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TURKiYE'DE VASA YAN KAZAK DiASPORASI iLE iLGiLi
SOSYOLOJiK ARASTIRMANIN BAZI YONLERi
(lQ

Raki§eva Botagoz islyamovna
CESSI Kazakistan Sosyoloji

Ara~urmalan

Enstittisti

Ozet: Bazl degerlendirmelere gore ~u anda ana vatan dl~mda ya~ayan Kazaklarm saYlSI
yakla.,k 5 milyondur. Tlirkiye Slmrlan dahilinde de 19000-25000 arasInda Kazak
ya~amaktadlr. Makalede Ttirkiye'deki Kazaklann ya~adlg:t yerler ve TUrk topIumuyla
girdikleri ili§kiler incelenmektedir. Bu baglamda yapilan sosyolojik ara§tlrmada bilgi
derleme y5ntemi olarak 1-2 saat stiren derinlemesine mtilakatlar yapllml§tlf. Kaslm 2005
ve EylUl2006 tarihlerinde istanbul'da Kazak diasporasmm tiyeleriyle toplam 20 g6rU~me
yapllml§tIr. Makalede yapllan ara§tlfmanm bazl boltimlerine deginilmektedir.
Anahtar Kelimeler: 009, Kazak diasporasl, iki dillilik,

Kazak~a,

etnik kimlik

Abstract: According to some researches the _number of Kazakh people is 5 million. The
number of Kazakh people living in Turkey is between 19000-25000. This article is
analyzing the relations of those Kazakhs with Turkish society. In this sociological
research the method of deep interwiev has been used. Each interwiev has 1-2 hours
lenght. Between 2005 November and 2006 September totally 20 interwiev has been done
with the Kazakh people living in Istanbul. This article covers some parts of this reasearch.
Key Words: Migration, Kazakh diasphora in Turkey, bilingualizm, kazakh language,
etnic identity
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Go~ olgusu her toplumda rastlanan, neredeyse her milliyetin ge~tigi bir slire~tir.
Kazak milliyeti de bu slire~ten ge~mi~tir. BaZl degerlendirmelere gore ~u anda
ana vatan dl~mda ya~ayan kazaklann sayiSl yakla~lk 5 milyondur.
Go~ebe kavimlere ozgli bu ozellik Tlirkiye'deki tamnml~ sosyologlardan
Baykan Sezer'in' kitabmda ele ahnml~tlr. Sezer' e gore go~ebe Orta Asya
kavimleri tlim tarih boyunca bliylik ancak omrli kisa imparatorluklar kurmu~lar
veya yerle~im merkezlerine ula~tlklan zaman ~ok kisa slire i~erisinde yerle~ik
kavmin i~inde asimile olmu~lardlrl .

Tlirkiye'de ya~ayan Kazaklara baktlgmllzda ise asimilasyon olgusu, Tlirk ve
Kazak halklanmn arasmdaki dostluk ili~kilerinin temelinde bulunan Tlirk
hliklimetinin slirdlirdligli yumu~ak politikadan ve tabii ki din ortakhgmdan
dolayl soz konusu degildir. Ancak asimilasyona direnci yliksek olan kavimler,
diasporanm olu~turulmasl yoluna gidebilirler. Diasporamn istikrarhhgl, iyi
organizasyon ve de bir dayanagm bulunmasma baghdlr. Tlirk toplumuna adapte
olmu~ Kazaklarda gordliglimliz gibi bu dayanak gorevini ideolojik bir fikir ve
din listlenebilir. Diasporada ya~ayan kavimlerin ya~antlsl Ylizylhn
degerlendirildiginde ~u sonuca vanlmaktadlr. Din faktOrli Kazak toplulugunun
olu~turulmasmda; dil, etnik kliltlir kimliginin muhafaza edilmesinde bUyUk bir
rol oynamaktadlr. Bilindigi gibi din, yabancl bir kUltUre1 ortamda etnik kimligin
kabul ettirmesi ve muhafaza edilmesi i~in bir ara~ konumundadlr. Kabul eden
~evrede adaptasyon slirecinin baZl ortak noktalan mevcuttur. Onlardan biri
diasporada ya~ayan insanlara ait bir kUlt yapmm in~a edilmesidir. Bu olay tlim
etnik gruplar Mlislliman-Kazaklar toplulugu i~in de ilk ve olmasl gereken bir
olaydlr.
Etnik Kazaklar XX y.y. 50'1i y1l1annda Altay Bolgesi Sindzyan-Uygur C)zerk
Bolgesinden ve 80'li y1l1annda Afganistan ve iran'dan mlilteci slfatmda Tlirkiye
topraklanna go~ etmi~lerdir. Altay Bolgesi Sindzyan-Uygur C)zerk Bolgesinden
go~ eden Kazaklar "Altay Kazaklar" olarak tamnmaktadlr, iran ve
Afganistan' dan go~ eden Kazaklar ise "Afgan Kazaklar" olarak

