_milyon_kisiye_ulasti-60851 E.T: 
25.01.2022
87  https://www.avekon.org/papers/1466.pdf E.T: 10.12.2021 
88  C. Erdem Hepaktan ve Coşkun Çılbant, “Geçmişten Günümüze Türkiye ile Özbekistan’ın Dış Tica-
ret İlişkileri”, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C. 14, Sayı 2, Haziran 2016, s. 98.
89  Güher, s. 66.
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2 milyar dolar seviyesini aşmış durumdadır. 2018 yılına kadar Özbekistan ile ticarette, 
dış ticaret açığı verirken 2018-2020 yıllarında dış ticaret fazlası verir duruma gelmiştir. 
TÜİK verilerine göre 2018 yılı itibariyle Türkiye, Özbekistan’a 951,70 milyon dolar ih-
racat yaparken 795,71 milyon dolarlık da ithalat gerçekleştirmiştir. Özbekistan ile ticaret 
hacmimiz 2019 yılında 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise Özbe-
kistan ile ticarette Türkiye, 183 milyon dolar dış ticaret fazlası elde etmiştir. 2020 yılı 
itibariyle Özbekistan, Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler arasında 35. sırada yer alırken 
ithalat yaptığımız ülkeler arasında 39. sıradadır.90 2020 yılında Türkiye’nin ‘JFC Enerji 
Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ile Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı arasında 
229,6 milyon dolarlık bir mutabakat zaptı imzalanmıştır.91 Hâlihazırda başta tekstil, gıda, 
otelcilik, inşaat malzemeleri, plastik, ilaç ve hizmet sektörlerinde 100’ü temsilcilik ol-
mak üzere toplam 1300 kadar Türk sermayeli firma Özbekistan’da faaliyet göstermek-
tedir.92 T.C. vatandaşları Özbekistan’a yapacakları seyahatlerde 30 gün süre ile vizeden 
muaf tutulmaktadır. Türkiye gibi Kuzey yarımkürede yer alan Özbekistan ile 2 saatlik 
zaman farkı bulunmaktadır.

D) ÖZBEKİSTAN’DA İSLÂM’IN DOĞUŞU, YÜKSELMESİ VE 
İSTİLANIN YIKIMI
Hz. Ömer döneminden itibaren Türklerle başlayan komşuluk ilişkileri, sonraki dö-

nemlerde tekil ya da grupsal olarak İslâm’ı kabullenme süreçleriyle devam etmiştir. Özel-
likle Emeviler zamanında siyasi ve askeri sebeplerle taraflar arasında savaşların vukuu 
bulması Müslümanlaşma sürecine zarar verirken asıl dostluk süreci ve Türklerin kitlesel 
şekilde İslâm’ı kabulleri, Abbasîler devrinde yaşanan 751 tarihli Talas Savaşı sonrasıdır. 
Bu savaşta Çin’in Türk yurduna saldırısı karşısında Müslüman Araplar, Türklerle birlik 
olarak Çin’i mağlup etmiştir. Bu olay, tarihin akışının değişmesinde etkili olmuştur.

İslâmiyet, karşılıklı ticari ilişkiler ve Müslüman sûfilerle dervişlerinin çabaları sa-
yesinde Türkistan coğrafyasında neşvünema bulmuştur. Müslüman tüccarlar, uğradıkları 
ticari merkezlerin hemen hepsinde camiler yaptırmış; bu camiler de Müslüman cemaatin 
oluşmasında önemli rol93 oynamıştır. Nitekim İslâm ülkelerinin uzağındaki Bulgar Türk-
lerinin İslâmiyeti kabulünde Müslüman tüccarların çok önemli rolleri olduğu gibi İslâmi 
şahsiyetlerin tebliğ çalışmaları ve dürüstlükleri de yadsınamaz ki bu mühim şahsiyetler-
den biri de Yusuf Hemedani (1048-1140)’dir.94 Yine Pir-i Türkistan olarak anılan Yusuf 
Hemedani’nin95 talebesi Hoca Ahmed Yesevî’nin İslâmiyet’in Karahanlılar sahasındaki 
Türk illerinde yayılmasındaki önemli katkıları da hatırlanmalıdır. Türkistan’da ve özelde 
Özbekistan’da özellikle Nakşibendiyye, Yesevîyye ve Kübreviyye tarikatları bu anlamda 
etkili olmuştur. Bu sahada çalışan Aleksander Benningsen bu durumu şöyle özetliyor: 
“Gerçekten sufilerin faaliyetleri sayesinde İslâmiyet, hem yerleşik bir hayat süren Öz-

90  https://ticaret.gov.tr/data/5ef20f4213b876b1f88518d8/%C3%96zbekistan_2021.pdf  E.T: 18.12.2021
91  https://ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/ozbekistan/innoweek-2020-230-6-milyon-abd-dola-
ri-degerinde-mutabakat-zapti-imzalandi E.T: 18.12.2021 
92  https://www.mfa.gov.tr/turkiye-ozbekistan-cumhuriyeti-siyasi-iliskileri.tr.mfa  E.T: 17.12.2021
93  Nesimi Yazıcı, İlk Türk -İslâm Devletleri Tarihi, Ankara İlahiyat Fak. Yay. No 192, Ankara 1992, 
s. 32.
94  Necdet Tosun, “Yusuf el-Hemedani”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2013, C. 44, ss. 12-13.
95  Bazı araştırmalarda Yusuf Hemedani’nin, Ahmet Yesevî’ye hocalık etmediği savunulmaktadır. Bu-
nun Nakşibendiye tarikatıyla ilişkilendirme maksatlı olarak ortaya atıldığı savı söz konusudur. / Zahide 
Ay, “Doğu Türkistan’da Ahmet Yesevî, Yesevîlik ve Yesevî Geleneği”, Alevilik-Bektaşilik araştırmaları 
Dergisi, 2019/20
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bekler, Tacikler ve Karakalpaklar hem de Türkmen, Kazak ve Kırgız göçebeleri arasında 
kesin bir şekilde kök salmıştır. Mübalağa etmeden söyleyebiliriz.”96 Öyle ki barbar Moğol 
kasırgasının hüküm sürdüğü o buhranlı dönemlerde, İslâmi tarikatlar ve ehli tasavvuf, in-
sanların en emin ve huzurlu sığınağı olmuştur. Ehl-i sünnet ve’l-cemaat olan Müslüman 
Türkler ekseriyetle Hanefi-Matûrîdî ekolüne mensupturlar. İlk Türk-İslâm Devleti olarak 
kabul edilen İdil (Volga) Bulgar Hanlığı, İslâm ülkelerinin tamamen uzağında ve seyyah 
İbn-i Fadlan’ın Rihle/Risale’sinde belirttiği97 üzere m.922’de İslâm dinini kabulüyle Bul-
gar toprakları, İslâm coğrafyasına katılmış Bulgar milleti de Abbasi Hilafetinin dini otori-
tesini kabul etmiştir.98 Volga Bulgar Kağan’ı Almış Han da adını Emir Cafer bin Abdullah 
olarak değiştirmiştir.

Orta Asya’da Emevi Devleti zamanında Kuteybe bin Müslim komutasında, Buhara 
(m.709) ve Semerkand fethedilmiştir.99 Emevilerin adil halifesi Ömer Bin Abdülaziz’in 
yönetimi zamanında bölgedeki Müslümanlaşma hızlanmıştır.100 Sonraki dönemlerde Ka-
rahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular birer Müslüman Türk devleti olarak ortaya çıkmış-
tır. Türkler, Karahanlılar Devleti zamanında Satuk Buğra (Abdülkerim) Han döneminde 
kitleler halinde İslâm dinine geçiş yapmış ve İslâm, Karahanlılar Devleti’nin resmi dini 
olmuştur. Abdülkerim Satuk Buğra Han vesilesiyle başlayan bu süreçte 956’da101 Selçuk 
Bey’e bağlı Türkmenler, İslâm’la müşerref olurken 960’ta Karluk, Yağma, Çiğil gibi Türk 
boylarından 200.000 çadırlık Türk toplulukları kısa sürede Müslüman olmuştur. 967 yılın-
da ise Hazar Türkleri İslâm’a geçmiştir. İslâm’a geçişe bir başka örnek de 10.000 çadırlık 
bir Türk topluluğunun İslâmiyeti kabul ederek ilk Kurban Bayramı’nda 20.000 kurban 
kesmeleri102 yanında Özbekistan’da 12.-13.yüzyıla ait bazı surelerin tercümesinin yapıldığı 
bir Kur’ân-ı Kerim nüshasının tespiti gösterilebilir.103 

990’dan sonra günümüz Özbekistan bölgesindeki Kaşgar, Buhara, Fergana, Özkent, 
Semerkand gibi mühim yerler Karahanlılar’ın egemenliği altına girmiştir. Buna bağlı olarak 
bölgede İslâm medeniyeti de varlığını daha köklü olarak göstermiştir. Siyasi, askeri müca-
deleler sonucunda ikiye bölünen Karahanlılar’ın Batı kanadına 1212’de bir diğer Müslü-
man Türk Devleti olan Harzemşahlar,104 son vererek söz konusu yerlere hâkim olmuştur. 
Bu değişim sadece egemen gücün el değiştirmesini ifade ederken İslâm medeniyetinin 
devamlılığını sürdürmüştür. İslâmiyeti benimsemiş bütün milletlerin, kaynağını İslâm’dan 
alarak geliştirdikleri İslâm kültür ve medeniyetinde Müslüman Türklerin de büyük katkıla-
rı olmuştur. Matematik ve Astronomi’de Ali Kuşçu,105 Felsefe ve İlim tarihçiliğinde Farabi, 
Tıpta İbn-i Sina, Fizik-Coğrafya-Astronomi’de Ebu Reyhan el-Beyruni/Biruni, Hadis ve 
Fıkıh’ta Abdullah b. Mübarek et-Türki, Fıkıh-Hadis ve Tasavvuf’ta Ebu’l-Kasım el-Ku-
şeyri, Fıkıh-Kelam ve Tefsir’de Şehristani, Tefsir’de Zemahşeri, Hadis-Tefsir ve Fıkıh’ta 
Ebu’l-Leys es-Semerkandî, Hadis ilminde İmam Buhari ile İmam Tirmizi, Fıkıh ve Ke-
lam’da İmam Matûrîdî bu alanda meşhur Müslüman bilginlerdir.

