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 GİRİŞ

  Dünyanın coğrafi açıdan en ge-
niş dokuzuncu ülkesi olan Kazakistan 
coğrafyası tarihin en eski dönemlerin-
den beri göz ardı edilemeyecek bir öne-
me sahip olmuştur. Başta Türk kavimler 
olmak üzere değişik kavim, kabile ve 
milletlerin yüzyıllar içinde bir arada ya-
şayıp kaynaşmasıyla oluşan Kazak halkı 
iki asırdan fazla süren Rus işgalinin ardın-
dan 1991 yılı sonunda siyasi bağımsızlığını elde etmesiyle birlikte ekonomik, kültürel ve sosyal bü-
tün alanlarda tam bağımsız olmak için ciddi bir çaba içerisine girmiş; bu çabasında önemli başarılar 
elde etmiştir. 

İslam dininin ülkeye girişi 9. ve 15. yüzyıllar arasında üç dönemde gerçekleşmiştir. Birkaç 
yüzyıl süren özümseme döneminin ardından İslam bölgenin ruhuna derin bir şekilde işlemiştir. Yer 
yer kültürel kodlardan ve geleneklerden gelen birtakım inanışlar günlük hayatta gözlemlense de 
İslam, özellikle Sovyet Rus işgali döneminde, Kazak milli kimliğinin korunmasında en önemli ve 
etkili role sahip olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi gibi değerli mutasavvıf ve ilim adamlarını yetiştiren bu 
coğrafya tarihi önemini yitirmediği gibi, sosyo-ekonomik düzlemde dünyanın en kritik bölgelerinden 
birinde olması hasebiyle değerini arttırmıştır.

Bu çalışma ana hatalarıyla  Kazakistan’ın genel siyasi tarihi ile İslamlaşma tarihinin  yanı 
sıra, Kazak devletinin din politikası toplumsal ve kurumsal hayatta dinin/ İslam’ın yerine /etkinliği 
ve örgütlenme formlarını araştırmaktan muhtevidir. 

 Kazakistan’ın Beşeri ve İdari Yapısı

Kazakistan’ın sınır komşuları Çin, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan ve Özbekistan’dır. Ülkede 
karasal iklim hâkim olduğundan kışlar çok soğuk ve yazları ise  çok sıcak geçmektedir. Ülkenin 

Şekil 1: Kazakistan ve çevresindeki ülkeler
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yaklaşık %10’ü dağlar ve ormanlar, %50’si ekilebilir alanlar ve bozkırlar,%40’ını çöl görünümlü 
topraklar oluşturmaktadır. Petrol ve doğalgaz bakımından zengin olan Kazakistan altın rezervleri ba-
kımından da dikkat çekmektedir. Ayrıca zengin demir filizi, bakır, krom, kurşun, wolfram, tungsten 
ve çinko yatakları da bulunmaktadır.1

Kazakistan idari olarak doğu, batı, kuzey, güney ve merkez olmak üzere 5 coğrafi bölge ve 
14 eyaletten oluşmaktadır. Bağımsızlığın ilk yıllarında Almatı olan başkenti, 1997 yılında, sözlükte 
başşehir anlamına gelen ve başkent olması için inşa edilen Astana’ya taşınmıştır. 2019 yılında devlet 
başkanı Nursultan Nazarbayev’in istifasının ardından onun hatırasına Nursultan ismi başkente veril-
miştir. Unesco Kazakistan’ın başkentini ekonomi, siyaset ve kültür alanında hızlı bir gelişme kayde-
den şehirlere verilen “dünya şehri” ödülüne layık görmüştür.2

Ülkedeki farklı dini eğilimlere karşı tedbir alan Kazakistan yönetimi Hanefilik mezhebine 
göre bir dini anlayışın yayınlaşması için kanuni düzenlemeleri hayata geçirmiştir.3 

Dünyadaki birçok medeniyetin izlerinin var olduğu Kazakistan, geleneklerini sürdürerek mo-
dern dünyaya ayak uyduran bir halkın vatanıdır. Öte yandan çok çeşitli din ve toplumların uyum 
içinde yaşadığı bir topluluktur.4

Yüzden fazla etnik kimlik ve dini inanışa ev sahipliği yapan Kazakistan’ın çevresinde bu-
lunan hiç bir komşusuyla sınır anlaşmazlığı bulunmamaktadır. Bu yönüyle Avrupa’daki İsviçre’ye 
benzeyen ülke, Kazakistan Halkı Asamblesi ile ülkedeki en küçük etnik topluluğa bile kendi dilini, 
inancını ve geleneğini koruyabilme imkânı sunmaktadır.

Kazakistan’da idari yapı eyalet, il, ilçe ve köy şeklinde düzenlenmiştir. Eyaletler vali tarafın-
dan yönetilmekte, vali ise başbakanın teklifi üzerine cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Halk 
tarafından seçilen encümen üyeleri valinin görevden alınmasını talep/teklif edebilmektedir.5

Kazakistan anayasasına göre ülkenin idare şekli “başkanlık sistemiyle yönetilen, üniter, laik, 
demokratik, sosyal bir hukuk devleti” olarak tanımlanmıştır.6 Parlamentonun meclis ve senato olmak 
üzere iki temel birleşeni vardır. Senatonun 47 üyesinden 15’i cumhurbaşkanı tarafından atanırken 
diğerleri yerel meclislerce seçilmektedir. Senatörler 6 yıl görev yapmakta, her 3 yılda bir senatonun 
yarısı yenilenmektedir. Meclis ise 5 yıllığına seçilen 107 üyeden oluşmaktadır. Vekillerin 9 tanesi 
Kazakistan Halkı Asamblesi tarafından seçilmektedir.

Kazakistan Halkı Asamblesi resmi olarak 1995 yılında alınan bir kararla kurulmuştur. Cum-
hurbaşkanlığı makamına bağlı bir danışma organı olarak faaliyet yürütmektedir. Kuruluş amacı milli 

1  Sezer Akarcalı, Tüm Yönleriyle Sağlık Turizmi: Kazakistan Ülke Raporu, T.C. Sağlık Bakanlığı, 2016, s. 18.

2  https://www.youtube.com/watch?v=L8CJKy1MjJo  E.T 28.04 2021

3  https://www.youtube.com/watch?v=GgP9BaHOHl4  E.T 28.04 2021

4  https://www.youtube.com/watch?v=L8CJKy1MjJo    E.T 28.04 2021

5  Aytaç Çağlar, Kazakistan’da Devlet, Dini Yaşam ve Sivil Toplum, Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 
2018, 6:2, s. 72.

6  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan›ın Siyasi Görünümü. 
http://www.mfa.gov.tr/kazakistan-siyasi-gorunumu.tr.mfa  E.T 28.04 2021
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politikaların oluşturulması ve uygulanmasında katkı sunmak, ülke halklarının kültür, dil ve gelenek-
lerinin canlandırılıp korunması ve geliştirilmesi ile birlik ve beraberliği sağlamak olan Asamblenin 
bazı temel görev ve prensiplerini şu şekilde sıralamak mümkündür: 7

- Kazakistan toplumunun temel değerleri üzerine halkın fikir birliğinin desteklenmesi ve geliş-
tirilmesi, 

- Etnik uyumun ve toplumdaki toleransın daha da güçlendirilmesi için uygun koşulların oluş-
turulması,

- Toplumda aşırıcılık ve radikalizm tezahürüne karşı koymada ve vatandaşların demokratik 
normlara dayanan siyasal ve hukuki yaşamının tanziminde ilgili kurumlara yardımcı olmak, 

- Devlet kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının uluslararası ilişkilerinde etkin işbirliğini sağ-
lamak,

- Toplumsal birlikteliğin temeli olarak halk istikrarını güçlendirmek,
- Devlet dili ve Kazak kültürünün kilit konumda olduğu ülkede tüm etnik grupların birliği yo-

luyla ulusal devlet kimliğini oluşturmak,
- Kazakistan’daki tüm etnik grupların kültür, dil ve geleneklerinin kapsamlı bir şekilde geliş-

mesine imkân sağlamak,
- Vatanseverlik bazında terbiye-eğitim sistemini geliştirmek ve gençlerle birlikte çalışmak,
- Etnik ilişkiler bağlamında devlet kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini sağla-

mak, 
- Etnik ilişkilerde olumsuz eğilimleri önlemek ve olası tehditleri etkisizleştirmek gayesiyle bir 

mekanizma sistemini oluşturmak,
- Ana dil, kültür ve geleneklerinin korumak ve geliştirmek üzere yurtdışında yaşayan vatandaş-

lara destek vermek.

