TiiRKiYE VE ORTA ASYA TURK DUNYASI'
.,
**
Recep ERTURK

Ogretim y!h iyinde arta Asya'daki geni~ cografYada y~ayan toplumlan
tammak amac!yla "TUrk Cumhuriyetleri" ba~hg! altmda konular ele ahnd!. arta
Asya cografYas!, Cumhuriyet TUrkiye'si TUrk toplumu is:in oncelikle kendi
tarihinin ilk donemi olmas! nedeniyle, yani bizim tarihimizin bir paryas! olmas!
nedeniyle onernlidir. Bundan da oteye gUniirnUzde yeni bir s:ers:eve is:inde
iilkerniz gUndernine ginni~tir. Konuyu kavrayabilrnerniz iyin yok yonlU
tart!~mak gerekrnektedir. Burada sadece bunu yaprnaya, konuyu «ok yonlU
tart!~rnaya ternel olu~turrna yabas! vard!r. Konu oncelikle yok geni~tir. Bu
anlamda biryok gUyliikleri bulunmaktad!r. Bir ikincisi konu gUnceldir. Giincel
olmas!, olaym siyasi yam nedeniyle degerlendirrnelerirnizde belli gii«liikler
dogurmaktad!r. Bir diger sorun olaym yakm tarih iyinde TUrkiye'de iy siyaset
tart!~malarma kan~ttr1lm!~ olrnas!, gUndelik polernik kayg!S! olmayan insanlarm
onUndeki zorluklar arasmdad!r.
Hernen belirtrnerniz gereken nokta, sorunun gUncelle~mesine bagh
olmaks!zm da konu ile ilgili soz soyleyebilir konumda oldugunuzdur. arta Asya
TUrk diinyas! konusu Sosyoloji BolUmii'niin kurulu~ ytllannda ba~ka dUzeyde
olsa bile Ziya Gokalp'in ilgi alamnda olmu§tur. GUnUmUzde de bOlUmiimUzUn
ilgi alam d!§mda oldugunu soylemenin kolay olmad!g!m belirtmek gerekir.!
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Bo yazl, 1992-1993 ogretim yilmda Ogrencilerle yapJlan seminerlerde ele alman ''TOrk Cumhuriyetleri"
konusunda tutulmu~ notlardan olu~maktadlr. Orta Asya Tark Cumhuriyetleri'nin hennz baglmslzhklanm
kazandlklan SOz konusu dOnemde olaym Ulkemizde yaratugt heyecan hugon De kadar hatuianmaktadlr?
Ancak, 0 yIllarda ba~layan i~birligi giri~imlerinden gonnmnze De kaldlgl dU~Unmeye deger konudur. 0
heyecanla Olkemizde Orta Asya TUrk cumhuriyetlerine yOnelik ilgi yanmda 0 Ulkeler de Ttlrkiye'ye
yOnelik bir ilgi i9indeydiler. BURun en aylk kamtlanndan birisi ise 0 ydlarda OIkemize gonderilen ~ok
saYlda Ogrenci idi. BugUn diger konularda neler oldugu tek tek saptanmasl gereken bir konudur. Ancak.
Ogrenci gOnderiminde eski heyecamn kalmadlgl ~ikardlr. 0 heyecanh b~langl~tan bu yana 10 ylll ~an
zaman gel(mi$tir. Konunun gUnUmUzde yeniden ve bu deneyi de kapsayacak $ekilde dU$UnUlmesine
katklsl olacagl inanclyla bu notlan yaymlama geregi duyduk.

••

Yard. Doy. Dr.,

to. E.F. Sosyoloji BOlumU.

BOIUm ogretim Oyelerinden Do~. Dr. Mahmut Arslan'm i1ki doktora tezi, iki yah~masl {Step
jmparatorluklarmda Sosyal ve Siyasi Yapl, lOEF, istanbul, 1984 ve Kutadgu-Bilig'deki Toplum ve Devlet
Anlayl$t, iOEF, istanbul, 1987) Orta Asya toplumlarml konu almaktadJr. BOIUm B~kam Prof. Dr.
Baykan Sezer'in doktora tezi {Asya Tarihinde Su Boyu Ovalan ve Bozklr Uygarilklan, tOEF, tstanbul.
1979.) Asya ile ilgili oldugu gibi TUrk toplumunun ve tarihinin ilk dOnemleri He ilgili aylklamalar
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BoliimUmUzde geymi§te yapllml§ yah§malann kazandlrdlgl bilgilerle klsaea
konu UstUnde durmak istiyoruz.
arta Asya halklan yok eski yaglardan gUnUmUze Asya bozklrlanmn onea
sert ko§ullanna, verimsizligine ragmen insanhgm serUveninde yok onemli roller
Ustlenmi§tir. Asya'nm dogusundaki, gUneyindeki ve gUney batt Asya'daki
verimli, bereketli topraklarda dogan uygarhklann dogu§unda ve geli§melerinde
rol sahibi olmu§lardlr. a Ulkelerdeki merkezi orgUtlenme Asyah goyebe
halklarm basklsl sonueu dogmu§, geli§mi§, yetkinlik kazanml§ttr. Bu geli§meler
§ehir devrimi ile sonUylanml§tlr.
Nehir boylarmdaki tanm uygarhklan 0 mUkemmel toplumsal orgUtlerine
Asyah goyebelerie girdikleri yok yonlU ili§kiler sonueunda ula§ml§lardlr. ~ehir
devrimini geryekle§tiren bu geli§melerden sonra Asyah goyebelerin yeni
sorunlaria kar§lla§tlklanm gorUyoruz. Tanma dayah §ehir merkezleri
yevresindeki geli§tirilen savunma birimleri, Asyah goyebelerin yerle§ik
uygarhklaria ili§kilerinde onlan gUy durumda blrakaeak bir sonuyla
noktalanml§tlr.
Asyah goyebeler §ehir devrimi sonrasmda kar§lla§tlklan sorunlarl
a§abilmek iyin onee kimliklerini korumak yabasmda olmu§lardlr. Kar§lla§ttklarl
sorunlann yapl onlann varhklannm ortadan kalkmasl ile sonuylanaeak kadar
onemlidir. arta Asya goyebeleri §ehirie§me ve §ehirlerin dogurdugu endiistri
olaYl ile yeniden tarih sahnesinde yok onemli roller Ustlenmi§lerdir.
Tarihe ilk ylkl§lannda en onemli yetenekleri olan hareketlilikleri sonraki
donemde de arta Asya halklannm tarihe katkllarmda belirieyiei teme! olmu§tur.
Bu hareketliliklerinin verdigi UstUnliikle birbirine yok uzak uygarhklar arasmda
ili§ki Asyah gOyebelerle saglanml§ttr. A§llmasl yok gUy olan arta Asya
yollerini, geni§ bozklrian akll almayaeak bir hlzda a§arak Kuzeybatl Avrupa
klytiarmdan <;in'e degin yok geni§ alanlarda toplumlar araSl ili§kilerin kurulmasl
ve geli§mesini saglaml§lardlr.
Eveille§tirdikleri hayvanlar iyinde ozellikle at binleree yti gOyebenin
kaderinde rol oynaml§ttr. A§llmasl mUmkUn olmayan uzakhklar atla a§lldlgl
gibi, askeri ili§kilerde at goyebelere hareketlilik ve baskm yetenegi saglaml§ttr.