96  Mesut Avcı, “İslâm’ın Orta Asya Tarihi”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2020, C. 9, Sayı 1, ss. 
518-527. 
97  Yazıcı, a.g.e, s. 63.
98  Yazıcı, a.g.e, s. 69.
99  Yazıcı, a.g.e, s. 3.
100  Ed. Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, Çağ yayınları, İstanbul, 1989, 
C. 2, s. 409.
101  Avcı, s. 523.
102  Muharrem Kesik, İlk Türk İslâm Devletleri Tarihi, İstanbul Üniversitesi, Auzef Yayını
103  http://www.tefsir.gen.tr/img/KTA03-emek-usenmez.pdf  E.T: 13.01.2022
104  Yazıcı, a.g.e, s. 85.
105  Cengiz Aydın, “Ali Kuşçu”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 2, 1989, ss. 408-410.
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Göktürk hakanı Bilge Kağanı (ö.734)’n, veziri Tonyukuk’tan bir Budist mabedi 
inşasını istediğinde, vezirin ona verdiği; “savaşı ve hayvan eti yemeyi yasaklayan ve 
miskinlik telkin eden bu dinin kabulü Türkler için felaket olur” cevabında olduğu gibi 
Museviliği kabul eden Hazar Kağanlığının, Hristiyanlığı kabul eden Tuna Bulgarlarının 
ve Macarların bugün için Türklüklerinden acaba ne ölçüde söz edilebilir? Bunun yanında 
Türklerin çoğu defa İslâm dünyasının lideri olarak uzun ömürlü devletler kurmalarında 
bu dinin verdiği ruhun yeri çok önemlidir. Türkistan’ın Rus istilası ile birlikte Müslü-
manların nasıl pasifize edildiğini, ilmin nasıl köreltildiğini 1893’te bölgeyi gezen Mu-
hammed Zahir Bigi gözlemlerini şu şekilde aktarır: "Semerkand medreselerinden birine 
girdim, medresede talebelerle sohbet ettim. Onlara Rus istilasından sonra medreselerin 
durumunun nasıl olacağını sordum, maalesef onlar dünyadan habersizlerdi. Onlar bu 
konuda asla düşünmezlerdi. Bu usûl ile kalacak medreselerin istikbali nasıl olur diye 
kendi kendime düşündüm. Medreseden pazara çıktım. Etrafta genç yiğitler çay verir, 
misafirler talebeler ile dans ederlerdi. Kısacası eski ilim ve medeniyet şehri bu özelli-
ğini tamamen kaybetmişti."106 Taşkent’te doğan Nazime Hanım (1870-1924) ise 1915 
yılında El-İslah dergisinde “Tesettür-ü Nisa” adlı şiirinde, sokaklarda hayâsızca gezdik-
lerine inandığı kadınları ağır bir şekilde eleştirmiş, çağının olaylarını sosyolojik durumu-
nu şiirlerine dökmüş, halkın geri kalmasından, cehalet içinde yaşamasının yanında Rus 
Çarlığı’nın zulümlerini eleştirmekten geri kalmamıştır. Rus Çarlığı’nın zulmünü hay-
kırmaktan korkmamış ve 1915 yılında Petersburg’da öldürülen mazlum işçi için şöyle 
haykırmıştır: 

“Beyan et ey gönül, rızanı her dem,

İşitsin ehl-i diller olsa hem dem,

Olmaktadır el içinde çeşitli talan,

Yağar mazlumlara afet dem dem.

Hükümet adl’ü insafı yitirdi,

Desen hak söz, tutar boğazını sıkıca.”107

Semerkant’ta doğan, soyu Ahmed Yesevî’ye dayanan, müftü-hafız bir dedenin ve 
İslâm hukuku uzmanı bir babanın108 evladı olan Mahmud Hoca Behbudi (1875-1919) de 
içinde bulunulan ahval hakkında şunları dile getirir: "Bütün Türkistan’ın zenginlerinden 
on zengin kişi, bin sum (Özbek parası) verirseler 25’er öğrencinin yurt ve eğitimine ye-
tecek, beş mükemmel okul bina edilir. Bunlardan her yıl elli öğrenci, devlet okullarına 
girebilecek, on yıl içinde bu öğrencilerden iki yüz mühendis, doktor, idareci, öğretmen, 
teknisyen, tüccar çıkacaktır. İşte bunlar bizim de diğer insanlar gibi olduğumuzu göste-
rir, hükümet işlerine girer. Şimdi milletimizin zenginlerinden bunu bekleriz. Bu bir düğün 
için israf edilmeyecektir. Bu okullar berbat olup gitmeyecektir. Ah! Bu sözlerimi düşü-
nebilecek, anlayabilecek zenginler bizde yetişmiş midir?"109 şeklinde sorgu ve hiciv içe-
rikli acı feryadını dile getirir. Söz konusu durumu değerlendirmeye devam ederek; bizi 
‘sömürücü illetler’ denildiğinde yaramız veya hastalığımızı zannedebilirsiniz. Ya da yok 

106  İzzetullah Zeki, “Ceditçilik Hareketinin Ortaya Çıkışı ve Türkistan Âlimleri Üzerindeki Etkisi: 
Mahmud Hoca Behbudi ve Münevver Kâri Örneği”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, (Yüksek lisans tezi) Konya 2014, s. 3.
107  Zeki, a.g.t, s. 58.
108  https://mamer.biz/mahmuthoca-behbudi/ E.T: 15.01.2022
109  Zeki, a.g.t, s. 77.



26

R A P O R

 sdam.org.tr

edici bir hastalığı düşünebilirsiniz. Hayır, bundan daha beter ve daha can acıtıcı, yuvaları 
bozan bir dert; biz Türkistanlıların şehir ya da köylerimizi istila etmiş, bütün hayatımıza 
sarılmış, bizi tehlikeye ve cehenneme sürüklemiştir. Babamızdan daha şefkatli Allah’ımız, 
Kur’ân-ı Kerim’de ‘kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız’110 ayetiyle dikkatleri 
çekmektedir. Rus istilası sürecinde yaşanan yozlaşmanın, görülen cehaletin ve gayesizliğin 
boyutlarını ortaya koymak için söyledikleri ise son derece manidar olup günümüze de ayna 
tutmaktadır: ‘Biz bedbahtça Allah’ın emrine boyun eğmeden düğünlere katılır ve ne var ne 
yok israf ederiz. Ondan bir ay önce hazırlanmaya çalışır, havai fişekler atar ve nicelerimizi 
yaralarız... Herkes evini, işini, çiftçiliğini bırakır bu anlamsız oyunlara katılırlar. Dolayı-
sıyla birçok insan ömrünün bir bölümünü boşa harcar. Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve 
İslâm, vefat edenin hemen defnedilmesini istemiş en çok üç gün azaya/taziyeye izin vermiş, 
sonrasını yasaklamıştır. Ey Halk! Ey Müslümanlar! Biz niçin Allah ve Resul’ünün sözüne 
ve kendi menfaatlerimiz için çalışmıyoruz. Biz deli miyiz? Biz sorumlu değil miyiz? Allah 
için söyleyiniz?’111

E) ÖZBEKİSTAN’DA İSLÂMÎ HAREKETLER
20. yüzyıldan günümüze dek Batı karşısında geri kalmış, bölünmüş İslâm dünyası 

bu durum üzere oldukça Batı için somut bir tehdit oluşturmayacaktır. İslâm’ın veya Müs-
lümanların Batı tarafından tehdit olarak görülmesinin/gösterilmesinin temel sebebi ancak 
Batılı paradigmaya karşı duran bir inanç, nizam olmasıdır. Zira İslâm, sağlam bir Allah 
inancı ve Batılı paradigmanın temelinde yer alan tanrısız düzen kurgusuna veya tanrıyı 
öldüren düzene karşı başkaldırma özüne ve gücüne sahip olan tek inanç/akidedir.

Batı uygarlığı, menfaatlerini esas alarak egoizm ve hedonizm temelli bir yaşam ve 
tüketim kültürünün savunuculuğunu yapmaktadır. Batı’nın ‘Tanrı’sız seküler sistemini 
elinde tutanlara ve bireyi sadece sömürülecek metaya dönüştüren paradigmasına karşı; ha-
yatın her alanında adaleti ve hakkı emreden, herhangi bir kesimi imtiyazlı kılmayan, hakla-
rın gaspını kesinlikle yasaklayan yaşama odaklı inanç sistemi olan İslâm’ı ve mümessilleri 
olan Müslümanları doğrudan hedef tahtasına koymaktadır.112 Batı uygarlığından tevarüs 
modernitenin tanrılaştırılan insan aklının/rasyonalitenin ve onun dini sayılan bilimin; in-
sanı ve hayatı nasıl bir çıkmaza sürüklemesi hususunda Reuben Hersh, ‘…dinin bilimden 
sürgün edilmesinin sonucudur’ demektedir. Kendileri adına karanlık geçen Orta Çağ’dan 
intikam hırsıyla tepkisel davranan seküler Avrupalılar, maruz kaldıkları sıkıntılara sebep, 
Kilise üzerinden varsaydıkları Tanrı’yı öldürmüştür. Bu durumu modernleşme olarak tarif 
eden Batı’nın düşün ve yaşam alanında öldürülen ‘yaratan Tanrı’nın yerine mecburen bir 
tanrı yani ‘yaratılan tanrı/insan’ konulmuştur.113 Kendi içinde sekülerleşen, Tanrı olgusunu 
yaşamdan bertaraf eden Batı/Avrupa için önemli problemlerden biri olan Rus ve Ortodoks 
unsuru da bu eksende modernleşme vasıtasıyla Batılılaş(tırıl)mıştır. Böylece kendisi adına 
hem söz konusu Rus-Ortodoks sorununu çözüme kavuşturmuş hem de onu kendi seküler, 
maddeci havuzuna katmıştır. Burada üzerinde durulan nokta Rus-Ortodoks sahasının dü-
şünsel ve yaşamsal olarak dönüştürülmesidir. Askeri ve siyasi arenadaki çekişme ve reka-
betin nötrize edildiği iddiası söz konusu yapılmamaktadır.

110  https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/202/195-ayet-tefsiri E.T: 15.01.2022
111  Zeki, a.g.t, s. 78.
112  Muhammet Savaş Kafkasyalı, Orta Asya’da İslâm, C. 1, Nu 12, Ahmet Yesevî Üniversitesi, Anka-
ra-Türkistan, 2012, s. 4.
113  Orta Asya’da İslâm, C. 1, s. 8.



27sdamstrateji

ÖZBEKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN'DAKİ İSLÂMÎ HAREKETLER

Avrupa/Batı bunu nasıl başardı, sorusuna karşılık olarak;

Birincisi, sosyalizm-komünizm ideolojisi sayesinde komünistleştirme ve dinsiz-
leştirme politikaları neticesinde kadim kültürleriyle bağları koparılan bu toplumlar; Batı 
uygarlığının düşünsel ve yaşamsal ortağı ve savunucusu haline getirilmiştir. Hatta bu da 
yetmez, hedef düşman olarak belirlenen İslâm ve Müslümanların azgın düşmanı haline 
getirilmiştir.

İkincisi ise ‘yaratılan Tanrı’ düzenine itiraz edebilecek sağlam bir Allah inancı-
na sahip tek inanç sistemi114 olan İslâm’ı, oryantalist yaklaşımlarla ortaya koydukları 
tahribatlarla ve ‘siyasal İslâm’, ‘fundamantalist İslâm’, ‘İslâmcılık’ gibi çıkarımlar ve 
nitelemelerle İslâm’ı dünya halkları gözünde ‘çözüm olacak yegâne alternatif, en sağlam 
kale ve inanç’ kapsamından soyutlamak istemeleridir. Yani dini, bir ideoloji durumu-
na indirgemenin savaşımı içindedirler. Tabi 19. yüzyıldan beridir Müslümanların içinde 
bulunduğu genel durumda, Batılılara bu saha da kolaylaştırıcı fırsatlar sunmuştur. An-
cak Rus-Ortodoksları eritip havzasına dahil eden Batı, bunu İslâm için başaramamıştır. 
Bundan ötürü İslâm ve İslâm dünyasıyla olan savaşlarından vazgeçmemiştir. İslâm dün-
yasının bütün olumsuzluklara rağmen Batı’ya karşı Allah inancıyla var olması, Batı’nın 
nazarında tehditlerin en büyüğü olarak görülmekte ve bundan ötürü İslâm âlemi, Batı’nın 
‘ötekisi’ kılınmıştır.