Ülkenin, kurucu ve 2019 yılına kadar tek cumhurbaşkanı olan Nazarbayev istifa ettikten sonra 
onun yerine anayasa gereğince geçici olarak senato başkanı Kasım Cömert Tokayev geçmiş, aynı yı-
lın Haziran ayında yapılan erken seçimleri %70 oyla birinci turda kazanmıştır. Tokayev’den boşalan 
senato başkanlığı koltuğuna Nazarbayev’in kızı Dariga Nazarbayeva atanmış ancak Mayıs 2020’de 
Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından bu görevinden alınmıştır. İlerleyen yıllarda Nazarbayev’in yerini 
alması beklenen kızının görevden alınmasının gerçek sebebi henüz bilinmemektedir. Ocak 2021’de 
parlamentonun alt kanadı olan meclis için yapılan seçimleri Nazarbayev’in partisi Nur Otan ezici 
çoğunlukla kazanmıştır. Dariga Nazarbayeva da meclise seçilmiştir. 

Nursultan Nazarbayev cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmiş olmasına rağmen “Elbaşı 
(Ulusun Lideri)” unvanını taşımaya devam etmekte, Kazakistan Güvenlik Konseyi başkanlığını, Nur 
Otan Partisi başkanlığını, Anayasal Konsey üyeliğini sürdürmektedir. Başka bir ifadeyle ülkedeki 
politik istikrarın ana unsuru halen Nazarbayev’dir.

7  Ömer Kul ve Dilyaram Ayupova, “Kazakistan Halkı Asamblesi Bünyesinde Devlet Uygur Etno-Kültür Merkezi”, Av-
rasya İncelemeleri Dergisi, 2019, 8:2, s. 295-296.
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Kazakistan’ın Siyasi Tarihi 

 Tarih boyunca konargöçer halkların uğrak mekânı olan bugünkü Kazakistan coğrafyası çeşitli 
millet ve kabilelere ev sahipliği yapmıştır. Ülkenin tarihine ilişkin en eski yazılı kayıtlar, Saka Türkle-
rine kadar uzanmaktadır.8 Kazak kelimesi etnik bir anlam taşımasa da Kazak halkının kökeni Sakalar, 
Hunlar ve Göktürklere dayandırılmaktadır.9 Kazakistan’da yapılan kazılarda İskitler, Hunlar ve diğer 
Türk kavimlerine ait kültür kalıntıları elde edilmiştir.10 Kazakların bu isimle anılması etnik bir temele 
değil daha çok sosyal bir gerekçeye dayanmaktadır.11

Önce Moğollar, sonra kısmen Çinliler ve daha sonra Rusların egemenliğine geçen bölgede 
Kazak halkının siyasi bir yapı olarak ortaya çıkışı genellikle miladi on beşinci yüzyıla kadar geri 
gider. Moğollardan sonra Timurluların egemenliği altında yaşayan halk, Özbek Sultan Ebulhayr 
(1428-1468) liderliğinde Timurlulardan ayrılarak teşkilatlandılar ve Kazak Hanlığı’nı kurdular.12 
Şunu belirtmek gerekir ki o dönemde Özbek ve Kazak isimleri kimi zaman eş zamanlı, kimi zaman 
dönüşümlü olarak kullanılabilmekteydi. Kazak halkının kültürel ve siyasi kimliği on beşinci yüzyı-
lın ikinci yarısından itibaren oluşmaya başlamıştır. Bu sürece Özbek Hanı Ebulhayr yönetiminden 
ayrılan Kerey ve Canibek Sultanlar önderlik etmişlerdir.13

On dört ve on beşinci yüzyıllarda Kazak halkının çeşitli Türk ve Moğol topluluklarından oluş-
ma süreci sona erer ve mahalli etnik unsurlara dayanan bir Kazak Hanlığı-Devleti ortaya çıkar.14 Aynı 
dönemde bağımsızlaşma yolundaki Kazak halkının siyasi dağınıklığı devam etmekteydi; nedeni ve 
kökeni kesin olarak bilinmese de eş zamanlı olarak Üç Cüz Sistemi15 ortaya çıktı. Bu sistemin ortaya 
çıkışında en etkili sebep olarak siyasi istikrarsızlık gösterilmektedir; ancak efsanelere ve Türk gele-
neklerine dayanan başka açıklamalar da bulunmaktadır.16 Kabule şayan görüşlerden birisi bu sistemin 
ekonomik ve sosyal bir zaruret olarak ortaya çıkmasıdır.17

Tarihi/efsanevi anlatımlar ile coğrafi, sosyal ve kültürel özelliklere uygun bir tasnife göre ülke 
coğrafyasının güney doğusunda Ulu Cüz, orta kısım ve kuzey doğusunda Orta Cüz, batısında ise Kü-
çük Cüz konumlandırılmıştır. Cüz isimleri herhangi bir üst-ast ilişkisinden kaynaklanmamaktadır. Bu 

8  Abdulvahap Kara ve Okan Yeşilot, Avrasya’nın Yükselen Yıldızı, , İstanbul:   İstanbul Ticaret Odası Yayınları 2011, s. 
23.

9  Sabri Hizmetli, Kazak Ulusu ve Kazak Tarihi Üzerine: Dünü ve Bugünü, İstem, 2011, 9:17, s.26.

10  Mehmet Saray, “Kazakistan Maddesi,” İslam Ansiklopedisi, C. 25, Ankara,  TDV Yayınları 2002, s.122.

11  Keith Hitchins, “Kazaklar”, İslam Ansiklopedisi, C. 25, Ankara TDV Yayınları, 2002, s. 131.

12  Sabri Hizmetli, a.g.m., s. 29.

13  Turgay Düğen, “Uruğlar ve Jüzlerin Kazakistan’daki Sosyo-Politik Yapı İçindeki Rolü”, Ömer Halisdemir Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019, 12:2, s. 292.

14  Sabri Hizmetli, a.g.m., s. 32.

15  Arapça kısım, bölüm, parça anlamlarına gelen cüz kavramı bu manada devletin idari birimleri olarak görülebilir. 
Ayrıca cüz, Kazakça yazımıyla jüz “ordu” ve “yüz (100)” anlamlarına da gelmektedir. Yüz olarak kabul edildiği takdirde 
Alaş efsanesine göre 100’er askerden oluşan ve farklı görevlerle coğrafyanın üç noktasına gönderilen birlikleri temsil 
etmekte ve efsaneyle örtüşmektedir.

16  Abdulvahap Kara ve Okan Yeşilot, a.g.e., s. 26.

17  Dânâ Moidabayeva, “Kazaklardaki Cüzlük Sistemi ve Tarihçesi Üzerine Bir İnceleme”, Bilig, 2002, 21, s. 31.



7

KAZAKİSTAN’DAKİ İSLAMİ HAREKETLER

cüzlerin ve kavimlerin karakteri ile ilgili şöyle bir deyim geçmektedir:18 Ulu Cüz’ün eline kova ver 
ve çoban yap; Orta Cüz’ün eline kalem ver ve yargıç yap; Küçük Cüz’ün eline kılıç ver ve düşmana 
gönder. 

Kazaklarda Cüz yapılanması coğrafi kimlik düzeyinde bugün halen varlığını ve geçerliliğini 
aşağı yukarı aynı bölgelerde korumaktadır. Yaklaşık 30 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Nursultan Nazar-
bayev Ulu Cüz’e mensuptur.19 1990’lı yıllarda kendi cüzünü kayırdığı, büyük ekonomik yatırımlarda 
ailesinin yer aldığı iddia edilmektedir. 

Kazak sosyal yapılanmasında halk kendisinin hangi cüzün hangi boyuna ait olduğunu bil-
mekte; cüz aidiyeti, teorik olarak, kamuda ayrımcılığa sebep olmamaktadır. Bir kimsenin soyunu 
bilmesi aydınlar ve kanaat önderleri tarafından da teşvik edilmekte hatta bir Kazak atasözünde “yedi 
atasını bilmeyen bilgisiz (akılsız)” denilmektedir.20 İlaveten, yedi ataya kadar sayılmasının bir yönü 
evlilik kurumuyla da ilgilidir. Gelenekler açısından Kazakların yedinci ataya kadar soy bağı içinde 
evlilik yapması hoş görülmemiş; bu gelenek boyların akrabalık yoluyla birlik beraberliği pekiştirme-
lerini sağlamıştır.21 Kimlik bilgisizliği yerilmekle birlikte, Rus işgalinin tesiriyle, başka atasözlerinde 
“Cüze ayrılanın yüzü yansın”, “Bölüneni börü (kurt) yer” denilerek birlik ve beraberliğin önemi 
kültürel kodlarda yerini almıştır.