ta~ilmaktadlr. (Bu yazmm yaz!ldlg;1 zaman dOyent olan Mahmut Arslan, profesOr unvam ile halen gOrevine
devam ettig:i gibi, Prof. Dr. Baykan Sezer 2000 Ylhnda emekli oldu. 7 EyI012002'de de vefat ettL)
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Asyah gOyebeler iyin at gUnUmUzUn en modem aral' ve silablarmm

i~levini

gonnU~tiir.

Orta Asya gOl'ebeleri toplumlararasl ili~kilerin geli~iminde rol
oynamalanm onemli OlyUde ya~adlklan alanm ozellikleri ile kazanml~lardlr.
Geni~ alanlar, bu geni~ ve dUz alanlarda mUmkUn tek hayat bil'imi olan
gOl'ebeligin verdigi hareketlilik, bunun yam Slra yakmlannda hem hayvanlanm
otlatabilecek, hem de kendilerini doyurabilecek ama smlrh bereketli alanlann
olmasl, gOyebelerin ilk al'mazlan oldugu gibi tarihte Slyrama yapmalannm da
ilk ko~ulu olmu~tur.
BatI'daki benzeri slk ormanlann olmamasl, birbirinden habersiz yer
kapah yoban topluluklar yerine birbiriyle ili~kili, her tUrlU geli~meden
etkilenmeye aylk topluluklann olu~masma yol al'ml~tIr. Bu Orta Asyah
goyebelerin yerine gore zaafl, yerine gore de UstUnlUgU olmu~tur. GorUntulerine
degi~ik ~ekillerd.e rastlanabilen iy bogu~ma ve bOlUnmeler ve sonul'suz iti~
kakl~lar bu ko~ullann UrUnUdUr. Bunun yam slra tarihte gorUlen I'ok bUyUk
toplumsal birlikler, bu birlikler aracIilgl ile geni~ alanlan siyasi olarak
orgUtleme-denetleme imkam da aym ko~ullara bagh ortaya I'lkml~ tarihi
degi~tiren

geli~melerdir.

Tarih oncesi I'aglardaki ya~amlan konusunda I'ok bilgimiz olmasa. da
ozellikle demir uygarhgma I'lkl~ sonrasmda insanhk tarihinde I'ok onemli rolleri
oldugu bilinmektedir. Atilla ismi demircilikle ilgilidir. Aym ~ekilde Cengiz, ya
da (Cingiz) <;:ingiz de oyle. Timur, (Temur) Temir ya da Demir. Demircilikle
ilgili sozcUklerdir. At UstUndeki hayatlanm demir I'agmda mUkemmelle~tirerek
geli~tirmWerdir. Ergenekon efsanesi demirle ilgilidir. Kutlu ta~ ya da kutlu dag
demirle ilgili efsanedir. Demir kullamml yerle~ik uygarhklarda geli~se bile
demirden askeri teknolojide yararlanma muhtemelen once g6yebelerin becerisi
olmu~tur.

Orta Asya belli ozellikleri ile bilinir ve amhr. ikliminin sertligi,
topragmm verimsizligi, I'ollerinin gel'it vermezligi... Ama bir diger yam Orta
Asya devletler Ustu bir orgUtlenme olan imparatorluklann da be~igidir. Bu yonU
en onemli toplumsal yonUdUr. Tarihe de bu yanl ile once insam, insan kaynagl
ve insan kaynagmm mUkemmel organizasyonu ile en onemli katklYI yapml~t1r.
GUnUmUzde Finlandiya'dan Bulgarlara, Macarlara kadar biryok toplumun
kendisini yeri geldikye Orta Asya halklan ile akraba saymasl bo~una degildir.
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Onlann tarihte oynadlklan roller kadar gelecekte de oynamalan muhtemel
rollerle ilgilidir.
Orta Asya bu yam ile tarihe yeryiiziiniin en \,etin ko~ullara dayanabilen,
bu \,etin ko~ullarda ba~anh olabilen insan kaynagl olmu~tur. Elbette sadece bu
yam ile slmrh degildir. insanhgm devlet iistii birlikleri, imparatorluklar da
oncelikle go\,ebelerin ve elbette biiyiik ol\,iide Asya go\,ebe halklarmm insanhga
armagamdlr.
imparatorluk kavramml ozellikle yakm tarihin UriinU olan yargllarla
tammlamaktan ka\'mmak gerekir. imparatorluk, farkh toplumlarm sadece alan
ve zamanda birligi degil, orgiitlenme ve \,Ikar birligidir. insanhgm biitiiniiniin ya
da bUtUn toplumlann \,Ikarlanm birle~tirmeyi ama\,layan dUnya gorii~leri
toplumlarm serUvenlerinden \,Ikml~tlr. Bu yam ile de Orta Asya halklan tarihte
onemli gorevler Ustlenmi~ler, tarihe mal olmu~ pratikleri ile insanhga onemli
birikimler kazandlrml~lardlr.
Orta Asya halklannm bu UstiinlUkleri yanmda zaaflannm da aynl
ozelliklerden kaynaklandlgml soylemi~tik. Bunun en onemli ifadesi kurduklan
bUyUk birliklerin uzun omUrlU olamamasldlr. Uzun omUrlU birliklere Orta Asya
halklan Asya bozklrlannda degil, el koyduklan \,evre uygarhklann
yonetimlerinde gostermi~lerdir. Hindistan, Mlslr ve onemli ol\,Ude <;:in zamanla
kimliklerini yitirseler bile Orta Asya kokenli sava~\,1 halklann denetiminde
degi~ik kez ve yUzlerce yli kalml~tlr.
Orta Asya bozklr halklan geni~ cografYada olaganUstU hareketlilikleri
sayesinde eski dUnyamn bUtUn uygarhk ve kavimleri ile ili~ki i\,inde
olmu~lardlr. Ve elbette tarihteki onemli yerlerini askeri ve siyasi eylemleri ile
alml~lardlr. Bunun yam Slra <;:in'den Atlas okyanusuna degin \,ok geni~ bir
cografYada askeri nitelikleri kadar ticaret ile de toplumlararasl i1i~kilerde rol
oynaml~lardlr.