Batı uygarlığının kodlarıyla formatlanan insanlık cenahının gittikçe vahşileştiği, 
kendisinden başkasını düşünmeyen, kendi menfaatleri doğrultusunda başkasının gere-
kirse hayatına dahi göz diken, 1936’da İngiliz Başbakan Churchill’in sembolleşmiş ifa-
desiyle ‘bir damla petrolü, bir damla kandan daha değerli’115 gören bir anlayışın egemen 
olduğu Batılı paradigmanın dünyayı bir kaosa sürüklediği116 tarihsel gerçeklikler ve tec-
rübelerle sabittir. Meseleye bu pencereden bakınca İslâm’ın, Batılılarca Batılı paradigma 
için niçin ‘öteki’ görülmesi gerektiği daha kolay anlaşılacaktır. Batılı uygarlığın, dünya 
yüzeyinde hedeflerine ulaşması adına ‘öteki’ olarak insanların önüne sürmek istediği İs-
lâm ve Müslümanlar için kavramsal bir kurgu ve senaryo oluşturması gerekirdi. Bunun 
içinde ‘korku’nun gücünü kullandı. Çünkü hayatı, zevki, eğlenceyi, malı seven insanların 
önüne öylesine bir atmosfer üretilmeliydi ki ‘korku’ ile insanlar, nelerini kaybedecekleri-
ni iliklerine kadar hissetmiş olabilsin. Ardından bu korku atmosferine kapılmış insanlara, 
bu korkunun suçlusu olan ‘öteki’nin kabulü kolayca servis edilmiş olabilecekti. Bundan 
sonra da ‘öteki’ kolaylıkla dışlanmış, ilgi duyulmamış, hak ve adaletten ırak tutularak 
‘sanık’ sandalyesine oturtulmuş olacaktı. Bunun içinse hem bilgisel dezenformasyon iyi 
işlenmeliydi hem de kitle iletişim araçları kullanılarak bu senaryoya ön kabullü inandı-
rıcılık kazandırılacaktı. Bu amaca matuf olarak da Batı tarafından ‘İslâmofobi’ kavramı 
üretildi.

Bu noktada hatırlatılmalı ki; Birinci Dünya Savaşında 30 milyon insanın ölümü-
ne sebep olan, İkinci Dünya Savaşında 60 milyondan fazla insanı öldüren, Vietnam’da 
yüzbinlerce insanın üzerine tonlarca bombalar yağdırarak katleden, Cezayir’de bir mil-
yondan fazla Müslümanı katleden ‘uygar Batı’ idi. Milyonlarca Afrikalıyı köleleştiren öz 
yurtlarından süren de ‘modern Batı’ idi. Birinci Haçlı Seferinde sadece Kudüs şehrinde 

114  Orta Asya’da İslâm, C. 1, s. 22.
115  Cemal Kakışım, “Tarihsel Perspektiften Hareketle Irak, Suriye ve Libya’da Yaşanan Enerji 
Savaşlarının Analizi”, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, C. 8, Sayı: 1, 2020, ss. 191-228.
116  Orta Asya’da İslâm, C. 1, s. 32.
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50 binden fazla masum insanı katleden yine Batılı Haçlı ittifakından başkası değildi. Ama 
Müslümanlar bunca vahşeti yaşatan Batı’ya karşın adalet ve merhamet ahlakıyla esir ettik-
leri 4 bin Haçlı askerini öldürmezken onlara İslâm’ın esirlere muamele ilkeleri gereğince 
davranmış ve bu 4 bin eski Haçlı askeri, İslâm’ın nuruyla aydınlanmış olarak Müslüman 
olmuştu. Öyle ki bu durum karşısında Haçlı papazları şöyle demekten kendilerini alama-
mıştır: “Ey hıyanetten daha zalim olan merhamet! Müslümanlar Hristiyanlara ekmek vere-
rek dinlerini satın alıyorlardı, fakat bununla beraber onları Müslüman yapmak için hiçbir 
zorlama yapmadılar.”117 Bunlarla beraber kimi Müslümanlar zaman zaman yaptıklarıyla 
adalet ölçüsü dışına çıkabilmiş ve yanlış davranışlarda bulunabilmiştir. Burada İslâm ile 
Müslümanlar arasında akl-ı selimle samimiyet içinde bir ayrımın yapılması gerekmektedir. 
Batılı paradigmanın savunucuları ve tatbik edicilerinin ise böylesi bir hassasiyeti ve adil 
olma ilkesi söz konusu değildir. Dolayısıyla oluşturulmak istenen ‘korku’ dünyasında İs-
lâm aleyhine ne varsa kullanmak ve pazarlamak peşinde olagelmişlerdir. Eğer ortada sahih, 
tartışmasız bir problem varsa bunu Müslümanfobi olarak adlandırmak icap ederdi. Buna 
mukabil Filistin’de İsrail’in zulümlerine ve Hıristiyan ülkelerin yaptığı onlarca işgal ve 
katliamlara karşılık Müslümanların da bu durumu her şey zıddıyla bilinir ilkesiyle ‘Yahu-
difobi, Hristiyanfobi’ olarak adlandırması gerekirdi. Oysa meselenin bu olmadığı, ‘öteki’ 
kılınmanın ötesinde sorunun ‘işgal, katliamlar, Müslümanlar ve İslâm ile savaş’ olduğu 
açıktır. Üretilen, türetilen, pazarlanan ‘korku’da Müslüman’ın varsa yanlışı İslâm’a mal 
edilmektedir. Bu sebeple İslâmofobi’de mensupları yerine İslâm’ın kendisinin merkeze 
konulması ile kavramın tamamen kurgusal olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu yola ve yönteme 
tevessül eden Batının maksadı İslâm’ı suçlamak, Müslüman’ın iyi ve adil olabileceği ihti-
malini dahi göz ardı etmektir. Müslüman’ın varsa suçunu da İslâm’da görüp, onu peşinen/
önyargılı şekilde suçlu kabul etmek ve Ona yapılacak her türlü müdahaleyi meşru kabul 
etmenin kapısını sonuna kadar açmaktır. Bu minvalde ABD’nin elindeki atom bombalarını 
‘özgürlük misketi’ gibi servis etmesi, sayısını kendisinden başkasının bilemeyeceği Bi-
yolojik-Nükleer-Kimyasal silahların gerçekliği ortadayken ve BM’nin yoktur dediği ama 
kendisinin ısrarla Irak’ta var olduğunu iddia ettiği kimyasal silah demagojisine sarılarak 
bir ülkenin üzerine yağdırdığı tonlarca bombaların, füzelerin gerekçesi kılınarak yapılanla-
ra ‘meşruiyet’ kılıfı giydirilmişti. Böyle bir anlayışa bir başka misal olarak, ‘Moskova’da-
ki bombalama olaylarından sonra eski bir KGB yetkilisinin televizyonlarda ‘çocukların 
öleceği bilinse bile kimyasal silahlar kullanılabilecektir’ demesi ve gerekçesini de ‘Çeçen 
çocukların geleceğin suçluları’ olmasını göstermesi verilebilir. Dolayısıyla aslında ortada 
olan ‘İslâmofobi’ değil ‘Batıfobi’dir. Zira Batı; sömürgecidir, adaletsizdir, egoisttir, mer-
hametsizdir. Ama tüm bunlara karşın kendisini ‘uygar ve örnek’ olarak sunarken ortaya 
alternatif bir düşman sunması gerekirdi; onu da “öteki” olarak İslâmofobi’yi gündemine 
almıştır. Tüm bu veriler bağlamında Türkistan coğrafyasını istila eden komünist ideoloji-
li SSCB ve varisçiliğine oynayan Rusya’da Batı uygarlığının mankurtlaşmışı olarak asla 
onlardan geri kalmayarak tüm zulümleriyle bölgede ideolojik devlet terörünü işlemiştir. 
Milyonlarca insanı çeşitli yollarla katlederken nice insanı yurtlarından sürgün etmiş, köle 
niyetine kamplarda çalıştırmıştır. Bu minvalde Kırım’da yaptıklarını, Ahıskalılara ve Çer-
keslere yapılanları, Afganistan işgalini, Sibirya sürgünlerini ve daha nicelerini tarih bize 
hatırlatmaktadır. Yani SSCB ve Rusya; zihniyet, duruş ve uygulamalar bağlamında Batılı 
paradigmanın, Türkistan’daki uygulayıcısı olmuştur. O’da düşman olarak İslâm ve Müs-

117  https://www.sozvekalem.com/ey-hiyanetten-daha-zalim-olan-merhamet  /  https://dergi.diyanet.gov.tr/
makaledetay.php?ID=16794 E.T: 20.01.2022
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lümanları ‘öteki’ bellemiştir. Etnisitesi ne olursa olsun Müslümanlar bertaraf edilmesi 
gereken ‘öteki’ kimlikli düşman olarak görülmüştür. O halde yok etmeyi kolaylaştırmak 
ve (sözde) insan hakları kuruluşlarının, BM gibi yapıların tepkisini almamak ya da kendi 
savunmasını meşru kılıfa büründürmek üzere de fundamantalizm/radikalizm ve terörizm 
gibi çeşitli kavramları kullandı. Bu eksende gelinen noktada SSCB’nin yıkılması ve So-
ğuk savaşın ardından zaten Müslüman olan ama SSCB’nin asimilasyon ve dinsizleştir-
me faaliyetleri kapsamında törpülenmiş İslâm kimliğinin Türkistan bölgesinde ve özelde 
Özbekistan’da yeniden dirilmesini kabullenmeyen Batı paradigmalı Rusya, ortaya çıkan 
İslâmi hareketlere karşı düşmanlığını sürdürmeye devam etmektedir.