Baykan Sezer. Turk Sosyolojinin Ana Sorunlan, Almat! (Rusya baskt) 2005. s. 78.
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adlandmlmaktadlr. istanbul, Altay Kazaklann (toplam 3450 aile) ve Afgan
Kazaklann (toplam 740 aile) ya§adlgl bir yerdir2.
Tiirkiye'de ya§ayan kazaklar derli toplu bir bi<;imde yerle§mi§lerdir. 1972
ytlmda Kazak diasporasl Tiirk hiikiimetine ba§vuruda bulunarak istanbul'da
araziler tahsis edilmesini ve arazilerde in§aatlann yaptlmasml istemi§tir.
Yaptlan ba§vuru olumlu olarak degerlendirilmi§ olup in§aatm yaptlmasl i<;in
araziler ba§vurunun yaptldlgl ytl tahsis edilmi§tir. in§aatlann yaplldlgl bu
yerle§im bOlgesi "Kazakkent" olarak adlandmlml§tlr. Daha sonra bu isim
"Giine§!i" olarak degi§tirilmi§tir. istanbul'da kazaklann ya§adlgl diger semtler
ise Zeytinburnu, Kii<;iik<;ekmece, Sefakoy, Ornektepe'dir. Buna ragmen kazak
toplulugu yine de derli toplu bir bi<;imde ya§amaktadlr.
Tiirkiye'de ya§ayan Kazaklann saYlsl ile ilgili bilgiler birbirinden <;ok farkhdlr
ve 1900(}-25000 arasmda degi§mektedir. Ornegin, Saylau Batyrshaoglu'nun
vermi§ oldugu bilgilere gore 2003 Ylhnda Tiirkiye'de diasporada ya§ayan
kazaklann saYlsl yakla§lk 19000 ki§idir. 2005 ytlmda yaptlan ara§tlrmaya gore
bu sayl 25000 ki§i olarak kaydedilmi§tir.
Kazak toplulugunun biiyiik bOliimii (yakla§lk 2750 aile) Marmara'da,
istanbul'un Zeytinburnu semtinde ya§amakta, Ege tarafmda (izmir'de) 120 aile,
Nigde'de yakla§lk 80 aile, Ankara'da 60 aile ya§amaktadlr. Aynca belirttigimiz
gibi Tiirkiye'ye yerle§en Kazaklar arasmda Afganistan'dan ve iran' dan go<;
eden Kazaklar da mevcuttur.
Diasporada ya§ayan Kazaklann bugiinkii durumunu tespit etmek amaclyla
makalenin yazan tarafmdan sosyolojik bir ara§tmna yapllml§tlr. Bilgi derleme
yontemi olarak 1-2 saat siiren derinlemesine rniilakatlar yaptlnn§tlr. Kaslm 2005
ve Eyliil 2006 tarihlerinde istanbul'da Kazak diasporasmm iiyeleriyle toplam 20
gorii§me yapllnn§tlr. Makalede, yapllan ara§tmnamn bazl bOliimlerine
deginilmektedir. Makalede italik font ile belirtilen boliimler Kazak
diasporasmm iiyelerinin cevaplandlr.