Yunanhhgm tarih sahnesine \,Ikmasmdan sonra ise Orta Asya bozklr
halklan i\,in yeni tarihsel ko~ullar ortaya \,Ikml~tlr. Orta Asya halklan, Dogulu
yerle~ik toplumlarla ili~ki kurarken belli bir \,er\'evenin dl~ma \,Ikamaml~lardlr.
Hi\,bir zaman Dogulu yerle~ik halklarla Yunan benzeri ili~ki kurmaml~lar,
kurmak \'abasmda da olmaml~lardlr. Yerle~ik uygarhgm niteligini ve kurulu
dUzenini tartl~maml~lar, onun yonetimini Ustlenmekle ve onu baskl altmda
tutmakla veya muhtemel baskliara kar~1 korumakla slmrh kalml~lardlr. Bu
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elbette sadece kendi niyetleri ya da beceriksizlikleri degil,
ili~kilerin de bir sonucudur.

ko~ullann

ve

Orta Asya halklan Yunanhhkla birlikte yeni durumla kar~lla~ml~lardlr
Bu 90k yonlii karma§lk bir durumdur. Hattrlanacagl gibi Yunan da
tarihte ticaret ve sava~91hkla, MlSlf'a v.b. yerlere baskmla ge9imini
saglamaktadlr. Ancak Yunan'm gerisinde orgtitleyebilecegi Barbar halklar
bulunmaktadlr. Bu Yunan'a listtinliik saglaml~ttr. Arkasmda bulunan ntifusu
orgtitleyerek Dogu'ya basklsml dtizenli ~ekilde stirdtirmeyi sagladlgl gibi
Dogu'dan, yerle§ik uygarhklarla ili~kisinden getirdigi zenginlikten onlara da pay
vererek kendisine de diger uygarhklar ontinde obtir halklardan farkh bir yer
aylrml~tlr .
demi~tik.