Rus etkisine açık Türkî Cumhuriyetlerdeki yeni yönetimlerde onlarla fikri ve fiili 
ittifakla ülkelerindeki İslâmi yapılarla mücadeleye girişmiştir. Zira Türkistan’daki beş 
Türk devletinde Müslümanlar güçlenirse ve bu durum iktidar olmakla sonuçlanırsa Çin 
ve Rusya’da bulunan yoğun Müslüman nüfus üzerinde de ciddi etkileri olacaktır. Ayrıca 
bölgenin jeostratejik durumu, enerji kaynakları ile askeri boyutu gibi pek çok nokta-
da Çin ve Rusya’ya engellemeler gelebilecektir. Tüm bunları hesap eden bu devletler, 
Müslümanların birleşmesini ve güçlenmesini engellemek üzere her türlü iş birliğini ya-
pabilmektedir. Bu duruma, Özbekistan ve Tacikistan’da 18 yaşından küçüklerin cami-
lere girmesinin yasaklanması ile Rusya’nın Dağıstan’daki saldırıları, Çin’in Uygurlu 
Müslümanlara yönelik uyguladığı zulüm ve soykırım örnekleri gösterilebilir. Bölgede, 
SSCB’den beri İslâm alimleri/mollalar idam ya da sürgün edilse de camiler, medreseler 
ve şeriat mahkemeleri kapatılsa da İslâmi neşriyat yasaklansa da üstüne ateizm, materya-
lizm fikirleri zorla empoze edilmeye çalışılsa da Müslüman halka zorla domuz eti118 yedi-
rilmek istense de netice de İslâm’ın nurunu söndürememişlerdir. Müslümanlar gizli saklı 
Kur’ân’ı öğrenmiş, imanlarını muhafaza etmeyi başarmıştır. Öyle ki SSCB yıkılınca bu-
ralarda İslâmi uyanış ve diriliş hızlı bir şekilde vücut bulmuştur. SSCB’nin esaret kafe-
sinde zincirle bağlanmış bölgenin Müslüman halkına, İslâm bilginlerine Ortadoğu’dan 
ve Güney Asya’daki Müslüman ülkelerden kardeşlik elleri uzatılmış; bu ülkelerden res-
mi ve gayrı resmi yollarla Orta Asya’ya giren İslâmi hareketler, Orta Asya’da etkin ola-
rak faaliyet göstermeye başlamıştır. Böylece, devletin uyguladığı ateizm nedeniyle Orta 
Asya Müslüman toplumlarında çok sınırlı olan dini eğitim ve bilgi birikimi kısa sürede 
artmaya başladı. Dini ve milli geleneğe uymayan isimler almış kişiler, isimlerini tekrar 
dini ve milli geleneğe uygun olan isimlere değiştirdiler. Bölge Müslümanlarında dini iba-
detler, helal yiyecek konusunda hassasiyetler artmaya başladı, erkek çocukların sünnet 
ettirilmesi, nikâh yoluyla evlilik, içkisiz düğünlerin yapılması gibi uygulamalarla İslâm 
toplumda görünür vaziyet kazandı. Kürtaj olayı azalmaya başladı. Lakin tüm bunların 
yanında Özbek rejimi; İslâmi hassasiyeti olanları devamlı polis gözetimine almış, hükü-
mete muhalif fikir ve davranışta bulunanlar ‘radikal’, ‘terörist’ denilerek hapse atılmıştır. 
Özellikle bağımsızlığın ilk yıllarında söz konusu baskı ve zulüm ileri boyutlarda olup 
Özbek yönetim tarafından camilerin kapatılması119 imamların tutuklanması bu anlamda 
dikkat çekicidir. Sakal bırakmak, başkalarına kendi evinde bile olsa Kur’ân öğretmek, 
gençlerin hacca gitmesi, sokakta İslâm dini hakkında konuşmak, İslâmi kıyafetler giymek 
hatta erkekler için okullarda din dersleri yasaklanmıştı. Kerimov’un çok kullandığı bir 
kelime var: ‘Cuvonimak’ ... Bu kelime Özbek halkının içinde çok iyi bilinir. Cuvonimak, 

118  Botakarayev, a.g.e, s. 8.
119  Botakarayev, a.g.e, s. 158.
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‘ailesiyle beraber harcanmak’ demektir. Yani Kerimovlu yönetim, istediği muhalifini aile-
siyle birlikte yok ederim mesajını veriyordu.120 Bağımsızlık sonrası Kerimov diktasındaki 
ülkede ‘milli İslâm-bizim İslâmımız’ olarak nitelendirilen devletçe formülize edilen, reji-
min benimsediği formatta kendileri için tasarlanan laik bir ‘İslâm’ anlayışının öğretilmesi 
ve toplumda yer edinmesi istenmiştir. Ancak her ne kadar devlet eliyle formülize edilen 
bir ‘İslâm’ aktarılmak istenmişse de halk arasında zaman içinde İslâm’ı araştırma, bilgiye 
erişme artmıştır. Hac ibadeti vesilesiyle farklı İslâm ülkeleriyle temaslar artmıştır. Diğer 
taraftan devletin dışa açılım politikaları ve İslâm ülkeleriyle artan ilişkilerde değişimlerin 
ve Müslümanların önünün açılmasında katkı sunmuştur. Bu doğrultuda ülkede yapılan pek 
çok yeni cami inşaatı için Türkiye, Suudi Arabistan finansör121 olmuştur. Türkiye ile ku-
rulan ilişkiler, gidip-gelmeler, Afganistan ve Pakistan ile olan yakınlıklar ve ilişkiler, böl-
gedeki İslâmi hareketlerin tesirleri ile İslâmi bilinçlenme ve uyanış hızlanmıştır. 1999’da 
Taşkent İslâm Üniversitesinin açıldığı Özbekistan’da günümüzde 2223 dini teşkilat faal 
iken 2037 cami faaliyet göstermektedir.122

1. Yesevîlik / Yesevîyye Tarikatı
Türkistan’da yüzyıl boyudur varlığını sürdüren İslâmi bir tarikattır. Doğum ve ölüm 

yılları hakkında kesinlik bulunmayan (ö.1166), 11.-12.yüzyıllar arasında yaşadığı,123 Yesi 
şehrinde dünyaya gelen124 ve 73 yaşında125 vefat ettiği belirtilen; babası Şeyh İbrahim, 
annesi Şeyh Musa’nın kızı Ayşe Hatun olan tarikatın mürşidi Pir-i Türkistan, Hâce-i Tür-
kistan, Evliyalar serveri126 olarak anılan Hoca Ahmet Yesevî’dir.127 Yesevîyye tarikatı, bir 
Türk tarafından ve Türkler arasında kurulmuş olan ilk tarikat128 olma özelliğine sahiptir. 
Hanefi fıkhına tabi olan, Buhara’da iyi bir medrese eğitimi alan alim, mutasavvıf Ahmet 
Yesevî, tarikinin genel İslâmi ilkelerine Dîvân-ı Hikmet adlı eserinde yer vermiştir. Timur 
tarafından yapılan türbesi, Özbek Şiban Han tarafından onarılmış olup Özbekler arasında 
büyük bir saygı görmektedir. Ahmed Yesevî’ye göre dinî bilgiye sahip olmadan tarikata 
girmek doğru değildir. İslâm’ı yaşamadan tarikata girmek, tarikatın ruhuna aykırıdır. Ye-
sevîyye’de şeriat, tarikat, marifet ve hakikat olgusu en temel esas olarak kabul edilmiştir. 
Şeriat olmadan tarikat olmaz. Bunun için şöyle demiştir: “Tarikata şerîatsız girenlerin, 
Şeytan gelip imanını alır imiş.” Ahmed Yesevî, Ehli sünnet ve’l-cemaati esas alan, dünya 
ve ahiret dengesini savunan bir tarikat anlayışına sahiptir.129 Nefis terbiyesi için mücâhe-
de, müridin vazgeçemeyeceği bir ilke olarak görür. Yesevîyye’de zikir, Allah’a ulaşmanın 
manevi yolu olarak kabul edilmiştir. Çağrısının ve hikmetlerinin kaynağını şöyle aktarır:

“Benim hikmetlerim Sübhân’ın fermânı, Okuyup bilsen, hepsi Kur’ân’ın anlamı”130

120  https://www.haksozhaber.net/ozbekistanda-yaygin-zulum-turleri-40292h.htm E.T: 20.01.2022
121  Demir Er, a.g.t, s. 132.
122 Muhammadolim Muhammadsıdıkov, “Özbekistan’da Toplumsal Yaşamın Ana Özelliği Hoşgörü”, 
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 54, Haziran 2015, s. 9.
123  Hayati Bice, Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî, Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üni-
versitesi İnceleme-Araştırma Dizisi, Yayın Nu 33, Ankara, 2016, s. 10.
124  Hoca Ahmed Yesevî, Dîvân-ı Hikmet / Editör: Mustafa Tatcı – Ankara, Hoca Ahmet Yesevî Uluslara-
rası Türk-Kazak Üniversitesi, Yayın Nu 29, 2017, s. 14.
125  Bice, a.g.e, s. 225.
126  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/688990 E.T: 23.01.2022
127  Kemal Eraslan, “Ahmed Yesevî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 2, 1989, ss. 159-161.
128  Bice, a.g.e, s. 142.
129  M. Askeri Küçükkaya, “Yesevîyye Tarikatı’nın Temel İlkeleri”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, Sayı 40, Temmuz-Aralık 2018, s. 145.
130  Cemal Tosun, “Hoca Ahmed Yesevî, Hayatı, Eserleri ve Toplumu Eğitme Metodu”, Dini Araştırma-
lar, Ocak-Nisan 2000, C. 2, ss. 119-130.
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Yesevî, tasavvufî eğitimi almayan cahil ve menfaatçi şeyhlerin izinden gidilme-
mesini savunur.131 Allah inancını tasavvuf yoluyla pekiştirmek, Ahmed Yesevî’nin hare-
ket noktasını oluşturmuştur. Zira Türkistan bölgesinde İslâm öncesi Şamanizm gibi batıl 
inançların etkisi söz konusudur. Bunların yerine Allah inancını ve sevgisini gönüllere 
yerleştirmeyi esas gaye edinmiştir. Amel, inancın zorunluluğudur. Ekilmemiş tarladan 
ne sebeple mahsul beklenebilir ki. Tasavvuf bir hal ilmidir, kal/söz ilmi değildir. İman-a-
mel-mükafat bağlamında şu hatırlatmayı yapar:

“Namaz, oruç, tevbe üzere varanlara

Hak yoluna girip adım atanlara

Bu tevbe ile oraya varanlara

Bağışlanmış kullar ile sohbeti var”

Tasavvufta ‘fenafillah’ olarak kavramsallaşan Allah’a adanmışlığı ise şu şekilde 
ifade eder:132

“Adım sanım kalmadı ben bir hiç oldum;

Allah’ı yad eyleyerek yüce oldum;

Pak yürekle O’na bağlanıp, gör nice oldum”

Ona göre tarikatın tüm meseleleri dine uygun olmalıdır. Aksi takdirde marifet ve 
hakikat düsturları içerisinde temelsiz bir olgudan öteye gidemeyecektir. Çünkü tarikat 
ve hakikatin yolu dinden (şeriattan) geçmektedir. Bu bakımdan Yesevî, “Şeriatsız tari-
kata geçemedim”133 demektedir. Yesevî, kalb-i selim’e sahip olunmadan tarikata girme-
nin doğru olmayacağı fikrindedir. Kalb-i selime ulaşmak için de dinî emirleri bilmek ve 
gereği gibi yaşamak icap etmektedir. Bunun için de bir insanın dört deryadan geçme-
si lazımdır. Yesevî’nin ifadesiyle bunlar; dünya, halk, şeytan ve nefis deryalarıdır. Bu 
deryaların her birisi için birer gemi gereklidir. Dünya deryasının gemisi zühd, yiyeceği 
kanaat, bilgisi horlanmak, demiri de sabırdır. Halk deryasının gemisi (halktan) ümidi 
kesmek ve uzlet, demiri ayrılık, oturuşu da yalnızlık/halvettir. Şeytan deryasının gemisi 
zikir, yiyeceği tesbih, demiri korku ve ümit, oturuşu da muhabbettir. Nefis deryasının ge-
misi de açlık ve susuzluk, yiyeceği aşk, oturuşu da şevktir. Bu dört deryadan geçen kalb-i 
selime ulaşmakta ve tarikata girme liyakatini elde edebilmektedir. Çünkü tarikat, kolay 
girilebilecek bir yol değildir. Zira dini bilmeyen, tarikatı da bilemeyecektir. Yesevî, ‘havf 
ve recâ’ makamında seyreden kişiye mürşid gözüyle bakar. Tasavvuf’un temel gayesi 
ise vuslattır. Tek varlık olan Allah’ın varlığına kavuşabilme, Ahmed Yesevî’nin üzerinde 
durduğu en önemli meseledir. Bunun yolu da zikirden geçmektedir.134 Doğduğu ve ya-
şadığı bölgede Arapça, Farsça bilenlerin az olmasına karşılık bölgenin Müslüman Türk 
ahalisine ana dille hitap edip yazmıştır. Ona göre en makbul kişi, dini emirlerin tamamını 
nefsinde yaşayandır. Bunun için de Hz. Peygamber’in örnek alınması gerekmektedir. 
Zira Allah’ın emirlerine ve Peygamber’in sünnetine inanmayan ve bu emirleri yerine 
getirmeyen birisi gerçek ümmet olma şerefine eremeyecektir.135 Hoca Ahmet Yesevî ve 

131  Küçükkaya, a.g.m, ss. 144-162.
132  Küçükkaya, a.g.m, ss. 144-162.
133  Küçükkaya, a.g.m, ss. 144-162.
134  Küçükkaya, a.g.m, ss. 144-162.
135  Küçükkaya, a.g.m, ss. 144-162.
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tarikatı, Türkistan ve özelde Özbekistan’da kabul görmüş köklü bir İslâmi yapıdır. Etkisi 
Türkistan’la sınırlı kalmayıp Anadolu ve Balkanlara dek uzanmıştır.