Gulnara Mendikulova, Kazak Diasporu: Tarihi ve
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Kazak Diasporasmm Toplumsal-ileti$im Sisteminde Dillerin Kullanmu ve
Dilin Ozde~le~mesi
iki dilin birbirine ,ok yakm olmaSI Kazak diasporasmda Kazak dilinin
kaybolmamasma neden olmu~tur. Aynca Kazaklann Tiirkiye'de derli toplu bir
~ekilde yerle~imi de kazak dilinin kaybolmamaslllda biiyiik rol oynarru~tlr.
Fakat Tiirkiye' de ya~ayan Kazaklann Kazak,asl Tiirk aksamna sahiptir. Kazak
diasporasmda iki dil hem Kazak,a hem de Tiirk,e e~it olarak kullamlmaktadlr.
ileti~im dili olarak Tiirk,e soma Kazak,a gelmektedir. Tiirk hiikiimetinin
siirdiirmekte oldugu politika, Tiirk,enin Kazalwaya yakm olmasl, diasporanlll
Tiirkiye'de derli toplu yerle~imi, Tiirkiye'de ya~ayan Kazaklann her ge,en giin
ana vatanla artan ili~kilerin olmasl gibi unsurlann bulunmasl Kazak,anlll
diasporada muhafaza edilmesine neden olmu~tur.
Kazak diasporasmda toplumsal ileti~im ortamlllda kullamlan ana dil Tiirk,e'dir.
Diasporamn daha ya~h olan kesim ileti~im i,in genelde Kazak,aYI tercih ediyor,
gen,ler ise daha az Kazak,a ve daha ,ok Tiirk,eyi tercih ediyorlar. Gen,ler
araslllda yaprlan sorgulann sonucunda Kazak diasporasllllll gen, iiyelerinin
Tiirk,eyi ana dil olarak gordiikleri ogrenilmi~tir.
"Bizim ana dilimiz Kazakr;adlr. Fakat diasporamn diger iiyeleri Tiirkr;eyi ana
dil gibi bildikleri ir;in Tiirkr;eyi ana dil olarak saymaktadlrlar. Tiirkr;eyi iyi hilen
fakat Kazakr;aYl hir; bilmeyen kazaklarm Kazakr;aYl ana dil olarak saymalan
yanh$ olur.,,3

Diasporamn iiyeleri ana dili olan Kazak,aYI bilmediklerinden dolaYI biiyiik bir
rahatslzhk duymadlklanlll soylemektedir. Diasporada ya~ayan Kazaklar bu iki
dilin birbirine ,ok yakm olmasllldan dolaYI Kazak,amn ogrenilmesinin diaspora
iiyeleri ozellikle onun gen, iiyeleri i,in zor olmayacagllli dii~iiniiyorlar.
"Yurt dl$mda ya$ayan Kazaklann Kazakr;a bilmemesinin biiyiik bir sorunun
olacagmz dU$unmiiyoruz. Tiirkiye' de ya$ayan Kazakr;aYl bilmeyen genr;
Kazaklarm Tiirkr;eyi ,ok iyi bildikleri i,in Kazakr;aYl ,ok kolay bir $ekilde
ogrenebileceklerini dU$uniiyoruz. (:iinkii Turk,e ve Kazak,a birbirine r;ok yakm
. dillerdir. Tiirkr;eyi biliyorsamz Kazak,ayz ogrenmek r;ok kolay olacaklzr.
Kazak diasporasmm UyeleriyJe Istanbul'da yapilan gori.i$meden ahntllar, Kaslm 2005, istanbul
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Kazakistan'da 6 ay yaparsanzz Kazakt;aYl t;ok iyi bir §ekilde ogrenebilirsiniz,
Faka! <;ince, Ozbekt;e ve Rust;a konu§an Kazaklar it;in Kazakt;anm ogrenilmesi
seyri 6 aydan daha lazla olacaktlr. Bunun it;in Turkt;e konu§an bir Kazak
gordugumde t;ok buyuk bir mutluluk duydugumu ifade etmeliyim.,,4
Etnik Kimlik