Güçlü bir liderin yönetimi altında oldukça işlevsel ve devlet idaresinde faydalı olan cüz ya-
pılanması, hanlığın zayıfladığı veya cüzlerin güçlendiği, bağımsızlık eğilimine girdiği dönemlerde 
bölünmeye ve nihayetinde Rus esaretine girmeye yol açmıştır. Ruslar Kazakların cüz yapılanmasını, 
hangi boyun (uruğ) hangi cüz içerisinde yer aldığını çok iyi tespit etmiş; bunu Kazakları bölme veya 
ayrılıkları yönetme siyasetinde oldukça etkili bir şekilde kullanmıştır.

Kasım Han’dan (1511-1518) itibaren devlet yönetiminde merkezileşme sağlanmaya başlan-
mış; devletin gücünün artmasıyla paralel çeşitli boylardan katılımlar olmuş ve coğrafya genişlemiştir. 
Dolaylı olarak bu genişlemeler neticesinde Rusya’nın Kazak Hanlığıyla ilişkileri on altıncı yüzyılın 
ikinci yarısında sınırdaş olmalarıyla başlamıştır. Rusların tüm Kazak coğrafyasını parça parça işgal 
etmesi on sekizinci yüzyıla rastlamaktadır.

İmparatorluklar, devletler ve hanlıklar arasındaki siyasi ve askeri mücadele, dünyanın her 
yerinde olduğu gibi, bu coğrafyada da eksik olmamıştır. Kasım Han’ın tesis ettiği güçlü merkezi 
otorite ondan sonra gelen kısa bir fetret devrinden sonra Hak Nazar Han zamanında tekrar sağlanmış; 
prensipte hanlığın birliği devam etmekle birlikte sonraki zamanlarda cüzler müstakil olarak hareket 
etmeye başlamışlardır.22 Hak Nazar Han döneminde Kazaklar güneye, Türkistan bölgesine, yönelerek 
Taşkent’i işgal edip Özbeklere karşı üstünlük sağladılar. Ondan sonra başa geçen Tevekkel Han aynı 
siyaseti devam ettirdi. Aynı dönemde Tevekkel Han’ın yeğeni Oras Muhammed Han Batı Sibirya’da 

18  Dânâ Moidabayeva, a.g.m., s. 34-35. 

19  Turgay Düğen, a.g.m., s. 295.

20  Dânâ Moidabayeva, a.g.m., s. 28.

21  Turgay Düğen, a.g.m., s. 298.

22  Keith Hitchins, a.g.m., s. 131.
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Ruslarla savaşmaktaydı. Ne var ki savaşı kaybetti ve Ruslara esir düştü. Yeğenini kurtarmak için 
Ruslarla anlaşma yapan Tevekkel Han bu anlaşma gereği Sibirya Müslümanlarının bağımsızlığını 
isteyen Küçüm Han’a saldırdı.23 Her iki tarafın da zarar gördüğü bu savaştan sonra on yedinci yüzyıl 
boyunca Kazaklar doğudan Oyratlar ve Kalmukların, güneydoğudan Cungarların saldırılarına maruz 
kaldılar. Topraklarının büyük bir kısmını, daha da önemlisi birlik ve beraberliklerini kaybettiler. Her 
cüz kendi başına hareket etmeye başladı. On yedinci yüzyılın son çeyreğinde başa gelen Tavke Han 
Kazakları tekrardan bir araya getirmeyi başardı. O içerde devlet yapılanmasını yeniden ele alıp boy-
lar arasındaki kavgaları sonlandırmış; askeri yapılanmada yenilikler uygulayarak istihbarata önem 
vermiş; Rusya ve güneyde Buhara ile iyi ilişkiler geliştirip Kazaklarla kan ve din bağı olan topluluk-
larla da arasını düzeltmeye gayret etmiştir.24 Bütün kuvvetini Kazakların birliğini sağlamaya, ülke 
topraklarını savunmaya adayan Tavke Han Kazakların son Büyük Han’ı olarak “jeti jargı (yedi yargı 
- yedi prensip)” denilen hukuk kurallarını geliştirmiştir.

On sekizinci yüzyıl Kazakistan tarihi açısından çok önemli kırılma noktalarını kaydetmiştir. 
Yüzyılın başında doğudan ve güneydoğudan gelen Kalmuk ve Cungar kabilelerinin saldırıları Kazak-
ları büyük ölçüde yıpratmıştır. Cungarlar Ulu ve Orta Cüzlerin topraklarının tamamını işgal edince 
dönemin Küçük Cüz hanı Ebulhayr 1731 yılında Ruslardan himaye talep etmiştir. Küçük Cüz’ün 
ardından 1740’ta Orta Cüz, 1742’de de Büyük Cüz Rusya’nın himayesine girmiştir.25 Rusya çıkardığı 
yönetmeliklerle beyliklerin yasama ve yürütme yetkilerini aşama aşama ellerinden almıştır. 

1920 yılında gelindiğinde Sovyetler tarafından Kazakis-
tan’da Kazak Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Sov-
yetler başka örneklerde de görüldüğü gibi Kazaklar’ın örf, adet ve 
yaşam şekillerini göz ardı ederek onları yerleşik hayata zorladı. Asır-
lardır süregelen sosyo-ekonomik yapının plansız programsız değiş-
tirilmeye çalışılması üzerine, hayvancılık sistemi bertaraf edilerek 
4-5 yıl içinde milyonlarca hayvan telef edildi.26 On binlerce insan 

çalışma kamplarında eziyetlere maruz bırakıldı ve idam edildi. Kazak coğrafyasının demografik yapı-
sı değiştirilmek için dışarıdan milyonlarca göçmen getirildi. Kazakistan’ın Sovyetler içindeki statüsü 
1936’da özerklik statüsünden birlik cumhuriyeti statüsüne yükseltildi. Sovyet yönetimi Türk lehçele-
ri arasındaki farklılıkları arttırıp her birini ayrı bir dil şekline sokmaya çalıştı ve Kiril alfabesi kabul 
ettirildi; Rusça eğitim ve bilim dili haline getirildi. Milli kültürü yansıtan eserlere yasaklar getirildi.27 
Kazaklar 1929’a kadar Arap, 1929-1940 yılları arasında Latin, 1940’tan sonra Kiril harflerini kullan-
dılar. 2017 yılında Nazarbayev tarafından verilen bir emirle Kazakça’nın daha anlaşılır bir alfabe ile 
(Latin alfabesi) yazılması için çalışmalara başlandı. Bu çalışmalar halen devam etmektedir.28 

23  Mehmet Saray, a.g.m., s. 122.

24  Orhan Doğan, “Tavke Han Dönemi (1680-1718) Kazak Hanlığı ve Tavke Han Yasaları (Jetı Jargı)”, Manas Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, 2002, ss. 59-81.

25  Abdulvahap Kara ve Okan Yeşilot, a.g.e., s. 30.

26  Abdulvahap Kara ve Okan Yeşilot, a.g.e., s. 35.

27  Mehmet Saray, a.g.m., s. 125.

28  https://caspiannews.com/news-detail/kazakhstanis-awaiting-for-new-latin-based-alphabet-2020-1-13-31/  E.T 28.04 2021

“Asırlardır süregelen 
sosyo-ekonomik yapının plan-
sız programsız değiştirilmeye 
çalışılması üzerine, hayvancılık 
sistemi bertaraf edilerek 4-5 yıl 
içinde milyonlarca hayvan telef 
edildi.”
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Sovyetler dağılana kadar Kazakis-
tan’daki tek siyasi parti Komünist Parti’ydi. 
1986 yılında Komünist Parti Merkez Komitesi 
birince sekreterliğine Kazakistan dışından Gen-
nady Kolbin’in atanması “Aralık Ayaklanması” 
olarak bilinen öğrenci gösterilerinin başlama-
sına sebep oldu. Bu ayaklanma Kazakistan’ın 
milli uyanışına başlangıç teşkil etti. 1989 yılına 
gelindiğinde Nursultan Nazarbayev, Kolbin’in 
yerine atandı. Nazarbayev Rusya yönetimi ile 

iyi ilişkiler kurarken Kazakistan’ın Almatı’dan 
idare edilmesini savunarak ana dil ile milli kültüre büyük önem verdi. Eylül 1989’da aldığı bir kararla 
Kazakçayı, Rusçanın yerine, Kazakistan Cumhuriyeti’nin resmi dili ilan etti.29

1991 yılında gelindiğinde ilk defa devlet 
başkanı halk oylaması ile seçildi. Seçimlerden 
10 gün sonra Kazak Parlamentosu aldığı bir ka-
rarla ülkenin adından Sovyet Sosyalist ibaresini 
çıkardı, böylelikle devletin resmi adı Kazakis-
tan Cumhuriyeti oldu. Başkanlık seçimini kaza-
nan Nazarbayev Kazakistan’ın bağımsızlığın-
dan Mart 2019’a kadar cumhurbaşkanı olarak 
görevde kaldı.