2. Kübrevîlik / Kübreviyye Tarikatı
Kübrevîyye Tarikatının kurucu mürşidi Necmeddin-i Kübra’dır (d.1145-ö.1221).136 

Hoca Ahmed Yesevî’den sonra Türkistan’ın ikinci büyük manevi mürşidi ve mücahididir. 
Asıl ismi Ahmed Bin Ömer’dir. İslâm dünyası üzerinde adeta zelzele şoku yaşatan Moğol 
saldırıları karşısında asla geri adım atmayan ve İslâm’ın direniş ruhuyla Harezm meydan-
larında müritleriyle beraber, çapulcu Moğollarla çarpışan bu uğurda şehid olan mümtaz 
şahsiyetlerden, gönül insanlarından biridir Necmeddin-i Kübrâ.

“O bizim pirimiz, gönlüdür evimiz. Vefatın söylüyor, KÜBRÂ şehidimiz.”137

Necmeddin-i Kübrâ, Harzemşahlar Devleti zamanında tüccar bir ailenin çocuğu ola-
rak Hive/Harezm şehrinde dünyaya gelmiştir.138 Nişabur, Tebriz, İskenderiye, Bağdat ve 
Mekke’de tahsil görmüştür.139 Hadis bilgini, Ehl-i Sünnet Şafii fıkhına tabidir. Eğitim-öğ-
retiminden sonra Türkistan’da merhum Hoca Ahmed Yesevî’nin dergahında halka İslâm’ı 
anlatmıştır. Otuz beşli yaşlarda tasavvufa yönelmiştir. Tasavvufî yolculuğun esaslarını 
Fevâihu’l-Cemâl adlı eserde tasnif etmiştir. Burada Kübrevîyye’nin önem verdiği konuları 
gündeme taşımıştır. Bu yolun on temel esası vardır. Bunlar:140 1.Tevbe, 2.Zühd, 3.Tevek-
kül, 4.Kanaat, 5.Uzlet, 6.Zikir, 7.Teveccüh, 8.Sabır, 9.Murakabe ve 10.Rıza’dır.

Necmeddin-i Kübrâ, Türkistan’daki insanların İslâmî hayatlarına yön verirken şeriat, 
tarikat, hakikat dengesine özellikle dikkat etmiş, tartışmalı konulara girmeden rehberliğin 
gereklerini yerine getirmiştir. O şöyle demiştir: “Şeriat gemi gibidir, tarikat deniz gibidir, 
hakikat inci gibidir. Kim inciyi elde etmek isterse gemiye biner, denize açılır ve inciyi elde 
eder. Bu sıralamaya uymayan inciye ulaşamaz.” Zikirle ilgili âyet ve hadîslere temas ettik-
ten sonra sözü kalp gözüne getirir: “Zikir bir nurdur. Kalbi kapladığı ve hâkimiyeti altına 
aldığı zaman kalp ile kalp gözlerini de nurlandırır. Böylece daha önce görmesine engel 
olan karanlık yerlerde bile eşyayı bu kalp gözü ile görebilir. Nitekim ölüm döşeğinde olan 
bir kimse yanında hazır olanların göremediklerini görebilir.141 Bu konuyla ilişkili olarak 
Kur’ân-ı Kerim’den şu ayeti delil sunar: “İşte senden perdeyi kaldırdık. Bugün gözün ne 
kadar keskindir.”142

Eserleri: Fevâihu’l-Cemâl ve Fevâtihu’l-Celal, Adâbu’s-Sûfiyye, Risâle İle’l-Hâim 
ile Usûlü’l-Aşere’dir. Usûlü’l-Aşere en yaygın eseri olup, gönül eğitiminin on esasını açık-
layan küçük bir risaledir. Eserde Müslümanlar, dinî hayat yönünden üçlü bir kategoriye 
ayrılmışlardır:

1. Tarîk-i Ahyâr: İbadet ve amel-i salih ile dindarlığı gerçekleştirenler.

136  Hamid Algar, “Necmeddin-i Kübra”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 32, 2006, ss. 500-506 / Keskin ve 
parlak zekâsı ile dinin parlayan yıldızı manasında ona Necmeddin, kıyamet günü haşri anlatan ayet ifadesin-
den de ona Kübra denilmiştir. Bazı müridleri ona ‘Ayet’ül-Kübra’ demiştir.
137  Mustafa Kara, “Türkistan’ın Işığı Necmeddin-i Kübrâ”. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sul-
tanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (TDKB). Eski-
şehir, ss. 99-122.
138  Kara, a.g.m, ss. 99-122.
139  Gökbulut, a.g.d, s. 21.
140  Kara, a.g.m, ss. 99-122.
141  Kara, a.g.m, ss. 99-122.
142  Kâf sûresi, 50/22.
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2. Tarîk-i Ebrâr: Riyazet ve mücâhede ile iç dünyalarını imar ve ihya edenler.

3. Tarîk-i Şuttâr: Aşk ve cezbe ile yolculuğunu tamamlayanlar.

Necmeddin-i Kübrâ, havâtır-ı nefs olarak bilinen nefsin mesaj ve telkinlerini açık-
larken şöyle diyor: “Nefis, insanın iç dünyasının kralı gibidir. Ordusunu ise şehvet, hevâ, 
heves, hayvanî ruh meydana getirir. Mürid ise o anda kördür, tehlikeleri göremez. İyi ile 
kötüyü birbirinden ayırt edemez… Nefis; insanî bünyede domuz hırsı, panter kızgınlığı, 
kurt fesadı, tilki hilesi, maymun ihtirası, eşek şehveti, öküz arzusu, şeytan hilesi ve hased 
ateşi ile dolu olarak bulunur.” Nefsin ateşinin söndürülmesi hakkındaki bir tavsiyesi ise 
şudur: “İhlaslı ol dostum. İhlaslı olduğunda kesinlikle kendini ihlas makamında görme! 
Çünkü bu ihlasın için bir şüphe ve şâibedir. Böyle yaparsan şeytan iç dünyana girme 
fırsatı elde eder.” Allah’a olan vuslatın yolculuğunu ise şöyle anlatır: “Şevk, muhabbetin 
başlangıcıdır. Muhabbetin sonu aşkın başlangıcıdır… Aşk ise insanın içini ve ciğerini 
yakan bir ateştir. Aklı şaşkın kılar, yanıltır, gözü kör eder ve işitme duyusunu giderir. 
Büyük korkuları insana küçük gösterir. İnsanın boğazını sıkar… Vuslat ise aşk ateşini 
söndürür.”143

Türkistan merkezli bu mesajlar, bölge insanlarına yeni bir ufuk açmış, dinî hayata 
yeni bir coşku getirmiş, aşk ve muhabbet merkezli bir dünyanın temellerini atmıştır. Bir 
taraftan Yesevî dervişleri, diğer taraftan Nakşibendî dervişleri ile beraber bölge insanının 
iç dünyası mamur hâle getirilmiştir. Bu tohum o kadar güçlü olmuş, bu gayretin kökleri 
o kadar derinlere inmiştir ki, bin yıla yaklaşan süre içinde hayatiyetini kaybetmemiş-
tir. Bugün bölge insanı Ahmed Yesevî, Bahaeddin Nakşibendî ile birlikte Necmeddin-i 
Kübra’yı da tanımakta ve hürmetle yad etmektedir. Türkistan’da onca yıl süren marksist 
SSCB’nin halkı ‘dinsizleştirme-kafirleştirme’ zulmü karşısında halkın İslâm’ı unutma-
masında kalplerinde imanın oluşunda bu İslâmi şahsiyetlerin ve kurdukları tarikatların 
önemi büyüktür. Şehid mürşid Necmeddin-i Kübra’nın, halife-i müridlerinden Necmed-
din Daye ile Kübreviyye tarikatı, Anadolu’ya gelmiştir. Necmeddin Daye, yaşanan Mo-
ğol zulmü sebebiyle Türkistan’dan ayrılarak Erbil’e oradan Diyarbakır’a144 sonra Kayse-
ri’ye hicret etmiştir. 1223’te Türkiye Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat ile görüşmüş, 
ona eserini takdim ettikten sonra Bağdat’a geçmiş ve 1256’da orada vefat etmiştir. Ayrıca 
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin babası Bahaeddin Veled’de145 onun müridleri arasında 
yer almaktadır. Bununla birlikte pek çok ilim ehli ve müridin aracılığıyla Kübreviyye ta-
rikatı Anadolu, Suriye, Irak, Hindistan ile Endonezya gibi yerlerde yayılım göstermiştir.

3. Özbekistan İslâmî Hareketi (ÖİH)
Başlangıçta Tahir Yoldaşev’in ‘Adalet’ ve Cuma Namangani’nin ‘Tövbe’ grubu 

şeklinde varlık göstererek özellikle Namangan bölgesinde devleti, İslâmi nitelikli kılma 
amacı doğrultusunda propaganda ve örgütlenme faaliyetlerine başlandı. Bu kapsamda 
Özbekistan’ın çeşitli bölgelerinde cami ve medreseler kurup faaliyetlerini yoğunlaştır-
dılar. 1990’lı yılların başlarında başlayan çalışmalara özellikle genç nüfustan önemli 
bir destek gören, ‘Adalet’ ve ‘Tövbe’ gruplarının birleşmesiyle yapılanmasını 1996’da 
tamamlayan hareketin; lider ve silahlı kadrosunun birçoğu 1979-1989 yılları arasında 

143  Kara, a.g.m, ss. 99-122.
144  Guvanch Yaylımov, “Necmeddîn-İ Kübrâ ve Anadolu’da Kübrevîlik”, Uludağ Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü (Yüksek lisans tezi), Bursa 2012, s. 22.
145  Hamid Algar, a.g.m, ss. 500-506.
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Ruslara karşı Afganistan’da savaşan isimlerden oluşmuştur. Hareket, eylemlerini Özbekis-
tan’da yoğunlaştırsa da Fergana vadisi üzerinden Tacikistan ve Kırgızistan’da da faaliyet-
ler de bulunmuştur.

