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Avrasya ve Orta Asya bölgesi dengeleri içerisinde

önemli bir konuma sahip olan Özbekistan, Sovyet-
ler Birliği’nin (SSCB) yıkılışını takiben, bu Birliğin

ardılı olan ülke yönetimlerinde hâkim olan elit-temelli
katı idare anlayışına muhalif ve aynı zamanda dinsel öğe-
lerden de güç alan direncin merkezlerinden biri olmuştur.
Soğuk Savaş sonrası bağımsızlığını kazanan Orta Asya
cumhuriyetlerinde din ve İslam unsurunun hangi özellik-
lerle algılanmaya başladığı ve ne gibi gelişmeleri berabe-
rinde getirdiği esasen daha geniş çalışmalarda
araştırılmaya devam eden kaydadeğer bir konu başlığıdır.1

Bu makalede ise, Orta Asya’da genel çerçevede İslam’a ve
özellikle bir tehdit olarak algılanan radikal unsurların
araçsallaştırdığı İslam’a karşı benimsenen politikalara de-
ğinilecek, daha detaylı olarak ise tarihi arka plana da sahip
Özbekistan üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda, 2016 yı-
lında hayatını kaybeden ancak güçlü ve merkeziyetçi ik-
tidar tarzının etkileri hala hissedilen İslam Kerimov
idaresindeki devletin sahip olduğu yönetim felsefesi ve bu
dönemden miras kalan sonuçlar ortaya konulmaya çalışı-
lacaktır. Bu manada, Mayıs 2005’te kimilerine göre ‘Yeşil
Devrim’ provası olarak adlandırılan bir ayaklanmanın
merkezi olan Özbekistan’da, aynı dönemde Gürcistan
(2003 Gül Devrimi) ve Ukrayna’da (2004 Turuncu Dev-
rim) gerçekleşen ve çoğu Batı kaynaklarında ‘demokratik
karakterli’ olarak addedilen devrim uygulamalarından
farklılaşan din motifli bir ayaklanmanın neden vuku bul-
duğu sorusu yanıtlanmaya çalışılacaktır. 

1990 Sonrası Dönem ve Orta Asya 
Genelinde Din (İslam) Unsuru

Sovyet dönemi sonrasında bağımsız olan beş Orta
Asya devletinde, yani Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Tacikistan ve Türkmenistan’da, din unsuru, özellikle po-
litik yapılanmaya nasıl etkilerde bulunacağı ve devletlerin
karakterlerini hangi boyutlarda etkileyeceği hususlarında
kafaları karıştıran bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
İlk etapta, anılan yeni devletleri “Sovyetlerden dağılan”
veya “yeni Müslüman devletler” olarak tanımlamak ara-
sında bazı farklılıklar doğmaya başlamıştır.2 Bu tartışma-
nın temelinde, bir kesimin SSCB’den kopan devletler
arasında özellikle Orta Asya’daki yeni oluşumları, üst yö-
netimlerinde görevli eski Komünist Parti görevlileri, re-
form karşıtı olabilecek merkeziyetçilikleri ve geçmiş
dönemden kalan sosyo-ekonomik sorunlarıyla beraber an-
maya devam etmeleri;3 diğer bir kesimin ise, 1990’larla
başlayan yeni dönemi, uzun yıllar Moskova yönetiminin
himayesinde, din ve İslam unsurunun baskı altında ol-
duğu Orta Asya halklarının özerkliği anlamında ele alma-
ları yatmaktadır. Gelinen durumda ise denilebilir ki,
özellikle bağımsızlıkların elde edildiği süreç içerisinde
Orta Asya Müslüman halklarının önemli bir çoğunluğu
‘Sovyet katı merkeziyetçiliğinden’ miras kalan siyasal elit
temelli ve muhalefetin asgari düzeyde tutulduğu bir yö-
netim yapısı altında gelişim çizgisi izlemişler ve esasen bu
durumun da etkisiyle, dünyanın benzeri bölgelerindeki
din kaynaklı, yüksek yoğunluklu ve uzun süreli kargaşa
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ortamlarına girmeyerek, kendilerini ‘Müslüman olarak ta-
nımlama’ sürecine imkânlar dâhilinde barış içinde devam
etmişlerdir.