TUrkiye'de diasporada ya~ayan Kazaklar kendilerini ana vatamn dI~mda
ya~ayan Kazaklar olarak gormekte, ana vatanla manevi bir baglanll i~erisinde
olduklanm hissetmekte, ana vatanla her ge~en gUn baglantIiann
yogunla~ttrIlmasma
yonelik ~abalar gostermektedirier. Bunun en iyi
orneklerden biri diasporada ve Kazakistan'da ya~ayan Kazaklann arasmda son
zamanlarda artan evliliklerin saYIsldlr. Aynca sornestr tatillerinde ~ocuklann
Kazakistan'daki akrabalanna ya da Kazakistan'da egitim almalan i~in ana
vatanma gonderilmesi gibi ornekler, TUrkiye'de ya~ayan Kazaklann ana vatanla
olan baglanlilann geli~tirilmesini istediklerini gostennektedir. Kazakistan'm
baglmslziIgma kavu~masmdan once diasporada ya~ayan kazaklar TUrk kinIiigini
benimseyip kendilerine "TUrk'Uz" diyorlardl. Boyle bir durum diger
diasporalarda ya~ayan Kazaklar i~in da ge~erli idi. Ancak Kazakistan'm
baglmslziIgma kavu~masmdan sonra bu durum tamamen degi~mi~tir.
"".ilk once kendilerine biz Kazak',z, sonra Turk'uz diyorlar"

Orf ve Adetler: UluslararasI Evliliklere Kar~l Tutumlan

TUrkiye'de diasporada ya~ayan Kazaklann geleneklerine gelince ise ~oyle bir
durum gozlemlenmi~tir. Kazak orf ve adetlerin ~ogu diaspora Uyeleri tarafmdan
muhafaza edilmi~tir. Ancak TUrkiye'de diasporada ya~ayan Kazaklann orf ve
adetleri TUrk ktilttirUnden etkilenmi~tir.
"Geleneklerde hep kan§lk ktilttirlerin izi mevcuttur. Fakat genelde geleneksel
Kazak etkinlikler daha ~ok Kazak~a kullamlarak yapIimaktadlr. Kazakistan'da
§u anda Kazak cd'lerin olmadlgml soyleyebiliriz. Ornegin, Almatl'da "zeleniy

Kazak diasporasmm iiyeleriyle istanbul'da yaplian gM.I$meden almttlar, Eyllil2006, istanbul
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bazar" denilen pazarda kazak~a cd'lere rastlamak miimkiin degildir. Cd'lerin
hepsi Rus~adlr. Kazak filmleri anyorsun, gene yok!"
Genel Konsoloslugun destegiyle son Ylllarda bazl bayramlann
kutlanmasma ba~lanml~tJr. Omegin, Nevruz bayraml kutlanmaktadlr.
"Nevruz bayraml 3-4 Yll once kutlanmaya ba§lanml§tzr. Daha once Nevruz 'un
at;lkfasl ne oldugunu bilmiyorduk, kutlamlyorduk da. $u anda Nevruz'un
kutlamalarzna Kazakistan' dan gelen sanatfziar katllmaktadlr. Kutlamalar saray
gibi bir mektinda yapzlmaktadlr. NeVrUz'lln bu §ekilde kutlanmaslnl
dii§iindiigumuz irin yapllan kutlamaya tum Kazakla'rl davet ettik"

Tiirkiye' de ya~ayan Kazaklann aile yaplsl mono etnik ve sofistikedir. Fakat
diger Tiirk k6kenli halklann temsilcileri ile (Kmm Tatar, Klrglzlar, Uygurlar,
Tiirkler ile) kan~lk evlilikler de yaygmdlr.
Tiirkiye'de ya~ayan Kazak erkeklerin evlenme ya~l biraz yiiksektir. Onlar,
maddi temelin olu~turuldugu zaman yani 30 ya~lannda evlenmektedirler.
Tiirkiye genelinde aile ge~inme sorumlulugu erkegin iizerindedir. Yiiksek
i:igrenim gi:irmeyen bayanlar ergenlik ya~ma eri~tiklerinde evlenip e~lerine aile
i~inde yardlm etmektedirler.