Asya Bozklr halklan bu donemde kendi i9inde de tarihlerinin dontim
noktasml olu~turan farkhla~maYI ya~aml~lardlr. Bilindigi gibi Yunan
kolonizasyonu Ege ve Akdeniz'in gevresi yanmda Karadeniz'in kuzey ve dogu
klyllanna degin uzanml~ttr. Bu ili~kiler Yunan'a ticari ili~ki imkam sagladlgl
gibi, Dogu'ya yonelik onemli merkezleri, yollan, ge9itleri bilme, bunlardan
yararlanma imkam da saglaml~hr. Argonotlarm Kafkasya'ya altm post aramaya
gitmeleri bo~una degildir. Altm postu ele geyirmek Yunan'da iktidan almak
demektir. Yunan'da iktidar olmanm ko~ulu da Dogu ile ili~kilerde rol sahibi
olmaktan geymektedir. Yunanistan'm obtir Avrupah barbar kavimler tarafmdan
biryok kez i~gal edildigini biliyoruz. Ama bu i~gallere ragmen her gelen
Yunanhhgl stirdtirmti~ttir. Bir diger deyi~le aynl ili~kiyi aym siyaseti
sUrdtirmU~ttir: Ticaret ve imkan dahilinde soygun. Onun yerine yeni ttir ili~ki
koyabilme becerisi gosterememi~tir.
Asya Bozklrlannm devaml olan ve bugUn Rusya bozklrlan olan bolgede
ilk Yunan ili~kisi, Yunan'la ayncahkh yere sahip olma konumunda olanlar Batl
siyasetinde geymi~ten farkh olarak stirdtirUlebilir bir konum ve yer
edinmi~lerdir. Bu stirdtirUlebilir yer ve konum, tarihte Rus kimligi ve siyasetinin
de ba~langlcldlr. Ancak Ruslar esas kimliklerini Roma imparatorlugu
doneminde Roma'mn boltinmesinden sonra elde edebilmi~lerdir. Bilindigi gibi
Rusya Dogu Roma'nm varisi saYllml~tlr. Dogu Roma'nm ortodoks hlristiyanhgl
Rusya'nm da resmi dini olmu~tur.
Bu donemde Orta Asya Bozklr halklanmn farkhla~malanmn arttglm
gorUyoruz. Bu farkhhgm ifadesi olarak bir yanda BatI'mn sahibi kim olacagl
yeki~mesinde Rusya ile i~birligine gidenler Rusya hesabma Bah 'ya gidenler
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oldugu gibi, aym donemde Bizans onUnde yeni bir l'0zUm Uretemeyen iran'lll
onemli insan ve asker kaynagml da Asya Bozklr halklan olu~turmaktadlr. t;in
eski cazibesini yitirmi~tir. Once artlk Orta Asya kokenli hanedanlar
yonetimindedir. ikincisi Asya'daki bu karga~ahk ve bollinmeler nedeniyle
ticaret yollan yer degi~tirmi~, daha glineye kayml~tlr. Ticaret yollanmn glineye
kaymasl, yeni bir halkl, Orta Asya Bozklr halklan ile hayat tarzl ortakhgl
bulunan bir ba~ka halkl, t;ol bedevilerini tarih sahnesine I'lkarml~tlr. Hatrlamrsa
daha islam'lll ilk Ylllannda Arabistan'da bolUnmeler ya~anml~, iran bu
bolUnmeler i9inde yer alml~tlr. Ancak ba~anh ve etkili bir "ozUm koyamadlgl
i9in, iran'lll da tarihi mirasma sahip 9lkan Arap boylan 90k geni~ bir alana hem
islamiyeti hem de Araphgl gotiirmU~lerdir. Kuzey Afrika'Yl boydan boya
gegerek ispanya i9lerine kadar islamiyeti gotiirmU~lerdir.
Araplann oldugu kadar Bizans'm da bu donemde Asya Bozklr halklanna
gorev verdigini biliyoruz. Abbasi halifelerine parah asker olarak TUrklerin
girmesi yamnda aym donemde Bizans ordusunda da parah TUrk askerler
bulunmaktadlr. Ve bu donemde Orta Asya bozklr halkl kaynakh gU9, bir
yerle~ik tanm merkezine slzmak, ya da el koymak iizere yola I'lkml~tlr. MlSlr'a
ya da zenginligin ve ihti~amm merkezi Bagdat'a gitmektedir. Ancak Anadolu'da
onu yeni bir durum kar~llar. islam ordulan ve Bizans ordulan sava~mak
Uzeredir. Ve ona islam adma sava~ma onerisi gelmi~tir. t;UnkU islam ordulan
sava~l kazanacaklarmdan Bizans kadar emin degildir. 0 nedenle mUmkUn olan
en geni~ imkanlardan yararlanmak kayglsmdadlrlar.
Hemen soyleyelim ki 0 zamana degin islam askerlerine ve devlet
gorevlerine Tiirkler katllml~tlr. Bizans'a da katllml~tlr. Her iki taraf da TUrklerin
bu anlamda yetenekleri konusunda fikir sahibidir. Ancak Bizans ordusunda
saylCa onemli Orta Asya kaynakh ath asker Vardlf. Mevcut sayl baklmmdan da
Bizans mevcut ordusuna yeni TUrk askeri katabilecek durumda degildir.
Nihayet ahnacak pay bellidir. Bu paydan kimin ne alacagl da ... Yeni birilerinin
daha katllmasl paym kU9lilmesi olabilecegi gibi ba~ka tUr sorunlara da neden
olabilir.
Sonucu biliyoruz. 1071, Asyah bozklr halklan i9in oldugu kadar insanhk
tarihi i"in de bir donUm noktasldlr. i~te bu noktada bizim (Anadolu TUrk'UnUn)
Asyah bozklr halklanndan farkhla~masl ba~lamaktadlr. Anadolu TUrk'U burada
yeni bir serUvene girmi~, kendisi i9in oldugu kadar biitiin Dogu dUnyasma yeni
bir 90zUm sunmu~tur. Yeni katlldlgl uygarhk dlinyaslllm cografi smlrlanm
Anadolu yanmadasmm dogusundan alarak, Avusturya'ya, Macaristan'a,
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Polonya slmrlarma kadar ta~lml~tlr. Eski Turk devletlerinden yok yonlil farkh
olarak bir diinya imparatorlugu kurmu~tur. ObUr Orta Asya halklan ile ortak
noktasl sava§maYI yok iyi becermi~tir. Yeni sav~ aray gerey ve tekniklerinin
yaratlclsl oldugu kadar yeni sava§ taktiklerinin de yaratlclsl olmu§tur. Obur Orta
Asya halklanndan, bir diger deyi§le akrabalanndan farkh olarak ban§l da aym
olyiide kurmaYI ve korumaYI bilmi~tir. Dogu diinyasmm tiikendigi samlan bir
donemde 10. yuzytlda bayragl eline alml§, 10 asra yakla~an bir donem ortayag,
yakm yag ve yeni yaga kadar Dogu halklann onciisu olabilmi§tir.
Bu noktada durup Orta Asyah halklarm seriivenine goz atahm. islam
topragl oldugu iyin MISlr'a kimse gelmemi§tir. Ancak Osmanh'mn kaplsmda yer
bulamayanlar Dogu'nun eski sozciisii iran kaplsmda yer bulabilmi§lerdir.
Buradan Osmanh'nm yerini almak iyin Batt ile i~birligi dahil her tiirlii yapSIZ
maceradan kaymmaml§lardlr. Ba§anh olamaml§lardlr. Ancak Mezopotamya
gibi tarihin en onemli uygarhk merkezinin Ylklhp gitmesinin sorumlulugunu
ta§lmaktadlrlar.
Asya'da kalanlar da Asya Bozklrlannm ozelligi geregi ara ara yapul ve
yagmaya ylkml§lar, etkinlikleri bununla slmrh Orta Asya'daki eski gelenegin
iyindeki i1i~kilerle smlrh kalml~lardlr. Ki~ilere bagh ve onlarla smlrh devletler
kurmu§lardlr. Orta Asya'nm eski goruntUsii dl~mda yeni bir tutum
sergilememi~lerdir. Hindistan'a inerek bugiin de eserleri bulunan devletlerin
hem kuruculan hem Ylklcllan olmu§lardlr. Hindistan'da varhklan ingiliz
egemenligine kadar da bu siirmii~tiir. Fakat iy Asya yeni donemde i1i§kilerin de
dl§mda kalmaya ba§laml~tlr. Bunun bize yanslmaSI saYllan bugiin bile tam
belirlenememi§ milyonlarca insanm Anadolu ya da Kmm iizerinden Osmanh
topragma goymesi olmu§tur.
Bir diger durum bu yeni ko§ul\arda Rusya'mn Batt'ya dogru yaYllmasldlr.
Rusya'nm ortayag sonlanndan ba~layarak Batl'ya dogru yaYlh§mda onemli asker
giiciinii Asyah bozklr halklannm bir b6liimii olu~turmu~lardlr. (Ozelikle
Kazaklar) Bugiin Rusla§maya varan degi§imi ya§ayanlar oncelikle bunlardlr.
Yeniyagm ba§langlcmda Dogu'ya Orta Asya iistiinden ula§an yol\ann
kazandlgl oneme bagh olarak Rusya, ingiltere'nin de destegi ile Dogu'ya
donmii§tUr. Buradan itibaren Orta Asya halklanm yeni bir seriiven degil,
giiniimiize degin ula§an dram beklemektedir. Bize Orta Asya halklan ile akraba
oldugumuz bu donem sonrasmdaki geli§melere bagh olarak Batthlar tarafmdan
hatlrlatllml§ttr. Bizans'm varisi iddiasmdaki Rusya'ya en onemli rakip
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Avusturya-Macaristan imparatorlugu bize bu akrabahgl ilk hatlrlatanlarm
ba~mda yer almaktadlr. Bu da aynca 9ah~ma gerektirecek kadar zengin bir
konudur. Ve hala iilkemizde Tiirkoloji kiirsiileri olmasma ragmen Tiirkoloji
9ah~malannm tarihi konusunda yeterli 9ah~ma olmamasmm eksikligini
ya~amaktaYlz. '
I. Diinya Sava~l sonraSI ko~ullarmm da konumuzla 90k dogrudan bagl
bulunmaktadlr. Bugiin Orta Asya halklarmm Ruslar tarafmdan par9a par9a
edilerek birbirinden ayrtldlgml 90k slk i~itiyoruz. Bunun nedenleri konusunda
da 90k degi~ik a9lklamalar-sozler duyuyoruz. -Oysa bu sozler de tarih
bilgimizle pek 9akl~mamaktadlr.- Ama nedense kendimize hi9 bakmlYoruz.
Bizim bulundugumuz cografYada da bizimle bir90k yiiZYll aym kaderi payla~an
halklardan biz de aYlrtlldlk. Bunu nedense tartI~ma dl~l blrakmak
yeglenmektedir. Bu hi9 soru konusu olmamaktadlr. <;;evremize bakhglmlzda
giinUmiiz dUnyasmm en onemli sorunlarmm bu yapay b6liinmii~ cografYada
Ortadogu'da, Kafkasya'da, Balkanlarda oldugunu goriirUz.