Öte yandan, Avrasya bölgesi ve özelinde Orta Asya,
komşu İran, Pakistan, Afganistan gibi ülkelerin iç geliş-
meleri ve Sovyet sonrası dönemde hız kesmeyen Ameri-
kan-Rus hegemonya mücadelelerinden olumsuz
etkilenmiş, bu surette değişen politik ve sosyal denklem-
lerde, İslam’ın daha uç anlamlarda, başka bir deyişle radi-
kal odakların aracı olarak değerlendirilmesi sorunsalıyla
karşı karşıya kalabilmiştir. Kimi yorumculara göre ise bir-
çok Orta Asya ülkesinde kendini açıkça ‘dindar’ tanımla-
maya başlayan kitlelerin her şeye rağmen “radikal gruplara
yoğun bir sosyal taban sağlamamaları” da belirginleşen
diğer bir olgu olmuştur.4 Bu noktada tabiatıyla istisnai ör-
nekler mevcuttur ki, Orta Asya devletlerine göre özellikle
dini yapılanmalar ve bunlara yönelik toplumsal destek hu-
susunda daha güçlü bir zemini olan Tacikistan, bağımsız-
lığın kazanılması ile hızlı bir sosyal buhran dönemine
sürüklenmiştir. Diğer devletlere de örnek olabilecek bir
vaka haline gelen Tacikistan, dini grupların iktidara yö-
nelik olarak arz ettiği tehlikeyi de göstermiş, iç savaş ola-
rak kayda giren şiddet ortamı 1992-1997 yılları arasında

ülkeye hâkim olmuştur.5 Ancak bu örneği göz önüne alan
aralarında Özbekistan’ın da olduğu diğer Orta Asya lider-
leri için de radikal din unsuruna dayalı muhalefet ve
bunun olası vahim sonuçlarının halklarına anlatılması ko-
nusu ilerleyen yıllarda liderlerin ellerindeki önemli bir po-
litik araç haline gelmiştir.   

Bu bağlamda, ‘köktenci’ ya da ‘radikal’ olarak ifade
edilen bir İslam olgusunun hızla tırmanışa geçmesi, Orta
Asya devletleri için bağımsızlıkları sonrasında temelde
kaygı verici bir noktadır. Günümüzde tekrar popüler bir
tartışma konusu haline gelen ancak esasen 1996 yılından
bu yana Afganistan’da güç kazanmaya devam eden Taliban
örgütlenmesi, bu anlamda Orta Asya’daki benzeri kök-
tenci grupları da harekete geçirecek veya motive edecek
bir tehlike olarak görülmüştür.6 2000li yılların başına ka-
darki zor dönemleri atlatmaya çalışan ve İslam’ın algıla-
nışındaki sorunları büyük oranda aşmaya başlayan
toplumsal gruplar için, bölgenin Sovyet dönemi sonrası
zayıf ve sorunlu ekonomik yapılanmasının da etkisiyle din
unsuru önemli bir çıkış noktası olarak görülebilmişti. Bu
minvalde, Orta Asya devletlerinde Sovyet sonrası yöne-
timlerin bağımsızlık sonrası ilk bocalamaları ve anti-de-
mokratik uygulamaların varlığı düşünülürse, ‘etki-tepki’
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olgusundan, İslam unsurunun neden belli radikal grup-
larca kullanılmasına hız verildiğini anlamak da zor olma-
yacaktır. Aslında, Orta Asya devletlerinin arasında veya
dış ilişkilerinde en önemli role sahip olmayan din/İslam
unsurunu anlamak için, halkın kendini hangi terimlerle
karakterize edeceği ve özel olarak, ağır sosyo-ekonomik
çerçeve içinde din unsuruna bahşedeceği önem üzerinde
de durulmalıdır. 