Kazakistan 1993 yılında ilk anayasasını 
kabul etti ve aynı yıl milli parası olan tenge kabul edilerek tedavüle sürüldü. 1997 yılında başkent, 
Almatı’dan Astana’ya taşındı. Ekonomik bağımsızlığın en önemli göstergesi olan milli paranın kabu-
lüyle birlikte Sovyetler döneminin tek yönlü dış ticaretini çeşitlendirme yolunda gidildi ve bu alanda 
en önemli anlaşmalardan biri ABD ile yapıldı. ABD Kazakistan’a 1993 yılında En Çok Kayrılan Ülke 
statüsü tanıdı.1994 yılında IMF danışmanlığında ekonomik istikrar programı uygulanmaya başlandı; 
Kazakistan eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında piyasa ekonomisine geçişe başlayan ilk devlet oldu.

Ekonominin yanında bilimsel ve kültürel kalkınmaya da değer veren ülke 1994 yılından iti-
baren sürekli artan sayılarda öğrenciyi devlet bursuyla yurtdışında eğitime göndermektedir. Ülkenin 
sanayi üretiminin tamamına yakını özel sektör marifetiyle gerçekleştirilmektedir. Kazakistan nükleer 
silahlardan kendi iradesiyle vazgeçmiş, komşu ülkelerle çeşitli dostluk ve işbirliği anlaşmaları 
imzalamıştır. Çin, Rusya, Tacikistan ve Kırgızistan ile Şangay İşbirliği Örgütü’nü kurmuştur.

29  Sabri Hizmetli, a.g.m., s. 41.

Şekil 2: 1986 Kazakistan Aralık Ayaklanması

Şekil 3: Kazakistan Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev
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 Kazakistan ve Türkiye İlişkileri 

  Kazak Müslümanları dini eğitimde Tür-
kiye’den büyük destek almaktadır. Her yıl 
belli sayıda din görevlisi Kazakistan’dan 
Türkiye’ye gönderilmekte ve bu görevliler 
Haseki eğitim merkezlerinde eğitilmekte-
dir.30 İki ülkenin ortaklığıyla kurulan Hoca 
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi eğitim ve kültür ilişkilerinde 
büyük bir öneme sahiptir. Kazak edebiyatı-

nın ilk eserleri olarak Türk dünyasının ortak dil 
ürünleri olan Orhun yazıtları kabul edilmekte-

dir. Bunları Oğuzname ve Dede Korkut Kitabı takip eder.31 Kazakistan’ın Kiril alfabesini terk edip 
Latin alfabesine geçecek olmasının kültürel ilişkileri daha ileri bir safhaya taşıması beklenebilir. 

Bağımsız Kazakistan çok geçmeden dünyada birçok devlet tarafından tanındı. Türkiye ise, 
Kazakistan’ı bağımsızlığının ilanının üzerinden iki saat geçer geçmez tanıyan ilk ülke olarak tarihe 
geçti. Kazakistan 2 Mart 1992’de Birleşmiş Milletler tarafından üyeliğe kabul edildi.32

Türkiye ve Kazakistan arasında cumhurbaşkanları düzeyinde pek çok ziyaret gerçekleştiril-
miştir. Kazakistan Devlet Başkanı Nur Sultan Nazarbayev’in 1994 yılında ziyareti sırasında “Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşması” imzalanmıştır. Ekonomik ilişkiler yıllar geçtikçe artmıştır.33 Türk şirketlerinin 
1993 yılından bu yana Kazakistan’da yaptıkları yatırımların toplam değeri 2 milyar dolar civarında-
dır. Kazakistan’da 500’ün üzerinde Türk-Kazak ortak sermayeli işletme faaliyette olup, yüzde 100 
Türk sermayeli şirketlerin sayısı 160 civarındadır. Kazakistan’da Türk girişimcilerin özellikle gıda 
sektörü, ilaç-kimya sanayisi, inşaat, otelcilik ve imalat alanlarında öne çıktıkları görülmektedir. Türk 
firmaları özellikle inşaat sektöründe Kazakistan’da yatırım yaparken, Kazak firmalar ise  Türkiye’de 
petrol ve turizm sektörlerinde yatırım yapmaktadırlar. Türkiye’de 150’nin üzerinde Kazak sermayeli 
şirket mevcuttur. İki ülke arasında 3,5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmini 10 milyar dolara 
çıkarma hedefi vardır.34

 Kazakistan’daki İslami Hareketler 

 Bir Türk ve İslam devleti olan Kazakistan’ın ve dahi Kazak coğrafyasının İslamlaşması Talas 
Savaşı ile başlayan döneme kadar geri gitmektedir. Bilindiği üzere Talas Savaşı Abbasiler döneminde 
751 yılında İslam orduları ile Çin İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. Sadece matbaa başta olmak 
üzere Çin’de gerçekleştirilen buluşların Müslüman medeniyeti üzerinden dünyaya taşınması açısın-

30  https://www.youtube.com/watch?v=GgP9BaHOHl4   E.T 28.04 2021

31  Mehmet Saray, a.g.m., s. 125. 

32  Abdulvahap Kara ve Okan Yeşilot, a.g.e., s. 44.

33  Sezer Akarcalı, a.g.m., s. 14.

34  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan’ın Ekonomisi
 http://www.mfa.gov.tr/kazakistan-cumhuriyeti-ekonomisi.tr.mfa  E.T 28.04 2021

Şekil 4: İki ülkenin ortaklığıyla kurulan Hoca Ahmet Yesevi 
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
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dan değil, Türklerin İslam’ı ve Müslümanları daha yakından tanımaları açısından da bu savaş tarihi 
bir dönüm noktası olmuştur.

İslam fütuhatı bölgeye ulaştığı sırada, Batı Göktürk 
Kağanlığı’nın idaresinde olan Kazakistan ve Orta Asya’nın35 
İslamlaşma sürecinin genel olarak üç aşamadan geçtiği kabul 
edilmektedir:36 İlk aşamada 9. ve 10. yüzyıllarda Kazaklar dâhil 
Türk boyları İslam’la tanışmıştır. İkinci aşama olan 11. ve 12. yüz-
yıllarda Türk boyları arasında İslam dini yayılmış; üçüncü aşama-
da ise 12. ve 14. yüzyıllar arasında bu boyların hayatlarına yer-
leşmiştir. 15. yüzyıldan itibaren İslam, Kazak Kağanlığı’nın resmi 
dini olmuş, bu tarih Kazak ulusunun oluşumunun başlangıcını teş-
kil etmiştir.37 Timur İmparatorluğu döneminde Kazak coğrafyası 
ve diğer Orta Asya ülkelerinde inşa edilen medrese ve camilerle 
İslam’ın yayılması hızlanmıştır. İslam’ın yerleşik hayattaki Türkler 
arasında yayılması göçebe olanlar arasında yayılmasından daha 
hızlı gerçekleşmiştir.38

 Kazakların tedrici İslamlaşmasında Müslümanların fetih ve cihat hareketlerinden çok Kazak 
tüccarların Müslümanlarla ticari faaliyetleri ve bu vesileyle İslam’ı daha yakından öğrenmeleri; Ye-
sevilik ve  Nakşibendilik gibi tarikatların davet çalışmaları, İslam ülkelerinden din adamlarının tebliğ 
maksatlı ziyaretleri etkili olmuştur. 