Kabaca slmrlanm yizdigimiz bu geli~melerin her bir halkasl geni~
gerektiren zenginliktedir. Bu geli~melerde belli doniim noktalan
vardlr. ilki Rusya'nm Dogu'ya yonelmesidir. ikincisi Bah'mn diinya
egemenligini tamamen ele ge9irmesi ardmdan biitiin Dogu'yu yeniden
slmflaYlp, kendine gore yeniden orgUtlemesidir. I. Diinya Sava~l ve 1917 ile
ba~layan bu yeni .donemden sonra bizim Anadolu'daki bin Ylla yakla~an
serUvenimiz de nitelik degi~tirmi~, yeni bir donem ba~laml~hr. Bu yeni ko~ullar
yakla~lk 70 Yll sonra yeniden degi~mektedir. Batl i9indeki geki~mede onlann
bulundugu taraf kaybederek iddiasll11 terk etmi~tir. Bizim bulundugumuz taraf
ise ba~ansml stirdiirdiigii iyin tartl~ma dl~l blrakllmaktadlr.
9ah~malar

$imdi bugiinkii durumda belli ortakhklanmlz vardlr. Her iki taraf da belli
bir Bahhla~ma deneyi ya~aml~tlr. Ortak oldugu kadar da farkhhklan bulunan
deney ya~aml~tlr. Orta Asya Tiirk halklan sosyalizm, Anadolu TUrkleri aym
tarih kesiti iyinde kapitalizm deneyi ya~dl. BugiinkU durumda Batt se9imi
tartl~ma dl~l tutuldugu i9in 6ncelikle tartl~mamlz ve dersler ylkarmamlz gereken
bu deneyin tartl~masml da kar~Illkh olarak yapamamaktaYlz.