Yukarıdaki genel tablo ışığında halkın, ‘gelenekleşme-
siyle’ paralel radikal din unsuruna artan surette meylede-
bilmesiyle ilintili olarak, Orta Asya bölge liderlerinin
bağımsızlıklarından bu yana izledikleri politika, kurduk-
ları işbirliği mekanizmaları ve yönetim felsefeleri şüphesiz
önem kazanmaktadır. Sözkonusu yönetim felsefesinde,
sorunları ve bu sorunları dile getiren muhalif unsurları as-
gari seviyede tutmak adına Sovyet tarzı baskı anlayışını
idarelerinin temel dayanağı haline getirmekten çekinme-
yen kimi bölge ülkeleri, arzu edilen toplumsal gelişim se-
viyesinden, özellikle 1990’lar ve 2000’lerin ilk dönemi
boyunca oldukça uzak görünmekteydi.

Bu makalenin geri kalan kısmında Özbekistan örne-
ğinin incelenmesi, özel olarak din kaynaklı muhalefetin
belli gruplar elinde Orta Asya’da kazandığı radikal biçim-
ler, bunu değiştirmek için ortaya konan devlet şiddeti ve

bütün bu sorunsalın altındaki temel nedenleri anlamaya

yardımcı olacaktır. 

Katı Bir İktidar ve Bağımsızlık Sonrası Özbekistan

Özbekistan’ın kısa tarihine göz attığımızda, bu devle-

tin, SSCB’den ayrılma süreci ile beraber diğer Orta Asya

Cumhuriyetleri gibi siyasal ve toplumsal surette hızlı bir

değişim sürecine girdiğini söylemeliyiz. Halen yaklaşık 35

milyonluk nüfusu ile bu cumhuriyetlerin en kalabalık ve

etkinlerinden olan Özbekistan’da nüfusun %80’lik kıs-

mını Özbek, geri kalanını ise Rus, Tacik ve Kazak gruplar

oluşturmaktadır.7 Ekonomik açıdan, Orta Asya ve Kaf-

kaslar’daki diğer bazı devletler gibi Özbekistan da petrol

ve doğal gaz kaynakları ile dikkatleri üzerine çekmektedir. 
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SSCB sonrası demokratik ortamda yapıldığı ifade edi-
len seçimlere karşılık, başta Batı’dan olmak üzere, birçok
kaynaktan yöneltilen ve Özbekistan’ın demokratikliğini
sorgulayan yorum ve değerlendirmelere sıklıkla rastlan-
maktadır. Anılan eleştiriler çoğunlukla yönetimdeki tek
isim olan İslam Kerimov’u hedef almış olmakla beraber
aslında Orta Asya ülkelerinin genelinde bağımsızlık son-
rası, demokratik görünümlü otokratik devlet oluşumunu
konu edinmiştir. 2016 yılındaki vefatına kadar İslam Ke-
rimov yönetimindeki Özbekistan örneği de bu grup ül-
kelerin üst sıralarında tutulmaktadır.8

Geçmişe kısaca dönülüp bakıldığında, 29 Aralık
1991’de yapılan ilk serbest seçimler dikkat çekmektedir.
Özbekistan Halk Demokratik Partisi adıyla eski Komü-
nist Parti başkanı İslam Kerimov oyların %86’sını almış
ve cumhurbaşkanı olmuştur. Kerimov, merkeziyetçi siya-
set tarzına 2000 yılındaki seçimlerde aldığı %91’lik ezici
galibiyetle hız vermiş, ülkede devam eden örgütlü muha-
lefet eksikliği ise ağırlıklı olarak Özbekistan’ın temel so-
runu olarak görülmeye devam etmiştir. Bununla birlikte,
demokratik yaşamdaki anılan eksiklerin yeni bağımsız
tüm Orta Asya ülkeleri için geçerli olduğunu gözden ka-
çırmamak gerekir. 