Kiiltiir Merkezlerinin Faaliyeti

istanbul'da Tiirkiye'de diasporada ya~ayan Kazaklann kurduklan bir vakzf
istanbul Biiyiik ~ehir Belediyesinin tahsis ettigi bir binada faaliyet
gi:istermektedir. Vakfm ana amaCl Kazak~amn i:igrenilmesi i~in tiim ~artlann
saglanmasldlr. Bundan ziyade vakfm destegiyle Kazakistanh sanat~zlarla,
milletvekilleriyle gi:irii~me ve bulu~malar organize edilmektedir. Vakzfta kazak
kiiltiiriine i:izgii i:igeler, Kazakistan ile ilgili kitaplar, Kazaklann "yurt" denilen
geleneksel evinin maketleri bulunmaktadlr. Bunlann hepsi bayramlarda,
konserlerde ve diger etkiliklerde sergilenmektedir. Vakfm nezdinde farkll
etkiliklere katllan ~ocuk dans grubu faaliyet gi:istermektedir. Aynca vakfm
destegiyle "Arman" adh bir dergi yayunlanmaktadlr. Derginin i~eriginde
makalelerin eksikligi, ana vatamn dl~mda ya~ayan okurlara Kazakistan'm i,inde
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bulundugu durumu ve hayatt aydmlatacak Kazak yazarlannm olmamasl en
bUyUk sorun olarak gorUnmektedir.
TUrkiye'de diasporada ya~ayan Kazaklar ya~adlklan gevreye en iyi bir ~ekilde
uyum saglaml~lardlr. Zaten TUrk kUltUrU, din ortakllgl, dil yakmhgl buna 90k
mUsaittir.
Avrupa'da diasporada ya~ayan kazaklar TUrkiye ile sib baglanlliar
halindedirler. Zaten Avrupa'da diasporada ya~ayan kazaklar Avrupa'ya
TUrkiye'den g09 etmi~lerdir. Bahsettigimiz bag gUnlUk ya~anllsl da, ki~isel
ileti~imde izlenebilir. Avrupa'da ya~ayan Kazak diaspora Uyeleri 90cuklanna
TUrk isimleri koymakta, bayramlar, geleneksel etkinlikler TUrk orf ve adetlerine
gore dUzenlenmektedir. TUrk kokenli halkalan kUltUrUnUn birbirine yakm
olmasl, aynca Avrupa'ya TUrkiye'den g09 eden kazaklann TUrkiye'de uzun
sUre ya~amasl gibi unsurlar bunun en iyi a9lklamasldlr.
Avrupa'da diasporada ya~ayan Kazaklann TUrkiye ile olan ili~kiler
Kazakistan'a nazaran daha slbdlr. Akrabalann 90gu TUrkiye'de, <;::in'de,
Altay'da ya~amaktadlrlar. Tatiller de oralarda ge9irilmekte, olen akrabalar da
oralarda defnedilmektedir.
Ote yandan TUrkiye'de ya~ayan kazak diasporasl Kazakistan'a en yakm
diaspora grubu olarak saytlmaktadlr. Bu yabnhk TUrkiye'nin Kazakistan'm
1991 ytlmda baglmslzhgml kabul eden ilk Ulkelerin arasmda yer almaslyla
birlikte TUrkiye hUkUmetinin sUrdUrdUgU politika, iki tilke arasmda vize
uygulanmamasl, TUrk yatmmctlann Kazakistan ekonomisine katklda bulunmasl
gibi unsurlardan dolaYI saglanmaktadlr.