Barthold'un "Asya'nm
kazandlfllml~tlr.
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Bu ko~ullarda bize verilen gorey, Bat! iyi bOliinmede artlk askeri bir
tehdit olmadlgmdan sadlk miittefike ihtiyay kalmadlgl iyin Orta Asyah
soyda~lanmlzl hem yeni ili~kilere sokmak, onlarla slmrlan onceden yizilmi~
alanlarda i~birligi yapmak, askeri gorevimiz geregi bize verilen zenginligi
buradan ylkarmak, hem de onlara eskiden oldugu gibi model olmaya devam
etmektir.
Biz de buna pek tartl~makslZln diinden ko~ulmakta hiy sakmca gormedik.
Oysa asIl tartl~mamlz gereken budur. Bugiin, belki de bir daha elimize hiy
geymeyecek bir flrsat Ylkml~t!r. "Hazlrhkslz yakalandlk" diyerek kaytarmak
hakklmlz yoktur. Sonra haZlrhkslz yakalandlglmlz konu Orta Asya Tiirk
halklan ile nasI I, hangi temelde ili~ki kuracaglmlz konusu mu, yoksa bize
verilen gorev ve yizilen slmrlar iyinde roliimiizii naSI I yapacaglmlz konusu mu
oldugunu da yamtlamak zorunlulugu bulunmaktadlr.
Orta Asya cografyasmdaki toplumlar kadar bu toplumlann olu~turdugu
devletleri de dikkatlice ele almak zorunlugu bulunmaktadlr. SSCB'nin dUnya
siyasetindeki yerini terk etmesinden sonra SSCB miittefiki bazl iilkelerde
kapitalist Batl devletIeri ile ili~ki ve i~birligi oldukya yumu~ak geyi~lerle ve
hatta aym yonetimler eli ile geryekle~tirilirken bazIlannda -Romanya'da oldugu
gibi- yok sert ve kanh iy mUdahalelerle bu ancak mUmkiin olmu~tuf. Tiirkistan
cografyasmda da yogunluk eski siyasetin devaml kadrolar i~ba~mdadlf. Bunlar
yeni siyaseti siirdiirmektedir. Bir istisna Azerbaycan'dlr? Azerbaycan Tiirk
diinyasl iyindeki en kiiyiik devletIerden biri oldugu gibi bazl ozel ko~ullara da
sahiptir. ilk olarak eski SSCB'nin smmnda yer almaktadlr. Tiirkiye ve iran'a
kom~ulugu Vardlf. ikincisi Anadolu-Orta Asya arasmdaki geyi~ yolu Uzerinde
yer almaktadlf. Bir diger nokta bu kiiyiik iilkenin bugiin ya~adlgl sorunlarm
kaynagl olarak ortaya ylkan olaylar yakla~lk 75-80 Yll onceki aym bolgedeki
olaylarla ne derece ili~kilidir. Aylklanmasl gerekir. Oldukya uzun zaman bu tilr
~ey olmazken SSCB'nin dagIlma siireci ile birlikte hatta onlardan da once ve
daglh~m habercisi gibi bu olaylann ba~lamasl dii~iindiirUciidiif. Unutmamamlz
gereken Azerbaycan'm bugiinkU sorunu olan olaylann goriiniir nedenleri
arasmda gozetim hakkml bizim Azerbaycan'a devrettigimiz ve onlarm ba~kasma
devretme hakkl olmadlgl bir bOlge (Daghk Karabag) ve bu bolgedeki yat!~malar
olu~turmaktadlr. Buradaki olaylann SSCB'nin Ylklh~mdan sonra ortaya
ylkmadlgl, adeta SSCB'nin yokU~iinUn habercisi oldugunu biraz haflzamlzl