Tahir Yoldaşev, Sovyetler’in dağılmasıy-
la Özbekistan’ın bağımsızlığını elde et-
mesinin ardından 1990’lı yılların başında 
ortaya çıkan siyasi hareketten biri olan 
Adalet Partisi’nin (AP) lideriydi. AP, 
İslâmi hukuk sisteminin Özbekistan’da 
uygulanmasını talep eden programıyla 
İslâmi siyaseti, Özbekistan’da gündeme 
getiren ilk partidir. 1992 yılında Naman-
gan şehrinde bulunan Otavalihon Camii 
çevresinde yapılanan hareket; Fergana 
orjinli İslâm Leşkeri ve Vehhâbî eksenli 
Tursun Bayev’in Tovba/Tövbe adlı İslâ-
mi grupları ile ittihad kurarak bu grupları 
1996’da Özbekistan İslâmi Hareketi adı 
altında birleştirdi.146 

Hareketin diğer lideri olan Cuma Namangani, Sovyetler Birliği Afganistan’ı işgal 
edince oraya gidip onlara karşı savaşan biriydi. SSCB işgali bitince Tacikistan İslâmi Dire-
niş Hareketi’nin liderlerinden Muhammet Şarif tarafından desteklenen Özbekistan Tovba/
Tövbe Hareketi ile bağlantıya geçti.

Özbekistan İslâmi Hareketi, Özbekistan’daki totaliter komünist yönetim paradig-
masına sahip mevcut iktidar yerine İslâmi bir devleti kurma amacıyla ortaya çıkmıştır. 
Bu doğrultuda Kerimov rejimine karşı mücadeleye odaklanmıştır. Örgütün esas amacı, 
başta Özbekistan olmak üzere Orta Asya ülkeleri ve Çin’in Uygur Sincan özerk bölgesini 
kapsayan topraklarda İslâmi bir devlet kurmaktır. Hareket, özellikle Fergana bölgesinde 
etkin olmakla birlikte Özbekistan’ın en büyük İslâmi yapılanması olarak görülmektedir. 
Hareketin siyasi yönü, Adalet Partisi’dir. Adalet Partisi, Özbekistan içinde İslâmi partilerin 
yasallaşmasını ve Özbekistan’da İslâmi bir devletin kurulmasını talep edince Özbekistan 
yönetimi, ülkedeki İslâm merkezini kapatarak dini faaliyetlerde yer alanların büyük bö-
lümünü tutuklamıştır. Kerimov hükümetinin gerçekleştirdiği bu baskılar sonucu üyelerin 
birçoğu önce Tacikistan’a sonrasında da Afganistan’a kaçtılar. 1993 yılında Tacikistan’da 
başlayan Tacik yönetime karşı silahlı mücadele, 1997 yılında Tacik İç Savaşı sona ere-
ne kadar İslâmi Hareket, Orta Asya hükümetleri için tehdit unsuru147 olarak algılanmıştır. 
1997 yılında Tacik İç Savaşının sona ermesi ve diğer taraftan Taliban güçlerinin Afganis-
tan’da Kabil’i ele geçirmesiyle özellikle Fergana Vadisi’nde etkinliğini artırmış ve yeni 
bir İslâm Halifeliğinin kurulacağını ilan etmiştir.148 Hareket, ilk silahlı eylemini de Aralık 
ayında 1997 yılında Namangan kentinde 4 Özbek polisi öldürerek149 gerçekleştirir. Keri-

146  Çaman ve Dağcı, a.g.m, s. 16.
147  Güher, a.g.t, s. 14.
148  Levent Demirci, “Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın Kesişimindeki Sorunlu Vadi: Fergana”, 
Savunma Bilimleri Dergisi, Kasım 2012, C. 11, Sayı 2, ss. 33-69.
149  A. Sait Sönmez, a.g.m, s. 321.

Tahir Yoldaşev (sağda) ve Cumabay Namangani (solda)
https://www.mepanews.com/ozbekistan-İslâmi-hareke-
ti-lideri-yoldasev-afganistanda-olduruldu-40894h.htm
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mov hükümetine karşı ilan ettikleri cihad kapsamında 16 Şubat 1999’da Taşkent’in mer-
kezinde altı araç patlatılmış; amaç Kerimov’a suikast düzenlemektir. Başkent Taşkent’te 
16 Şubat 1999 tarihinde Kerimov’a yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı ile de dik-
katleri üzerinde toplamıştır. Bu saldırı, Özbekistan’ı derinden sarsmış ve devletin İslâmi 
yapıları daha büyük bir tehdit olarak görmesine yol açmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde 
2000’e gelindiğinde hareket, ABD tarafından en tehlikeli ‘örgütler’ listesine dâhil edilir. 
Özbekistan yönetimi de ABD’nin 11 Eylül saldırıları sonrasında Afganistan ve Orta As-
ya’daki İslâmi hareketlere yönelik müdahalesinden yararlanmasını ve kendi durumunu 
ABD’ye ve dünya kamuoyuna radikalizm ile savaş görünümünde lanse etmeyi bildi. Bu 
gelişmeler ABD ile Özbek yönetimini birbirine yakınlaştırmış oldu. Örgütün askeri lideri 
ve saldırıların planlayıcısı olarak Özbekistan’da ölüm cezasına çarptırılmış olan Cuma 
Namangani, ABD tarafından Afganistan’da ve çevre bölgelerde yürütülen operasyon-
larda Mezar-ı Şerif’te 2001 yılında öldürülmüştür.150 Hareket, 20 Mayıs 2001 tarihinde 
ismini Türkistan İslâm Partisi olarak değiştirmiştir. 2004 yılında hareketten ayrılan bir 
grup, Özbekistan’da faaliyet yürütmek amacıyla İslâmi Cihat Birliği isimli bir örgüt kur-
muştur. Namangani’nin ölümünden sonra 2009 yılında örgütün lideri olan Yoldaşev de 
Kaniguram’a yapılan hava saldırısında öldürülmüştür.

4. Hizb’ut-Tahrir Hareketi
Hizb’ut-Tahrir, 1952’de Ürdünlü Muhammed Takıyyüddin en-Nebhânî tarafından 

Ürdün'de kurulan İslâmi bir harekettir. Nebhânî’nin kendisi Müslüman Kardeşler’e/İh-
vân-ı Müslimîn’e yakın dururken İhvân’ın ‘siyasi parti’ olmaması151 gerekçesiyle tama-
men uzaklaşmış, yine örgüte katılanların birçoğu Müslüman Kardeşler’den ayrılmıştır.152 
Nebhânî, örgütün kuruluş yıllarında neşrettiği kitaplar ile şeriat temelinde bir halifelik 
kurma hedefini ifade etmiştir. Nebhânî’nin eserlerinde selefi bir tarzda dört halife dö-
nemindeki yönetim tarzının hayata geçirilmesi savunulmuştur. Hizb-ut Tahrir kitlesel 
örgütlenme yerine 5 ila 7 kişilik gruplar halinde hücreler şeklinde örgütlenmektedir. Ör-
güt mensuplarının birbirlerinden habersiz oldukları bu sistem, örgüt açısından güvenlik 
sağlamaktadır. Hizb-ut Tahrir lideri Nebhânî’nin 1977 yılında hayatını kaybetmesi ile bir 
süreliğine sessizlik dönemine girmiş olsa da 1980’li yıllardan itibaren Şeyh Yusuf Abdul 
Kadim Zellum liderliğinde etkinliğini tekrar arttırmaya başlamıştır. Örgüt, Nebhânî’nin 
düşünceleri doğrultusunda İslâm’ın ilk dönemlerindeki yönetim tarzını hedefleyerek So-
ğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından giderek daha da güçlenen hareket; 1990 sonrasın-
da Orta Asya cumhuriyetlerinden Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’da kendini gös-
termeye başlamıştır. Orta Asya’da giderek etkin olan Hizb-ut Tahrir’in toplumun farklı 
katmanlarından mensupları bulunmaktadır. Örgütün Özbekistan’daki siyasi ayağının adı 
‘İslâmi Özgürlük Partisi’dir.153 Buradaki amacı, Çin’in Sincan eyaletinden itibaren Orta 
Asya’yı da içine alarak halifelik altında birleştirmektir. Hizb-ut Tahrir hareketinin temel 
özelliklerinden biri ilkesel olarak silaha başvurmaması olarak gösterilir. Hizb-ut Tahrir, 
Özbekistan İslâmi Hareketi’nden sonra ikinci etkin İslâmi yapı olarak değerlendirilmek-
tedir.

150  https://www.mepanews.com/ozbekistan-İslâmi-hareketi-lideri-yoldasev-afganistanda-oldurul-
du-40894h.htm E.T:16.02.2022
151  Ali Köse, “Hizbü’t-Tahrir’il-İslâmi” TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 18, 1998, ss. 184-185.
152  Pulat, a.g.t, s. 61.
153  Çaman ve Dağcı, a.g.m, s. 18.
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Ekremiye Grubu ve Andican Olayı
Ekremiye grubunun kurucusu, Ekrem Yoldaşev’dir. Yoldaşev, 1963 yılında Andi-

can’da doğmuştur. 1992 yılında kendi memleketinde daha çok gençlere vaazlar vererek 
ortaya çıkıp taban oluşturmaya başlamıştır. 1998’de tutuklanan Yoldaşev yine aynı yıl ilan 
edilen genel afla serbest kalmıştır. Ancak 16 Şubat 1999’da gerçekleşen Taşkent bomba-
lamaları üzerine tekrar tutuklanır. Yoldaşev’e Özbekistan yasalarını çiğnemekten ve örgüt 
kurmaktan dolayı 17 yıl hapis cezası verildi. Ekrem Yoldaşev tarafından Hizb-ut Tahrir’in 
alt kolu olarak kurulduğu ifade edilen Ekremiler/Ekremiye grubu, Özbekistan’ın özellikle 
Andican bölgesinde esnaflar içerisinde önemli bir destek yakalamış ‘kardeşlik’ adlı fonlarla 
ihtiyacı olan kişilere maddi destek sağlamıştır. Fergana’nın kalbi durumunda olduğu belir-
tilen 300 bin nüfuslu Andican’da yoğunlaşan Ekremiye üyeleri, bir ara Özbek hükümetinin 
de övgüsüne mazhar olan tanınmış işletmeler ve eğitim kurumlarını içeren İslâmi bir yapı 
oluşturdular. Ancak 2004 yılında Andican valisinin değişmesinden sonra yerel yetkililer, 
Ekremiye ile bağlantılı 23 iş adamını ‘militanlık’ suçlamasıyla tutukladı. Haziran 2004’te 
tutuklanan 23 kişi çeşitli işletmelerin başarılı iş adamlarıydı. Bunlar yetimhanelere, okul-
lara ve hastanelere bağışta bulunan, çalışanlarına asgari ücretten daha fazla maaş ödeyen 
hayırsever iş adamlarıydı. Bu halleriyle Ekremiye grubu, tutuklamalara kadar yönetimin 
hedefinde değildi. Fakat söz konusu iş adamlarının etkinlikleri, tüm toplumsal alanda kont-
rol sağlamayı amaçlayan devletin gözünde, onları şüpheli hale getirdi ve dindarlıkları da 
onları suçlamak için en muhtemel bahane kılındı.154 Zira Hükümet, Özbek ekonomisini 
kendi belirlediği birilerinin kontrolüne vermeyi planlıyordu. Bu hedefe ulaşmak içinde 
2004 yılında söz konusu tutuklamalar gerçekleştirildi. Bu tutuklamalar için duruşmalara 
ise 2005 yılında başlandı. Bu tutuklamalara karşı ilk tepkiler de 12 Mayıs’a kadar barışçıl 
protestolar şeklinde gösterildi. 12 Mayıs gecesinde ise Özbek hükümeti bazı göstericileri 
tutukladı. Bu yeni tutuklamalar, ayaklanmanın başlangıcı oldu. 13 Mayıs sabahı 20 bin 
kişilik bir topluluğun ayaklanması ve silahlı kişiler önce bir polis karakoluna ardından as-
keri bir garnizona saldırdılar. Daha sonra Ekremiye tutuklularının bulunduğu hapishaneye 
saldırarak tüm tutukluları serbest bıraktılar. Bir sonraki gün aynı kişiler, hükumet binalarını 
ele geçirdi. Hükümet ve eylemciler arasındaki müzakereler, eylemcilerin ana talebi olan 
Ekrem Yoldaşev’in serbest bırakılması konusunda bozuldu. Bunun üzerine hükümeti pro-
testo için şehir meydanında toplanan göstericilere, ordu ve polis sert bir şekilde müdahale 
etti. İsyancıların birçoğu çatışmalarda kurban giderken, bazıları Kırgızistan sınırına geçti. 
Uluslararası insan hakları ve kriz izleme gruplarına göre, bu müdahale de Andican’da bü-
yük çoğunluğu silahsız siviller olan 750 civarında insan hayatını kaybetti.155