Kazak hanlıklarının idare ve toplum yapısına genel olarak bakıldığında, sosyal yaşantının şe-
killenmesinde din önemli bir unsur olarak öne çıkmış; günlük yaşam tarzı, vergi sistemi, eğitim gibi 
tüm alanlarda İslami kurallar etkin olmuştur.39 Kazak kültürüne aşamalı olarak yerleşip Kazak milli 
kimliğinde ayrılmaz bir yer teşkil eden İslam dini onların sözlü kültürlerine de yansımış, Kur’an’ın 
ayetlerinden kopyalanan atasözleri sözlü hafızada yerini almıştır. Tevbe Suresi’nin 111. ayetinden 
esinlenen ““Jarlığa bergen kisi qudayğa qarızğa bergendey boladı (Fakire sadaka veren insan Allah’a 
borç vermiş gibidir.)” atasözü ile Zilzal Suresi’nin son ayetlerinden ilhamını alan “Jaqsılıq qılsan 
jaqsılıq tabasın, jamandıq qılsan jamandıq tabasın (İyilik yaparsan iyilik bulursun, kötülük yaparsan 
kötülük bulursun.)” atasözü bunun en güzel örneklerindendir.40 Daha önce değinildiği üzere Tavke 
Han tarafından hazırlanan Yedi Yargı da İslam şeriatinden etkilenmiştir.

35  Abdulvahap Kara ve Okan Yeşilot, a.g.e., s. 25.

36  Şamşat Adilbayeva, “Kazak Kültüründe İslam”, Bilig, 2002,  ss. 45-46.

37  G.M. Yemelianova, “Islam, National Identity and Politics in Contemporary Kazakhstan”, Asian Ethnicity, 15:3, s. 287.

38  Saniya Edelbay, “Traditional Kazakh Culture and Islam,” International Journal of Business and Social Science, 2012, 
3:11 s. 122.

39  Hayri Çapraz, “Çarlık Rusyası’nın Türkistan’da Hâkimiyet Kurması”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, 2011, 24, s. 67.

40  Şamşat Adilbayeva, a.g.m., s. 58.

“Kazakistan ve Orta Asya’nın 
İslamlaşma süreci

 1. Aşama: 9. ve 10. yüzyıllarda 
Kazaklar dâhil Türk boyları İs-
lam’la tanışmıştır.

2. Aşama: 11. ve 12. yüzyıllarda 
Türk boyları arasında İslam dini 
yayılmış.

3. Aşama: 12. ve 14. yüzyıllar 
arasında bu boyların hayatlarına 
yerleşmiştir.”
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Bir başka atasözünde “Nadan molda din buzar (Cahil molla din bozar.)” denilerek Kazak 
Müslümanlarının İslam’ı iyi bilip halka doğru anlatan âlimlerin eksikliğinden çektikleri ve çekmekte 
oldukları sıkıntılar veciz bir şekilde ifade edilmektedir. Kazakistan Sovyet döneminde dine karşı 
uygulanan politikaların olumsuz etkilerinden kurtulmak için bağımsızlık sonrası dini hayatı yeniden 
canlandırma faaliyetlerine hız vermiş, bunun için başta Türkiye olmak üzere Mısır, Katar ve Suudi 
Arabistan gibi İslam ülkeleriyle İslami ilimlerde uzman kişiler yetiştirmek için çalışmalar gerçekleş-
tirmiştir.

 Kazakların 18. yüzyılın ilk yarısından itibaren Rusların hâkimiyeti altına girmeleri İslami 
gelişmeleri sekteye uğratmakla kalmayıp Rus Çarlığı’nın İslam karşıtı politikaları neticesinde İslam 
dini Kazak milli benliğinden silinmeye çalışılmıştır. Çarlık egemenliğinin ilk yıllarında İslam’a karşı 
ılımlı bir politika izlenmiş hatta Kur’an Rusçaya tercüme edilip Arapça Kur’an-ı Kerim basılmıştır. 
Ancak ilerleyen dönemlerde İslami gelişimin Rus egemenliğine zarar vereceği fark edilmiş, bunun 
üzerine “Kazakları İslâmiyet’in boyunduruğundan kurtararak halkın kalkınmasını sağlamak” sloga-
nıyla İslam karşıtı politikalar benimsenerek Kiril alfabesi dayatılıp, Rus-Kazak okulları açılmış ve 
İslam dini aleyhine kitaplar neşredilmiştir.41

Rusya’da Sovyet yönetiminin kurulması ise İslami yaşama en büyük darbenin vurulmasına 
sebep olmuştur. Sovyetler, dinsizleştirme politikalarının bir adımı olarak Kazak milli kültürüne ve 
hassaten bu kültürün en önemli kaynağı haline gelen İslam dinine doğrudan saldırmışlardır. Ruslar, 
Kazakistan’ı tamamen idareleri altına almasından sonra büyük bir asimilasyon siyasetini uygula-
yarak halkın ibadet hürriyetini kaldırılmış, camiler kapatmış ve neticede Müslüman halk ateistlik 
konferanslarına katılmaya mecbur bırakılmıştır. Ayrıca ateistlik okullarda ders olarak okutulmuş-
tur.42 Bütün baskılara rağmen halkın büyük çoğunluğu Müslümanlığını sürdürmüş; özellikle kırsal 
kesimlerde din adamları gizli olarak dini faaliyetlerine devam etmiştir.43

Bağımsızlıkla beraber Kazakistan’da İslamiyet, millet ve devlet bütünleşmesini sağlayan, 
ahlaki kaynakların önemli bir unsuru olarak yükselmiştir.44 SSCB’nin dağılmasından sonra ülkede 
sadece İslam ve Hristiyanlığın tekrar canlanması söz konusu olmamış başka dini akımlar da görünür 
olmuştur.45  Günümüzde Kazakistan coğrafyasında yaklaşık 130 etnik grup, 17 farklı inanç mensubu-
nun yaşadığı ifade edilmektedir.46 Ülkede ve uluslararası alanda dinler arası hoşgörünün yerleşmesi 
devlet politikası haline getirilmiştir.47

2019 verilerine göre ülkenin din/inanç kompozisyonu aşağı yukarı şu şekildedir: %70.2 Müs-
lüman, çoğunluğu Rus Ortodoks olmak üzere %26.2 Hristiyan, %2.8 ateist ve diğerleri.48 Kazak 

41  Şamşat Adilbayeva, a.g.m., s. 47.

42  Mehmet Saray, a.g.m., s. 125.

43  Keith Hitchins, a.g.m., s. 132.

44  Aytaç Çağlar, a.g.m., s. 77.

45  Saniya Edelbay, a.g.m., s. 123.

46  Zhalgas Sandybayev, “Günümüzde Kazakistan’da İslam”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2014, 22:1 s. 216.

47  Abdulvahap Kara ve Okan Yeşilot, a.g.e., s. 45.

48  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html  E.T 28.04 2021
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Müslümanları geleneksel olarak Sünni İslam inancını benimsemekte, fıkıh mezhebi olarak da Ha-
nefiliği takip etmektedirler. Az sayıdaki Şafii grubu Çeçen ve Unguş etnik topluluklarına mensup 
Müslümanlar teşkil etmektedir.

Anayasasının birinci maddesine göre Kazakistan demokratik, seküler ve sosyal bir hukuk dev-
letidir.49 Din, devlet ve toplum ilişkilerinin çerçevesini belirleyen kanun 1992’de çıkarılıp 2011’de 
revize edilen Dini Faaliyetler ve Dini Kuruluşlar Kanunu’dur. Kanunun giriş kısmında “...demokratik 
ve laik bir devlet olarak Kazakistan’da herkesin vicdan özgürlüğüne, sahip olunan dini inanç fark 
etmeksizin herkesin eşit haklara sahip olduğu, toplumun manevi ve kültürel gelişiminde Hanefi İs-
lam ve Ortodoks Hristiyanlığın (Pravoslav) tarihi rolünün tanındığı…”50 kabul ve ifade edilmektedir. 
Siyasi partilerin dini temel üzerinde kurulması kanunen yasaktır.51

Seküler bir devlet olan Kazakistan bahsedilen kanun çerçevesinde dini kurum ve kuruluşları 
sıkı bir denetim altında tutmaktadır. Ülkede faaliyet yürüten tüm dini gruplar Sosyal Kalkınma Ba-
kanlığı ile koordineli şekilde faaliyetlerini yürütmelidirler. Bunun için ilgili kurumlarda kayıt altına 
alınmaları, belirli periyotlarla kayıtlarını yenilemeleri gereklidir. Aksi takdirde Adalet Bakanlığı’nın 
talebi üzerine kayıt dışı oluşumlar hakkında adli, idari işlem yapılmaktadır.52  Kazakistan Müslüman-
ları Dini İdaresi ülkede bulunup resmi olarak kayıt altına alınan yaklaşık 2.300 camiinin idaresinden 
sorumludur.  Kazakistan, ulusal güvenliğine tehdit olarak gördüğü İslami akımlar, örgütler ve cema-
atlerle bu idare aracılığıyla mücadele etmektedir. Ülke güvenliğine tehdit görülen akımları denetim 
altına almak için İdare şu kararları almıştır:53

1. Mevzubahis akım mensuplarının camilerde toplanıp sohbet ve vaaz yapmaları yasaktır.

2. Camilerde namaz Hanefi mezhebine göre kılınır.

3. İmamlar geleneksel İslam dinine ve Hanefi mezhebine göre eğitim alan Müslümanlar 

arasından tayin edilir.