Gegen zaman i<;inde Azerbaycan da "<;izgiye" yekilerek istisna niteligini

yitinni~tir.
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zorlayarak da bulabilecegimizi bilmeliyiz. Yonetim siireci en fazla sorun
ya~ayan Tiirk bolgesi de burastdtr. Oylesine bir bakt~ bile bize sorun olan
yerlerin eski SSCB'nin ili~ki zeminleri olan noktalarda ve kendi ba~mm yaresine
bakmak isteyen yorelerde oldugunu gosterir.
Obiir devletlerde ise geleneksel siyaset kadrolarmm i~ba~mda olmast,
eski rejimin sernbol ve alametIerinin bile yerli yerinde durmast ilk bakt~ta
~a~trttct gelebilir. Buna ragmen Romanya benzeri hareketlerin goriilmernesi de
aytklarnamtz gereken bir konudur. SSCB dagthrken gormerniz gereken bir diger
bolge Ktnm'dtr. obiir Tiirk halklan bOlgelerinden farkh olarak Ktnrn'da Tiirk
varhgmt tammlarnanm oldukya giiy oldugudur. En fazla Rusla~ttr!lrnt~
bolgelerin ba~mda gelmektedir Ktnrn. Esas sorun olacak bolgenin de burast
oldugunu bilmeli, boyle bir ~eyin ortaya ytkmamt~ olmasmm bizi yamltmasma
izin vermemeliyiz. 19. yiizytl Rusyast ile bugiin Rusya'ya aynlmt~ yerler
arasmda da alan iizerinde ne tiir degi~iklikler olduguna bile heniiz bakrnt~
olmadtgtrntz da goz oniine ahmrsa durumumuz daha bir anla~thr hale
ge1rnektedir.
SSCB bugiin ytktlmt~ttr. Ytktlmt~ttr fakat yerinde biiyiik altiist olu~lara
neden olacak bo~luk olmamt~ttr. Muhtemel bir bo~luga kar~tltk olarak
Tiirkiye'nin yoniiniin 0 tarafa yevrildigini bugiin daha aytk goriiyoruz. Boyle bir
~ey olmaymca da heniiz bir yol almamt~ bulunmarntz aytkhga kavu~maktadtr.
Arna bunun yerine, -aytkya soylenmese bile- ili~kimizin geli~memi~ olrnasmda
hala eski donern yargt ve ili~kilerini ararnak, olur aymazhk da degildir.
Giiniimiizde de yeniden Orta Asya halklan ile ne tiir ili~ki
konusunda hiybir bilgimiz yokken boyle bir ~eyden once
Batthlar soz etti. Avrupa Toplulugu ile bekledigimiz ili~ki tiirii yerine bundan
vazgeymemiz kar~thgt olarak eski SSCB'nin niifuz bOlgesi olan Tiirk diinyast ile
ili~ki kurmarntz onerildi. Bu ili~kinin ne oldugu da zaman iyinde ortaya ytktl.
Bir yandan Batt ytkarlan iyin sorun olan radikal politik hareketleri bu iilkelere
model olu~turarak onleyecegiz. Diger yandan petrol ve obiir dogal
zenginliklerin Batt'ya aktanlrnasmda yol ernniyeti saglayacagtz. Verilmek
istenen gorev kaba hatlan ile budur. Bu ili~kinin hiy ili~kisizlikten iyi oldugu,
Sovyetlere kar~t bir cephe iilkesi olarak gorevimizin sona ermesi ile aytkta
kalma tehlikesini de onleyecegi one siiriilen bir gorii~tiir. Sovyetler yokiince
bo~lukta kahndtgt ve bu donernle birlikte yeni sorunlarm ba~ladtgt dogrudur.
Sovyetlerin yokmesi ile Sevr benzeri haritalarm ortaya attlrnast, Lozan'da bize
geli~tirecegimiz
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gli9llikle, getin pazarhklarla da olsa kabul ettirilen smtrlarm tartt~maya a9tlmaya
ba~lanmast da Sovyetler'deki geli~melerle aym donemlere denk dli~mektedir.
Yarm yeni geli~melerde kendimize ait bir bakt~ a9tst yoksa benzer
durumlara dli~meyecegimiz, bu kez alttmtzdaki topragm tamamen gekilmek
istenmeyecegini bu ko~ullarda kim iddia edebilir. Batt'da Tlirklerin Uzak
Asya'dan gelerek Bizans topragt Anadolu'yu i~gal etmi~, barbar bir halk
olduklan Asya'ya geri attlmalart gerektigi oteden beri one attlan bir gorli~tlir.
Stk stk olmasa da unutulmamast i9in belli arahklarla tekrar ortaya attbr. Aynca
bunu gergekle~tirmeye gonlillli talipler de yok degildir. Yerimizin tartt~ma
konusu yaptlmaya ba~lanmast, arta Asya ile ili~kiler kurmamtzm onerilmesi, bu
ili~kide bize de bir gorev verilmesinin arkasmdan bizim yerimizin orast oldugu
soylenirse ~a~mamak gerekmektedir.
Unutulmamast gereken nokta soz konusu onerinin Batt'dan geldigidir.
Batt'dan gelen oneri yeni bir tarihsel donemin ortaya 9tkttgt, bu yeni donemde
Avrupa Toplulugu iilkelerinin Polonya, Macaristan v.d. Dogu Avrupa iilkelerine
yonelecekleri, Tlirkiye'nin Avrupa Toplulugu'nun -en azmdan belli bir donemglindeminde bulunmasmm soz konusu olamayacagtdtr.
Konu ile ilgili olarak sorunun az oldugunu iddia etmek de mlimklin
degildir. Batt 'da arta Asya halklan "TUrki" olarak adlandmlmaktadtr. Bu
sozclik "Tlirk'e benzer, Tlirk'e yakm, Tilrk'e akraba" anlamma gelmektedir.
Ama aym ~ekilde bizim de aym kavramt kullamp "Tlirki Cumhuriyetler"
dememiz anla~tlacak tutum degildir. Ktsaca sorunlar daha isimlendinnede ve
tartt~mayt silrdUrmeyi saglayacak kavramlarda ba~lamaktadtr.
Diger bir sorun konu listilnde yakla~tmt yargtl ara dayamamn, belli
ve a9tklama temeli olmayan kolay yargtlarm olaym
anla~tlmasmt gil9Ie~tirecegidir. ilki Rusya ile SSCB arasmda hi9 bir fark
yokmu~ gibi bir anlayt~ttr. Rusya ve SSCB arasmdaki fark onemsiz
goriilebilecek tilrden degildir. Rusya a9tk9a ve tartt~maya btrakmayacak ~ekilde
somlirgeciydi. SSCB ise aym ~ey degildir. En azmdan goriinli~ ve bi9imde
degildir. Yeni9ag sonrasmda Rusya'nm arta Asya siyasetiyle SSCB'nin arta
Asya siyaseti en azmdan goriintli ve ~ekilde farkhdtr. SSCB doneminde belli
uygulamalan "kitaba uydurmak" milmkilndilr. SSCB'nin kendisini "somUrgeci
olmayan Batt" ~eklinde sundugu donemler de akhdan 9tkanlmamahdtr. Bu
uygulamalann da be1\i tarihi ~artlarda yaptldtgmt biliyoruz. a nedenle oncelikle
kavramla~ttnna
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konunun siyasi boyutu ve ozelliklerinin a91klamasl gerekmektedir. Bu konuda
bir tutum birligi olmadan yapiiacak tarlI~manm sonu9 getirmeyecegi a9lklIr.
SSCB, 20. yilZYllda Dogu dilnyasma sunulan yeni bir Ball modelidir. Ve
sosyalizm sadece Rus siyaset aracI degil, giiniimiiz Batl'smm da ne derece a~lIgl
tartl~llIr bir dii~iince sistemi ... Olaym Rusya'da gergekle~mesi ayn bir konudur.