Andican olayları, Özbekistan’ın iç politikası kadar dış politikasının da yeniden belir-
lenmesinde etkili oldu. Bu olaylar, yönetim ve halk nezdinde travmatik bir etki oluşturdu. 
Andican olayları, Özbekistan açısından hem dış politikadaki tercihlerini belirleyen hem 
de içerideki otoriter rejimi meşrulaştıran önemli bir eşik oldu. Afganistan ve Tacikistan’da 
yaşananların da katkısıyla yaşanan kargaşa ortamı ülkenin daha da otoriter bir yönetime 
savrulmasının gerekçesini oluşturdu. Özbek hükümeti, eleştiriler karşısında İslâmcılardan 
gelebilecek tehdidi gerekçe gösteriyor, İslâmi hareketlerin hepsini ‘Vehhâbî’ olarak yafta-
ladı. Müslümanlar, hükümetin bu toptancı tutumundan nasibini almıştır. 2005’te Astana’da 
yapılan Şanghay İş Birliği Zirvesi’nde Amerika’nın bölgedeki üslerini çekmesi kararı alın-

154  Demir Er, a.g.t, s. 180.
155  Güher, a.g.t, ss. 58-60.
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dı. Kasım 2005’te ABD’nin kullandığı, Özbekistan’daki Hanabad askeri üssü kapatıldı. 
Böylece Amerika bölgedeki en yakın müttefikini kaybetmiş oldu. Şanghay İşbirliği Ör-
gütüne daha fazla angaje olan Özbekistan, Çin ile yakın iş birliği içine girdi. Bu yakın-
laşma Batı’nın ülkedeki etkisini sınırladığı gibi Rusya ile olan ilişkilerin dengelenmesi-
ne de yardımcı oldu. Bu çerçevede 2005 Andican olayları, Taşkent yönetiminin bu kez 
hızla Washington ekseninden uzaklaşmasına neden oldu. Andican olayları Türk-Özbek 
ilişkilerinde de gerginlik oluşturdu. Birleşmiş Milletler’de Andican olaylarına yönelik 
hazırlanan rapora, Türkiye’nin destek vermesi Özbek yönetiminin tepkisine neden oldu. 
Ancak 2008’den bu yana Özbekistan’ın Batı’yla ilişkilerinde ilerleme kaydedilmiştir. 
Afganistan’daki Taliban karşıtı operasyonlarda Özbekistan’ın önem kazanması, Batı’nın 
bu ülkeye yönelik tutumunun yumuşamasına neden olmuştur. 

5. Tebliğ Cemaati
Orta Asya bölgesinde faaliyet gösteren Tebliğ Cemaati, başlangıçta İngiliz sömür-

geciliğine karşı bir protesto hareketi olarak Mevlâna Muhammed İlyas Kandehlevi’nin 
(1885-1944) önderliğinde 1926 yılında Hindistan’da Delhi’de kuruldu. Müslümanların 
inancını güçlendirmek, İslâm inancının yayılması ve Müslümanların birleşmesini amaç-
lamıştır. Tebliğ Cemaati’nin üyeleri, Orta Asya’da ilk olarak Sovyetler sonrası süreçte 
Fergana Vadisi’nde ortaya çıkmıştır. Ve şimdiye kadar Fergana Vadisi, onlar için böl-
gedeki en büyük faaliyet alanını oluşturmaktadır. Hareketin faaliyetleri, genel merkez 
tarafından koordine edilmektedir. Delhi’deki genel merkezin emiri, Kandehlevi’nin to-
runlarından Muhammed Saad Kandehlevi’dir. Pakistan’ın Lahor şehri yakınındaki Ray-
vind denilen yerde bulunan diğer merkezin emiri ise Hacı Abdulvehhab’tır. Ayrıca, Teb-
liğ Cemaati’nin dünyada her ülkede belirli bir alanda faaliyetlerini yürüten merkezleri 
bulunmaktadır. Hareketin mensuplarının dünyada 150 ülkede, yaklaşık 70 ile 80 milyon 
arası olduğu tahmin edilmektedir. Tebliğcilerin asıl amacı, ‘kötülüğü’ men etmeye ve 
‘iyiliğe’ çağırmaktır. Hareket mensupları Özbekistan’da özellikle Fergana Vadisi’nde fa-
aliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Bunun neticesinde endişeye kapılan devlet, 2004 yılında 
hareketi ülkede yasaklamıştır. O zamandan beri hareket, Özbekistan topraklarında illegal 
pozisyonda çalışmalarını sürdürmektedir. Cemaat üyeleri, her yıl Rayvind (Pakistan) ve 
Dakka’da (Bangladeş) toplanmaktadır. Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkme-
nistan’da Tebliğ Cemaati güvenlik tehdidi olarak görülmektedir.156

Hareketin temel prensipleri:
1. Kelime-i Tevhid

2. Namaz

3. İlim ve Zikir

4. İkram-i Müslim

5. İhlas ve Niyet

6. Davet ve Tebliğ

156  Botakarayev, a.g.e, ss. 213-225.
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Tebliğ Cemaati’nin tebliğdeki altı temel ilkesi:
1. İslâm’a davet, sadece din adamların değil her Müslümanın görevidir.

2. İnsanların kendilerine ziyaret edeceğini beklemeden, kendileri tebliğle yükümlüdür.

3. Hareketin üyeleri, faaliyetleri için finans ve güvenlik konusunu kendileri çözmelidir.

4. Faaliyetlerin başarıya ulaşması için harekette, toplumun farklı kesimlerinden insanlar 
olmalıdır.

5. Ana maksat, Müslümanlar arasındaki İslâmi inancın güçlendirilmesidir.

6. Hareketin nihai hedefi bütün Müslümanları birleştirmek ve farklılıkları ortadan kaldır-
maktır.157

6. İslâmi Yeniden Doğuş Partisi (İYDP)
İslâmi Yeniden Doğuş Partisi, siyasal bir hareket olarak Sovyetler Birliği’nin dağıl-

masından kısa bir süre sonra, 9 Haziran 1990 tarihinde Astarhan şehrinde kurulurken ilk 
kongresini, 6 Ekim 1990’da Duşanbe’de gerçekleştirir. Partinin Özbekistan kolunu ise bir 
alim olan Abdullah Utayev158 kurdu. 1992 yılında kendisinden bir daha haber alınamayan 
Utayev’in ortadan kaybolmasının Özbek polisinin işi159 olduğu belirtilmektedir. Tüm Müs-
lümanlarla birleştirmeyi amaçlayan ümmetsel karakterli parti; İslâmi prensiplere dayalı bir 
toplum ve yönetim hayatı amaçlamıştır. İslâmi Yeniden Doğuş Partisi (İYDP), Fergana Va-
disi›nde ve Özbekistan'ın özellikle Semerkand bölgesinde önemli desteğe sahip olmuştur. 
Bu hareket, İslâm ile kendi özüne dönerek geçmişin güç ve refahını sağlayan geleneğin, 
yeniden canlandırılmasını istemektedir. Bu parti, Hint Alt kıtasında İngiliz koloni yöneti-
min sonlarına doğru, dini kimliği ve Müslüman azınlığın geleneksel kültürünü muhafaza 
etme yönünde başlatılan kampanyanın bir parçası olarak ortaya çıkan İslâmi akımlarla bun-
ların Ortadoğu’daki versiyonlarından etkilenmiştir. Yine Suudi menşeli Vehhâbîlik akımı 
ile Pakistan Cemaat-i İslâmi’nin tesirleri söz konusudur. İslâmi Yeniden Doğuş Partisinin 
taraftarları daha sonra Orta Asya Cumhuriyetlerinde farklı partilere bölünerek, tüm Müslü-
man halkları birleştirme ideolojisinden vazgeçmiştir. Bunlardan, Tacikistan İslâmi Yeniden 
Doğuş Partisi, Taliban’ın maddi ve lojistik desteğini elde ederek 1990’larda Tacikistan iç 
savaşında, savaşan taraflardan biri olmuştur. Adı geçen yapı, 1997 Barış Antlaşmasıyla da 
siyasal parti olarak tanınmış ve seçimlerde oldukça düşük oy almasına rağmen hükümette 
yer almıştır. Tacikistan İslâmi Yeniden Doğuş Partisi’nin siyasal sürece dahil edilmesiyle 
siyasi olarak zayıflayacağı ve böylece radikalleşmesinin önüne geçilebileceği yönündeki 
beklentiler çerçevesinde model olabileceği160 hedeflenmiştir.

7. İslâmi Demokrat Partisi
1990’da Özbek aydınları tarafından İslâmi Yeniden Doğuş Partisi’ne rakip olacak 

şekilde oluşturulan bir partidir. İslâmi Demokrat Partisi, İslâm hukukunun liberal bir anla-
yışla Özbekistan›a yerleştirilmesini talep etmiş ve iktidarla birlikte hareket etmiştir.