4. Dini yayınlar ciddi kontrolden sonra satışa çıkarılabilmektedir.

Kazakistan’da İslam’ın tanınıp yerleşmesi ve yayılması, Rus işgali döneminde İslam’a karşı 
açılan savaş ve bağımsızlık sonrası görülen dini canlanma ve ülkede din-devlet ilişkisine dair bu 
özet girişten sonra Kazakistan’da bulunan İslami hareketleri incelemeye geçebiliriz. Bu hareketleri 
İslam’ı Kazak kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getiren ve Sovyet zulmü altında bile varlığını 
muhafaza eden Sufi Hareketler ve bağımsızlık sonrası Arap-İslam ülkeleri ile temas sonrası gelişen 
Selefi Hareketler olarak iki ayrı kategoride ele alabiliriz.

49  https://www.akorda.kz/en/official_documents/constitution  E.T 28.04 2021

50  Suat Beylur, “Kazakistan’da Din-Devlet İşlerini Etkileyen Faktörler”, Avrasya Etüdleri, 2019, 56:2, s. 114.

51  Saniya Edelbay, a.g.m., s. 124.

52  Mahmut Zengin ve  Zhansaya Badagulova,  “Religion and Religious Education in Kazakhstan”, Karaelmas Journal 
of Educational Sciences, 2017, 5, s. 51.

53  Zhalgas Sandybayev, a.g.m., s. 218.
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A. Sufi Hareketler

 Sovyet işgali döneminde sufilik ve sufi cemaatlerin sona erdiği düşünülüyordu. Ancak ba-
ğımsızlık sonrası, 1998’de Bakhtiyar Babajanov tarafından yapılan araştırmalar güney Kazakistan’ın 
Türkistan bölgesinde Nakşibendi-Müceddidi-Hüseyni sufi kardeşliğine ait silsilenin varlığını tespit 
etmiştir.54 Aynı kaynağın aktardığına göre Sovyet dönemi kaynakları da bu bilgiyi doğrulamaktadır.

 Kazakistan’daki sufi tarikat ve cemaatlerin gerek kendi içinde gerekse de birbirleri arasında 
bölünmeler yaşandığı gibi farklı tarikatlardan ders almak suretiyle karma bir sistem inşa etmeye çalı-
şanlar da olmuştur.

 Selefi gruplar ile sufiler arasındaki ilişkiler İslam Dünyası’nın diğer bölgeleriyle benzerlik arz 
etmekte; sufiler, selefiler tarafından şirke ile bulaşmakla suçlanmaktadır. Her iki akım da “geleneksel 
İslam’ı” kendilerinin temsil ettiğini öne sürmektedir. İslam’ın Kazak kimliğinde ve ortak benliğinde 
edindiği derin yeri göstermesi bakımından bu örnek kayda değerdir.

Şimdi günümüz Kazakistan’ında bulunan sufi hareket/cemaatlerden bazılarını aşağıdaki başlıkları 
şeklinde sıralanabilir:

1) Nakşibendi-Müceddidi-Hüseyni

 Bu tarikat silsilesi Abdulvahid Şeyh Mamadşukurov (1885-1967) aracılığıyla günümüze ulaş-
mıştır. Oğulları tarafından yılda iki defa düzenlenen mevlit okumalarıyla şeyh anılmaktadır. Günü-
müzde yaklaşık 1.500 üyesi bulunan tarikatın merkezi Kazakistan’ın güneydoğusunda yer almaktadır. 
Tarikat halifeler aracılığıyla sevk ve idare edilmekte, tüm yapının liderliği ise şeyhin en küçük oğlu 
tarafından yürütülmektedir. Hareketin, Özbekistan başta olmak üzere, Orta Asya boyunca üyeleri 
bulunmaktadır.

 Abdulvahid Şeyh Mamadşukurov politikadan alabildiğine kaçınmış, aynı şekilde yakınlarını 
ve takipçilerini de sakındırmıştır. Kısıtlı sayıda öğrenci kabul etmiş, onlara da zikir hakkında dersler 
vermiştir. Bu tarikatın mensupları usul olarak göğsün çeşitli kısımlarına odaklanarak yapılan sessiz 
zikri benimsemektedirler.

2) Çeçen Kadiri Tarikatı

 Çeçenler İkinci Dünya Savaşı’nı takiben Stalin tarafından Kazakistan’a yerleştirildiler. 
İlerleyen yıllarda bir kısmı kendi ülkelerine geri dönseler de 1990’lı yıllarda yaşanan savaşın 
etkisinden kaçan insanlar, akrabalarının yanına Kazakistan’a dönmüşlerdir. Kadiri Tarikatı Çeçenler 
arasındaki en yaygın sufi harekettir. Ülkedeki Çeçen topluluğu Kazak Müslümanları Dini İdaresi’nde 
bir müftü yardımcısı ile temsil edilmektedir. Tarikat mensupları sesli zikir usulünü benimsemektedir-
ler.

54  Ashirbek Muminov, “Sufi Groups in Contemporary Kazakhstan: Competition and Connections with Kazakh Isla-
mic Society”, Sufism in Central Asia: New Perspectives on Sufi Traditions içinde, 15th–21st Centuries, Devin DeWeese 
ve Jo-Ann Gross (ed.), 2018, Boston: Brill, s. 284.
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3) Cehriye

   Cehriye mensupları Mezar-ı Şerif, Afganistan’dan Kazakistan’a göç eden Abdulgaffar Mak-
sumlu’yu (İsmatulla Maksum) takip etmektedirler. Bağımsızlığın ilk yıllarında ülke genelinde büyük 
çaplı yayılma gösteren cemaat, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi’ne kayıt yaptırmadığı için, 
1990’ların sonlarına doğru yasaklanmıştır. Liderleri sürgün edilmiş olsa da faaliyetlerine halifeleri 
aracılığıyla devam etmiştir. İlerleyen yıllarda birçok denemeden sonra grup dernek kurmuş ve faali-
yetlerini kayıtlı bir şekilde sürdürmeye başlamıştır. 2011 yılında liderleri ve başyardımcıları tutuklan-
mış ve “çete kurmak, insanları özgürlüklerinden mahrum etmek, alkol ve uyuşturucu bağımlılığını 
insan sağlığına zararlı yöntemlerle tedavi etmeye çalışmak” gibi suçlardan uzun süreli hapis cezasına 
çarptırılmışlardır.55

 Bu grubun lider İsmatulla mensubu olduğu silsileyi açıklamayıp ailesinin Küçük Cüz’ün üye-
si olup Bolşevikler’den Afganistan’a kaçtığını ifade etmekle yetinmiştir. Kendisinin gördüğü bir rüya 
üzerine İslam’ı ihya etmek üzere Kazakistan’a döndüğünü bildirmektedir. Grup üyeleri Hoca Ahmet 
Yesevî’nin mirasını sürdürdüklerini iddia etmektedir. Kazak Müslümanları Dini İdaresi bu kişinin 
görüşlerini onaylamayıp onun şeriata uygun olmadığını bildiren bir fetva yayınlamıştır. Grup üyeleri 
zikirlerini sesli olarak yapmaktadırlar.