Batl'da sosyalizmle ilgili konularda belli bir oybirligi saglamrken, Rusya'da
sosyalizm ya da SSCB'nin sosyalist oIup olmadlgl konusunda oybirliginin
bulunmamasl bu durumun ifadesidir. Ba~ka bir nokta, Batl'da SSCB donemi
Rusya'sl 90k slmrh donem dl~mda Batlll sayllmaml~tlr. Aksine 2. Diinya
Sava~1 sonrasmda ise "Dogu" sayIiml~tlr. SSCB donemini, SSCB donemi
Rusya'YI oldugu gibi sosyalizm konusunu da tekrar degerlendirmek
gerekmektedir. Konunun tartl~ma yeri bu metin degil, ama 19. yiizyIi ve 20.
yiiZYlh sosyalizm aklmml gormezden gelerek degerlendirmek de ne derece
mUmkiindUr? 20. yUzYllda Batl'da sosyalizm konusundaki tartl~mamn
kapanmasl ve ancak Dogu sorunu nedeniyle sosyalizmin farkh ~ekilde tartl~ma
konusu olmasl ilgi yekicidir.
19. yUzyllda Batl'nm Dogu siyasetinde rol sahibi ancak, yeni ko~ullara
kapitalizm ko~ullarma uymada ba~anslz kalml~ bir BalIh Ulkenin sosyalizm
kurmada one ylkmaSI bUtiin yonleri ile tartl~llml~ degildir. Rusya'ya yeni rol
biyilmesi bu anlamda bir 19. yilzyll tartl~masldlr. 19. yiizyIi da takvim olarak
degil ama tarihi geli~me olarak iki onemli olayla kapanmaktadlr: I. Diinya
Sava~1 ve Osmanii imparatorlugu'nun Ylklh~1 ile ... 20. yUzyIl sa 1917 Rus
ihtilali ile aYlhyor. Bu anlamda 19. yy oldukya uzun bir yUzyIi, 20. yUzyIi ise
Sovyetlerin dagIimasl ve gozlerin Dogu Ulkelerine yevrilmesi ile tiikenmi~ midir
bunu gorecegiz. OnUmiizdeki 10 yIlda daha onemli bir olay ya~anabilir mi?
bunu ~imdiden kestirmek miimkUn degildir. Ancak kesin olan ~ey, 20. yilZYIl
ba~larken ortaya ylkan iki olaym birbiri ile ili~kisidir. Rus devrimi, bunun
hemen ardmdan TUrk devrimi. Olu~ siireylerinde bu iki onemli olaym tarihe mal
olmu~ birikimine ne kadar vaklf oldugumuz da tartl~ma gotiiriir bir konudur. 20.
yilZYIl Rus devrimi ile ayIilp, Rus devriminin tasfiyesi ile kapanml~ bir tarihsel
donem midir? Ustlinde ciddiyetle tartl~maya deger bir konudur.
20. yilZYlh kapatan olaylar bunlar olsa da 21. yilzyIiI ayacak tarihsel
ve olaylar iyin aynl kararh ifadeleri kullanmanm gil9lUgil
bulunmaktadlr. Toplumumuza Orta Asya Tiirk cumhuriyetleri ile boylesi tarihi
ko~ullarda ili~ki ortaml dogmu~tur. I. Diinya Sava~1 sonrasmdaki geli~meler ile
Arap ve obilr milslUman halklar onUnde kaybettigimiz prestiji heniiz
geli~meler
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kazanamadlglmlz goz oniine almlrsa ne tiir bir riskin toplumumuzu bekledigi
konusunda fikir edinebiliriz. Her ne olursa olsun, bugiin gelinen nokta budur.
Hazlrhkslz bile olsak, ili~kinin belli yararlan goriilmektedir. Bizim onlara ne tiir
yaranmlZ oldugu heniiz aylga Ylkmaml~tlr. Ancak ili~kinin toplumumuza,
gelecegimize yonelik yararlan goriilmeye ba~lanml~trr. Bugiine degin TUrk
egitim sisteminin ders kitaplanna ginnesi hayal bile edilemeyen Tiirk yazarlan,
Orta Asya Tiirk devletleri ile uygulanmak istenen ortak ders program I geregi
TUrkiye'nin de ders kitaplanna girebilmeye ba~laml~tlr. Ba~langly iyin hiy de
kotO degildir. Kendimizin, toplumumuzun yarattlgl degerleri Orta Asyah
akrabalar yardlml ile ke~fetmek aCI da olsa kotii degildir. Goriilebilen ilk iiriin
~imdilik budur. 21. yiizyrla girerken, Bat! geli~mesinin ve dii~iincesinin bir
iiriinii olan kapitalizm deneyi bize, sosyalizm deneyi de Orta Asya TUrk
diinyasma aittir. Kar~lhkh deneyimleri taraflar birbirimize aylk yUreklilikle
aktarrrsa, bunu yeni sonuylarm izlemesinin de temelleri atrlml~ olacaktrr. Bunun
dl~mda, ba~langlclm belirlemedigimiz ili~kilerin, alacagl biyimi oldugu kadar
nasll sonuylanacaglm da belirleyebilme, bundan gliylli ylkabilme olanagl
bulunmadlgmm bilinmesi gerekir.
Buglinkli durumda biz en azmdan biryok sorunumuza kar~lhk Orta Asya
halklan oniinde ve onlarla ili~kide listiin durumdaYlz. Ostiinliigiimliz de 20.
yliZYlhn ilk yeyregindeki iki farkh Batl seyiminin -entelektOel zaafma ragmenbizi dogruladlgl, onlarm seyiminin ise -blitOn entelektliel ve moral listiinltigiine
ragmen- buglin ba~anslz olmasldlr. Bu iki deney bir araya getirildiginde,
bundan birlikte ylkanlabilecek onemli sonuylar bulunmaktadlr. Unutulmamasl
gereken diger nokta ise Orta Asya Tlirk halklan ve Orta Asya'YI terk ederek
<;in, Hind, Avrupa iyleri veya ba~ka yerlere gidenler ile tarihte ilk
farkhla~mamlzm ba~ladlgl 10. yuzyrldan gunumuze geli~tigidir. Geyen zaman
iyinde Orta Asya'YI terk edenler hiybir iz blrakmadan kimliklerini koruyamaYlp
tarihten silinirken Anadolu Tiirk halkl Tlirk kimligini korudugu gibi
geli~tirmi~tir de. Buglin bize "Tlirk", bizim aS11 kaynaglmlz olan Orta Asya
halklanna "Tiirki" denmesinin aS11 nedeni de budur. Tiirk toplumunun Orta
Asya Tiirk halklan ile oldugu kadar ba~ka toplumlarla da ili~kilerinde
Anadolu'da ba~laYlp bir dlinya imparatorlugu ile sonuylanan serliveninden
ylkanlacak vazgeyilmez dersler bulunmaktadlr. Tiirklerin Anadolu'ya geli~leri
ile ba~layan ve bin Yll siiren serliven bugiinkli Tiirkliiglimiiziin de temelini
olu~turmaktadlr. Yeni ko~ullarda yerylizlindeki obiir Dogulu toplumlar yamnda
Tiirk toplumlannm da gliciinii olu~turabilecek aS11 birikim bu deneydir. Orta
Asya Tiirk diinyasl ile ba~layan yeni donemdeki ili~kide de temel dayanagm bu
F.7
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tarihsel deney oldugu bilindikye yol ahnabilecegi, dikkate almmadlkya da bu
ili§kinin ciddi sorunlar yaratacagl unutulmamahdlr.
Eyliil1994
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Ara~tmna

Merkezi,

ABSTRACT
Turkey and Central Asian Turkish World

When USSR was collapsed, Turkey and Central Asian Turkish Republics
relations entered Turkey's agendum. During the passing process, practical
applications gained more significance rather than the theoretical basis. In this
text, it is discussed if a theoretical base is possible or not.