157  Botakarayev, a.g.e, ss. 213-225.
158  https://9lib.net/article/i%CC%87slami-yeniden-do%C4%9Fu%C5%9F-partisi-orta-radikal-i%CC%87sla-
mi-%C3%B6rg%C3%BCtler.dzxor7dz  E.T: 16.02.2022
159  https://9lib.net/article/i%CC%87slami-yeniden-do%C4%9Fu%C5%9F-partisi-orta-radikal-i%CC%87sla-
mi-%C3%B6rg%C3%BCtler.dzxor7dz  
160  Hüsnü Ezber Bodur, “Orta Asya’da Militan İslâmcı Hareketler ve Vehhâbîlik”, Dini Araştırmalar, 
C. 7, Sayı 20, 2004, ss. 195-204.
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8. Bölgede Vehhâbîlik
Vehhâbîlik, Orta Asya’ya daha çok 19. yüzyıl başlarında Hindistan-Afganistan yo-

luyla girmiştir. Orta Asyalı bazı Müslümanların Hindistan’a seyahat edip Vehhâbî hoca-
lardan ders almaları, buna karşılık bazı Vehhâbî liderlerin Orta Asya’nın çeşitli bölgele-
rindeki medreselerde ders vermeleri ile Vehhâbîlik öğretileri, Orta Asya›ya tanınmıştır. 
1980’li yıllarda bölgeye girmeye çalışan Suudi Arabistan kökenli Vehhâbîlik, Afganis-
tan’da merkezileşmiştir. Çünkü El-Kaide’nin başındaki isim olan Bin Ladin, örgüt mer-
kezi için Afganistan’da karar kılmış ve Vehhâbîliğin küresel cihat ideolojisinin bölgedeki 
bazı yapılarla Orta Asya’ya yaymış, bölgede hâkim olan geleneksel Sûfî anlayışını adeta 
yok saymıştır. Vehhâbîlik, bölgede Sûfîlik ile Hanefi mezhebinin önüne geçince bölgede-
ki ülkelerde aşırılıkta ve silahlı olaylar da artış yaşanmıştır. Ayrıca Vehhâbîlerin, Fergana 
Vadisinde bilhassa Özbekler arasında faaliyetlerini sürdürme ve taraftar kazanma teşeb-
büslerinin altında Basmacı Hareketi sonrasında çok sayıda Özbeğin Hicaz’a göç etmesi 
neticesinde Vehhâbîlerle temas kurup ilişkilerin gelişmesi etkili olmuştur.

SONUÇ - DEĞERLENDİRME
Özbekistan sahip olduğu nüfus ve ekonomik potansiyel ile bölgesel güç olma id-

diasındaki tek bölge devletidir, denilebilir. Coğrafi konumuyla küresel aktör olan ABD, 
Rusya ve Çin arasında çekişmelere sahne olan Özbekistan, bu jeopolitik özelliği ile önem 
kazanmaktadır.

İngiliz Devleti’nin Fransızlarla birlikte I. Dünya Savaşı sonrası Ortadoğu’da mey-
dana getirdiği yeni siyasal tabloda aynı din ve ırktan olan Araplar arasında oluşturduğu 
bölünmeler, diğer taraftan İngilizlerin Güneydoğu Asya’da Keşmir topraklarını derin so-
runları ve çözümsüzlüğü içerecek şekilde planlayarak bölge ülkeleri arasında bırakması 
gibi SSCB de benzer bir politikayla özellikle Fergana vadisi sorunsalını üreterek Özbe-
kistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasında bırakmıştır. Yoğun bir nüfusun, su kaynakla-
rının paylaşımı ve sınır sorunlarının yanında İslâmi yapılanmaların yer aldığı Fergana 
bölgesi, bölge ülkeleri arasında bir çözüme kavuşmazsa çatışmalara belki savaşlara dahi 
yol açabilecek potansiyeli barındırmaktadır. Bu konuda ilgili devletlere düşen sorumlu-
luk yanında daha fazla pozisyon alması gereken devlet, Özbekistan’dır.

Aynı din ya da soydan olunsa da menfi çıkarların öne çıkarılmasıyla sorunlar ve ça-
tışmalar kaçınılmaz kılınmak istenmektedir. Bu siyasi gelenek Batılı bir paradigmadır ve 
en iyi uygulayıcısı İngiltere olmuşken Ruslar da bu birikim ve tecrübeden beri değildir. 
Bu tuzaklardan kurtulmanın yolu, tuzak kurucuların oyunlarının farkında olabilmek, söz 
konusu taksimatın maksadının nelere mal olacağının masaya yatırılması ve uzlaşmacı bir 
tutumla adilane bir çözümlemeye gidebilmektir.

Özbekistan Anayasasının 61.maddesine göre Özbekistan, seküler bir devlettir. 
57.maddeye dayalı olarak dini temellerde bir parti kuruluşu da Anayasa tarafından yasak-
lanmıştır. Ülkede dini işler, Merkezi Müftülük üzerinden yürütülmektedir. Sovyetlerden 
kalma zihin dünyasıyla hareket eden Özbekistan rejimi, laik yaklaşımla ülkede İslâm’ı 
kontrol altında tutmayı esas politika olarak benimsemiştir. Bundan dolayı cemaatleşen 
Müslümanları tehdit olarak algılamaktadır. Fakat tüm bu yaklaşım ve uygulamalara rağ-
men Müslümanlar varlıklarını sürdürmektedir. Öte yanda rejim, halkı karşısına alma-
mak için zaman zaman iyileştirmelerde bulunur, dini söylemleri kullanır, cami açılışla-
rını yapmaktadır. Oysa bir ideolojiyi halkına dayatmaktan uzak durmalı; Ahmet Yesevî, 
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İmam Buhari, İmam Matûrîdî ile Necmeddin-i Kübra gibi insanların ortaya çıktığı bir hav-
za oluşumuna ağırlık vermelidir.

Küresel güçlerin rekabetine maruz kalan Özbekistan, çevresindeki ülkelere nazaran 
en fazla ve dinamik nüfusa sahip olarak geleceğine yatırım yapmalıdır. Bu yatırımın en 
önemli boyutunu ise insan yetiştirme ayağı oluşturmaktadır. Özbek devlet aklı; Moğol, 
Çarlık Rusya ve SSCB işgallerini zihni teyakkuz halinde tarihin tekerrür etmemesi strate-
jisini dikkate alarak hareket etmeli, bu eksende bir tarih öğretimi ve İslâm medeniyetinin 
ihyasıyla insanını var ederek bunun hazırlığını yapmalıdır. Aksi halde asimilasyon, kültür 
emperyalizmi ile maddeten de yetersiz kalacağından küresel güçlerce yutulabilecektir. Bu 
minvalde yönetim, Müslüman halkına karşı önyargılardan ya da ideolojik bakıştan uzak-
laşmalıdır. İslâm’ın toplum yaşamında yaşanılır kılınması için gerekli adımları atmalıdır. 
Bu hem toplumsal istikrar ve huzur için hem de dış güçlerin müdahalelerine karşı hayati 
olacaktır.

Hakikaten Türk insanındaki İslâm inancı olmasaydı bir Selçuklu, bir Osmanlı Devleti 
gerçekleşebilir miydi? Bu bakımdan Türk tarihinin en mühim devresinin İslâm medeniyeti 
içerisinde ortaya çıkan yüzyıllar olduğunda şüphe yoktur. Fakat ne yazık ki tarihsel süreç 
içinde yaşanan Moğol mezalimi sonrası gelen Rus istilası ve ateist SSCB’nin yıllar süren 
işgali ile uyguladıkları İslâm’dan koparma, dinsizleştirme, asimilasyon politikaları netice-
sinde oluşan yeni durum ve yaşanan cehalet beraberinde bir zamanlar nice büyük âlimleri, 
fikir adamları ve sanatkârları yetiştiren ve bu haliyle dünyaya ışık tutan Türkistan evve-
la sahip olduğu değerlerin ve kendi bilincinin bu ışığın kaynağı olduğu hakikatini yitirdi 
ve ardından da bu değerlerin kendisini karanlığa sürüklediğine inandırıldı. Maturidi’lerin, 
Harezmi’lerin, Farabi’lerin, Biruni’lerin, Hoca Ahmet Yesevî’lerin, Uluğ Bey’lerin, Fah-
reddin Razi’lerin ve daha nicelerinin ilhamını, inancından ve kendi değerlerinden alarak 
yetiştiği Orta Asya’daki Müslüman Türk toplumlar ve bu toplumların aydınları, bu kurgu 
neticesinde kendi değerlerinin gerilemeye ve karanlığa sebep olduğu zannına düşürmüştür.

Geçmişin acı tecrübelerinden ibret almayan, çıkarlarından vazgeçmeyen, kendi ara-
larında çözüm üretemeyen bölge ülkelerinin kimi siyasi güç unsurları ve menfaat odakları, 
ülkelerinin ve halklarının işgalcilerce zulme maruz kalmasına yol açmış/açabilmektedir. 
2022 Ocak ayının başlarında Kazakistan’da yaşanan protestolar gerekçe gösterilerek Ka-
zak Cumhurbaşkanı Tokayev’in Rus askeri unsurlarını ülkeye çağırması da bu durumun 
trajik bir örneği olarak kayda geçmiştir. Kendi kendine yetemeyen bir devletin, devlet olma 
vasfı sorgulanır olacaktır. Bu tablo ise bölge üzerinde emelleri bulunan Rusya gibi devlet-
lerin iştahını kabartmaktadır.

Özbekistan, uluslararası ilişkilerde cereyan eden satranç oyunlarında muhatap olarak 
karşısında yer alan ve Batılı paradigma ile hareket eden devletlere karşı denge siyaseti 
doğrultusunda yol alırken zamanın en değerli hazine olduğu idrakiyle elindeki ekonomik 
gücün olanaklarını israf ve tüketim yerine teknolojik askeri donanıma, istihbari gücün artı-
rımı ile caydırıcı bir erk olmaya ve halkının istihdamına sarf etmelidir. Aksi halde halkının 
muhabbetinden uzak bir yönetimin sürdürülmesiyle özellikle Rusya ve Çin gibi iki gücün 
arasında olmakla karşılaşacağı tehlikeler basit olmayacaktır. Bunu beka meselesi olarak 
görmelidir.

Rusya’nın yüzyıllardan beridir sürdürdüğü dış politika doktrini ve Çin’in kuşak yol 
projesinde karşımıza çıkan uzun vadeli gelecek hesapları gibi Özbek devletinin de ama 
makyavelistçe olmayan projeleri olmalıdır. Bölgesel barışa katkı için komşularıyla ekono-
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mik, kültürel bağları güçlendirmelidir. İslâm ülkeleriyle ilişkiler geliştirilmeli, karşılıklı 
ziyaretler tertip edilmelidir. Yakın çevre bağlamında Afganistan ve Pakistan ile ekono-
mik bağların artırılmasına önem vermeli, ABD’nin Taliban’a karşı boşaltmak zorunda 
kaldığı Afganistan ile ekonomik ilişkiler için girişimlerde bulunmalıdır. Bu Özbek ülke-
sine ticari kazanç sağlayacağı gibi Afganistan üzerinden hissettiği risklerin de minimize 
olmasına etki edecektir. Hem iki Müslüman ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlen-
direcek hem de dış mihrakların bu faktör üzerinden planlamak isteyecekleri girişimleri 
akamete uğratabilecektir.

Türkiye-Özbekistan, kültürel ve dini bağların da etkisiyle var olan ilişkiler ağını 
yoğunlaştırmalıdır. Devletler arasında ticari, iletişim, istihbarat, teknik ve askeri teçhi-
zat alanlarında ihracat yapılmalıdır; ideoloji ihracatı yapılmamalıdır. Bu durum ancak 
ayrışmaya ve zayıflamaya yarayacak, bu ise küresel mihrakların arzuladığı ve olması 
için çalışmalar yürüttüğü bir gerçekliktir. Müslüman ülkeler, Türki Cumhuriyetler kendi 
aralarında kurabilecekleri iş birliklerinin en azamileri için ciddiyet ve samimiyetle gay-
ret etmelidir. D-8 gibi oluşumları ortaya koymalı ve sahiplenmelidirler. Ne zamana dek 
başka devletlerin kurduğu teşkilatlarda bir aparat misali var oluşlarını sorgulamalıdırlar. 
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