4) Çeşitli Türk Sufi Gruplar

 Kazakistan’da Türkiye menşeli sufi/İslami hareketlerin faaliyetleri bağımsızlık sonrası artış 
göstermiştir. Etnik aidiyetin ve ortak dilin bu süreci kolaylaştırdığı tahmin edilmekle beraber dev-
letler arası gelişen ilişkilerin de bunu kolaylaştırıp pekiştirdiği söylenebilir. Ülkede faaliyet yürüten 
Türkiye menşeli grup ve oluşumlar arasında,

- Halk arasında Süleymancılar olarak bilinen merhum Süleyman Hilmi Tunahan efendinin 

takipçileri

- Osman Nuri Topbaş hocanın takipçileri

- İhlas Vakfı (Hakikat Kitabevi Vakfı)

- Risale-i Nur gruplarından Okuyucular ve Yazıcılar

- Aziz Mahmud Hüdayi vakfı

bulunmaktadır. Diğer grup ve hareketlerden farklı olarak bu grupların eğitim metotlarında “silsile” 
usulü yer almamaktadır. Bu grupların faaliyetlerin kitle iletişim araçları yaygın olarak kullanılmak-
tadır.

5) Yeseviyye Tarikatı

Bugünkü Kazakistan’ın güneyinde yer alan Sayram kentinde 1093 yılında doğan Hoca Ahmet Yesevî 
tarihte bilinen ilk Türk mutasavvıf olarak kabul edilmektedir. Vefatının ardından takipçileri tarafın-
dan onun ismiyle anılan tarikat Orta Asya genelinde etkindir. Tarikata Yeseviyye denildiği gibi Ah-

55  Muminov, a.g.e., s. 287.
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med Yesevî’nin “Sultan” lakabına nispetle Sultâniyye, cehrî zikir yapmaları sebebiyle Cehriyye ve 
mensuplarından çoğunun Türk olması sebebiyle Silsile-i Meşâyih-i Türk de denilmiştir.56

 Nakşibendilik karşısında zayıf kalıp zamanla bu tarikat içerisinde kaybolmaya başlayan Yese-
vilik, Rusların hâkimiyet kazanmasıyla birlikte on dokuzuncu yüzyıl sonlarında gözden kaybolmuş-
tur. Hoca Ahmet Yesevî’nin türbesi Kazakistan’ın Türkistan kentinde bulunmaktadır.

B.  Selefi Hareketler

      Kazakistan’da dini hayatın canlanması süreci bariz bir şekilde bağımsızlıktan sonra hızlanmış-
tır. Ancak selefi/Vehhabi görüşlerin Orta Asya coğrafyasına ve dahi Kazakistan’a sirayet etmesinin 
tarihi 20. yüzyılın başlarına kadar gitmektedir. O yıllarda vehhabi ekolü benimsemiş kimi bilginle-
rin bireysel tebliğ faaliyetleri şeklinde seyreden çalışmalar, Sovyetlerin Arap ülkeleri ile iyi ilişkiler 
geliştirmeye çalıştığı Soğuk Savaş döneminde hızlanmıştır. Sovyetlerin Afganistan’ı işgal ettiği yıl-
larda Vehhabi düşünce bölgede yoğunluk kazanmış, coğrafi konum olarak Tacikistan, Kazakistan ve 
Özbekistan sınırındaki Fergana Vadisi bu düşünceye mekân olmuştur.57

Bağımsızlık sonrası Kazakistan’ın milli kimliği pekiştirmek adına en sık başvurduğu unsur 
kuşkusuz İslam dini olmuştur. Sovyet zulmünden kaynaklı dini anlatacak yetkinlikte kimselerin 
azlığından dolayı Kazakistan diğer İslam ülkelerine başvurmuş, yetişmeleri üzere söz konusu 
ülkelere öğrenciler göndermiştir. Bu ülkeler arasında Türkiye, Mısır ve Malezya gibi İslam ülkeleri 
bulunmaktadır.58 Buna ilaveten “Kazakistan’daki yurtdışı kökenli tebliğ çalışmaları, ağırlıklı olarak 
Türkiye, Mısır, Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar) ve Güney Asya ülkeleri (Afganis-
tan, Pakistan ve Hindistan) ile Kuzey Kafkasya (Dağıstan) kökenlidir”.59 Bağımsızlıktan sonra bu 
ülkelerden çok sayıda grup eğitim ve yardım çalışmaları alanlarında Kazakistan’a gelip ülkedeki 
değişim sürecine doğrudan tesir etmişlerdir.

 Erşahin’in aktardığına göre W. Barthold Orta Asya Türkleri’ni birbirine bağlayıcı esas un-
surun İslam olduğunu şu sözlerle vurgulamaktadır: “Bir Türkistanlıya kimliğini sorsanız, o önce bir 
Müslüman olduğunu, sonra hangi şehirden veya köyden olduğunu, eğer bir göçebe ise kabilesini 
söyler.”60 İslam halk tarafından üst kimlik olarak tanınmaktadır lakin kendini İslam dini ile tanımla-
yanların birçoğu İslam’ın emir ve yasaklarını uygulamakta gevşeklik gösterebilmektedir.61 

 Yurtdışında İslam eğitimi alan veya yurtdışından gelen Hanbeli mezhebinden ilim insanla-
rından İslam’ı tanımaya başlayan Kazak gençleri; geleneksel ve kültürel farkları, tarihi ve coğrafi 
unsurları göz ardı ederek dini kendilerinin anladığı gibi yaşamayan kimseleri kıyasıya eleştirmeye ve 
hatta yer yer tekfir etmeye başlamışlardır. Bu anlayıştan etkilenen genç Kazak Müslümanları kabir 

56  Necdet Tosun, “Yeseviyye”, İslam Ansiklopedisi, C. 43, İstanbul, TDV Yayınları, 2013, s. 487. 

57  Daniya Shakimanova, Vehhabîliğin Kazakistan’a Yansıması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversi-
tesi, 2019.

58  Zhalgas Sandybayev, a.g.m., s. 220.

59  Suat Beylur, a.g.m., s. 125.

60  Seyfettin Erşahin, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Ulusal Güvenlik ve Din, Dinî Araştırmalar, 2004, 7:20, s. 185.

61  Mariya Y. Omelicheva, Islam in Kazakhstan: a survey of contemporary trends and sources of securitization, Central 
Asian Survey, 2011, 30: 2, s. 243.
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ve türbe ziyaretlerini, kandil gecelerini, merhum olmuş din büyüklerine tazim göstermeyi bid’at ve 
şirk olarak görmüşlerdir. Yerli Selefiler haline gelen bu kimseler hassaten Sufi gruplara saldırmakta 
“onlara karşı mücadelelerinde yabancı organizasyonlar tarafından desteklenmektedirler”.62

Bu tür fikirlerin örgütsel yapıya kavuşması ve toplumsal istikrarı bozucu bir yapı alması ne-
ticesinde ilerleyen yıllarda dinî/İslamî temelli bazı grupların faaliyetleri Kazakistan Milli Güvenlik 
Komitesi tarafından ayrılıkçılık, aşırılık ve terör vb. gerekçelerle yasaklanmıştır. Mevzubahis İslami 
grupların belli başlıları şunlardır: 

1) Hizbu’t Tahrir

        Hizbu’t Tahrir dünyadaki tüm Müslümanları tek bir hilafet çatısı altında birleştirmeyi amaçla-
yan, görüşlerinde aşırı kabul edilen ancak şiddet yanlısı olmayan bir harekettir. 1953 yılında Filistinli 
alim ve yargıç olan Takiyuddin en-Nebhani tarafından Doğu Kudüs’te kurulmuştur. Örgüt kendisini 
yalnızca dini bir hareket değil, aynı zamanda siyasi bir parti olarak görmektedir.

 Kazakistan’da ilk kez 1998 yılında görülen örgüt63 Orta Asya’nın tamamına yayılmıştır ancak 
diğer Orta Asya ülkelerine nispeten Kazakistan’da daha az bir etkiye sahiptir.64 Yoğunluğu ülkenin 
güney kesimlerindedir. Hükümet tarafından tehdit olarak görülen örgütün üyeleri yakalanmakta ve 
hapse atılmaktadır. 

2) Doğu Türkistan İslam Partisi

     Örgüt, doksanlı yılların sonlarında Doğu Türkistan’ı Çin’den özgürleştirmek amacıyla Uygur 
Müslümanlar tarafından kurulmuştur. Örgütün kurmayı amaçladığı devlet Orta Asya’daki ülkeleri ve 
Türkiye’nin dahi bazı kısımlarını kapsamaktadır. Bazı uzmanlar DTİP’in bir çatı kuruluş olduğunu 
ifade etmektedirler.65

11 Eylül saldırılarından sonra Çin yönetimi ABD’yi örgütün el-Kaide ile bağlantıları var iddi-
asıyla uzunca bir süre uyarmış, ABD’den karşı adım atmasını talep etmiştir. ABD örgütü 2002 yılında 
terör listesine dâhil etmiş, 2020 yılının Kasım ayında listeden çıkarmıştır.

3) Taliban

     Sovyet işgali sonrası Afganistan’da iç çatışmalar yaşanmış, Rusları geri çekilmek zorunda bırakan 
İslami gruplar birbirleri ile savaşmaya başlamışlardır. 1994 yılında Peştunluların yoğun olarak yaşa-
dığı Kandahar bölgesinde Diyobend Medresesi/ne bağlı Molla Muhammed Ömer liderliğinde Peştun 
medrese öğrencileri Taliban adıyla bu grubu kurdular.  

Pakistan’ın desteğiyle hareket eden Taliban kısa sürede Afganistan’ın büyük bir kısmını ele 

62   Muminov, a.g.e., s. 295.

63  Emmanuel Karagiannis, “The Rise of Political Islam in Kazakhstan: Hizb Ut-Tahrir Al Islami”, Nationalism and Ethnic 
Politics, 2007, 13:2, ss. 297-322.

64  Mariya Y. Omelicheva a.g.m., s. 244.

65  Beina Xu, Holly Fletcher, and Jayshree Bajoria, “The East Turkestan Islamic Movement (ETIM)”, Council on Foreign 
Relations, 2014, 4. 
https://www.cfr.org/backgrounder/east-turkestan-islamic-movement-etim e.t. 08 Mart 2021
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geçirdi. 1996’da Kabil’in de ele geçirilmesiyle ülkenin kuzey kesimlerindeki mücahitler Taliban’a 
karşı birleştiler. Öte yandan 1998’de Kenya ve Tanzanya’da ABD elçiliklerine yapılan bombalı 
saldırılardan Usame b. Ladin’i sorumlu tutan ABD Taliban’dan onu teslim etmesini istedi. 11 Eylül 
saldırıları dönüm noktası oldu ve ABD Ekim 2001’de Afganistan’ı işgal etti. Bu işgalde ABD’nin 
esas gayesinin “terörü” bitirmek değil, ülkeyi istikrarsızlaştırıp bölgenin güçlü ülkelerinin etkisine 
girmesini engellemek olduğu zaman içinde daha iyi anlaşıldı.

Bugün Taliban Afganistan’ın belirli bölgelerinde hakimiyetini sürdürmekte, ABD dâhil çeşitli 
ülkelerle görüşme ve müzakereler yapabilmektedir. Örgütün Kazakistan’da tehdit olarak görülüp 
yasaklanması, ülkedeki örgütsel faaliyetlerinden ziyade Kazakistan’ın uluslararası güçlerle geliştir-
diği ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda Kazakistan’ın terör listesine alıp yasakladığı diğer 
bazı dini veya siyasi örgütler şunlardır:66

- Özbekistan İslami Hareketi
- Orta Asya Mücahitleri Cemaati
- El-Kaide

- Esbat el-Ensar
- Müslüman Kardeşler
- Leşker-i Tayyibe
- Bozkurtlar
- PKK
- Kuveyt Sosyal Islah Topluluğu

 

66  https://www.rferl.org/a/1071987.html E.T 28.04 2021

Şekil 5: Kazakistan’daki İslami Hareketlerin Durumu
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 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

             Kazak coğrafyası her dönemde siyasi ve askeri mücadelenin eksik olmadığı bir yer olmuştur. 
Çeşitli kavimlerin uğrak yeri ve aynı zamanda çatışma alanı olması bölgenin etnik çeşitliliğini arttır-
mıştır. Etnik farklılığa en büyük katkıyı kuşkusuz Rus-Sovyet işgali yapmıştır. Kazakistan’ı oluşturan 
cüzlerin kendi içlerinde giriştiği rekabet Rus işgaline kapı aralamış; Ruslar bölgenin etnik ve dini 
kompozisyonunu kendi lehine istikrarsızlaştırmaya yönelik iskân politikaları uygulamıştır.

 Rus mezaliminden en büyük zararı toprağın asli unsuru ve sahibi Müslüman Türk Kazak halkı 
görmüştür. Dilleri ve alfabeleri yasaklanan Kazaklar, dinlerinden de mahrum edilmeye çalışılmıştır. 
Ancak bölgeye yerleşip yayılması asırlar içerisinde tedrici olarak gerçekleşen İslam dini Kazak milli 
kimliğini oluşturan en önemli unsur olarak varlığını toplumsal muhayyilede muhafaza etmiştir. Ka-
zak atasözlerinde görülen İslam izleri bunun en büyük delillerindendir.

 Kazakistan, bağımsızlık sonrası milli kimliğin güçlenmesi için, en büyük öteki olan Rus kim-
liğine karşı, İslam dininin toplum nezdinde ihyası devlet eliyle teşvik edilmiş; İslami eğitim konu-
sunda diğer İslam ülkeleri ile hızlı bir işbirliğine gitmiştir. Hızlı İslamlaşma süreci ülke dışında da 
ilgi çekmiş, kimi İslam ülkeleri Kazakistan’da eğitim kurumları açmıştır. Ancak farklı mezhep ve 
kültürlerden âlimlerin bölgenin tarih, kültür ve sosyolojisini göz ardı ederek verdikleri İslami eği-
tim özellikle genç nüfus arasında aşırılık olarak tanımlanan fikirlerin yayılmasına sebep olmuştur. 
Kazakistan bunun önüne geçmek için erken yıllardan itibaren birtakım tedbirler getirmeye çalışmış; 
uluslararası aktörlerle kurduğu ilişkilerin de etkisiyle bazı İslami grupları terör listesine almıştır. 

 Türkî milletlerin tamamında olduğu gibi Kazak halkı da geleneklere son derece saygılıdır. Bu 
hakikat gerek Sufi gerekse selefi karakterli olsun tüm grupları “geleneksel İslam”ı temsil iddiasında 
bulunmaya mecbur bırakmıştır. Sufiler geleneksel İslam’dan bahsederken Kazak gelenek ve görenek-
lerine bağlılık temelinde bir savunmaya girişirken selefiler, İslam’ın tevhid vurgusu üzerinden yola 
çıkarak, onları dine şirk ve bid’at karıştırmakla suçlamaktadır. Bu konuda hangi tarafın haklı olduğu 
meselesi çok geniş kapsamlı araştırmayı gerektirmektedir. Bununla birlikte sosyo-kültürel dokuya 
yabancı/düşman hareketlerin uzun vadede halk tarafından kabul görmesi mümkün görünmemektedir.
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 Kazak elit kesiminde din, kültür ve medeniyet ayrımı yapılmaktadır. Bu tartışma Sovyet eğiti-
minden geçmiş seküler kesim ile bağımsızlık sonrası İslamlaşma sürecinde diğer kültürlerden etkile-
nip kendi halkının örf ve adetlerine karşı çıkan kesim arasında cereyan etmektedir. Bir grup Marksist 
dizgiden etkilenerek dini afyon olarak telakki ederken diğer kesim ise halkın İslami yaşama dâhil 
ettiği gelenekleri bid’at ve şirk olarak görmektedir.67

 Kazakistan, bağımsızlığını elde ettikten hemen sonra  etnisite ve din meselesini bütüncül bir 
şekilde ele almış, bu alanda etkin ve yasal politika geliştirmekten kaçınmamıştır. Yüzden fazla etni-
site ve dine sahip olmayı güvenlik perspektifinden bir dezavantaj olarak değil, aksine avantaj olarak 
görmüştür. Cumhurbaşkanı Nazarbayev ülkesini Müslüman Doğu ile Hıristiyan Batı arasında bir 
köprü olarak tasavvur etmiştir.68

Ülkede Müslümanlar arasında genel anlamda ibadet serbestliği olmasına rağmen çeşitli 
milletler kendi camilerini açmışlardır. Tüm ibadet yerleri Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi’ne 
bağlı iken halk arasında “Kazak Camisi, İranlılar camisi, Uygur camisi, Özbek camisi vb. gibi adlan-
dırmalar” ortaya çıkmıştır.69

67  İlyas Erpay, “Kazakistan Ortaöğretim Kurumlarında Din Eğitimini Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler”, Bilimname, 
2019, 37:1,, s. 1042.

68  Emmanuel Karagiannis, a.g.m., s. 301. 

69  İlyas Erpay, a.g.m., s. 1041.