Kerimov’un baskıcı olarak nitelenen yönetim anlayı-
şında da aslında kendisi için ileriki dönemlerde ortaya çı-
kacak sorunlara gebe uygulamaların oluştuğunu görmek
şaşırtıcı değildir. Örnek olarak, 1992 yılında ülkedeki tüm
muhalif güçler, yani büyük oranda radikal dinci ve milli-
yetçi gruplar, yasaklanmıştır. Ülkede az sayıda kalan etkin
muhalefet yapılanmalarına bakıldığında ise Erk Partisi ve
Politik Birlik Partisi ülkenin önde gelen iktidar dışı yapı-
ları olarak belirmiştir. Bunlardan Erk Partisi, 1989 yılında
aşırı milliyetçi olarak nitelendirilen ve daha sonra kapatı-
lan Birlik Partisi içinden kopan bazı aydınların 1989 yı-
lında oluşturduğu bir oluşumdur. 1992’de yasaklansa da,
2003 yılında yeniden yasal faaliyetlerine başlamıştır. Aynı
zamanda 1991 yılında Kerimov’a karşı seçimlere katılan

ve oylardan resmi rakamlara göre %12’sine yakın  - kimi
yorumculara göre %30 hatta %50’nin üstünde - bir pay
almayı başaran da yine Erk Partisi olmuştur.9

Yukarıda ana hatları ile sunulan yönetim özellikleri ile
Özbekistan içerisinde din unsurunu ve İslam’ın rolünü
incelediğimizde ilgi çekici sonuçlara rastlamak mümkün-
dür. Örnek olarak, tarihi altyapıda 7. yüzyılın sonlarından
itibaren şu anki Özbekistan topraklarında İslam’ın rolü
ve öneminin benimsenmeye başladığını söylemek gerekir.
Kerimov dönemi Özbekistan resmi tarih yazıcılığında da
dikkat çeken şey, Emir Timur (1336-1405) ve onun dö-
neminde yaşanan sosyal ve siyasal atılımlardan bu yana,
Orta Asya İslam’ının Özbekistan merkezli daha ‘ılımlı’ bir
tonda gelişme göstermesidir.10 Sovyet dönemi sonrasında
ise insanların kendilerini bulduğu ve bireysel özelliklerini
örtüştürmeye başladıkları bir İslam anlayışından bahset-
mek mümkündür. Konunun bu boyutunda Özbekistan,
zengin bir tarihi arka plandan da güç alarak, İslam’ın “en
ateşli ve canlı” olarak yaşandığı bölge olarak telaffuz edil-
mektedir.11

Kerimov yönetimi, bağımsızlık sonrası oluşan top-
lumsal dengeler bağlamında seküler bir yönetim anlayışını
benimser görünürken, laik yapılanmayı otoritesini pekiş-
tirme aracı olarak kullanmaktan da çekinmemiştir. Bu an-
lamda, devlet işleri ile din işlerini ayırmak yerine oluşacak
toplumsal altyapıyı baştan baskılamak adına devletin din
üzerindeki kontrolünü arttırmak Özbekistan politik ha-
yatında dikkati çeken önemli bir husus olmuştur. İslam
için, özellikle benimsenen politikalar dâhilinde, yasakla-
malar önemli bir yer tutmaktadır. Aslında pek çok çevreye
göre özellikle Orta Asya’da radikal din temelli muhalefetin
önüne geçmede ve bu surette devlet yönetimini güçlen-
dirmede önemli bir isim olarak görülen Kerimov’un bu
politikalarının arka yüzünde ise çoğu kademelerde yöne-
timine gittikçe yabancılaşan bir halk kitlesinin oluştuğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.

Bununla birlikte, Kerimov döneminde, radikal din
unsuruna karşı benimsenmiş olan Sovyet tarzını anımsa-
tan ağır baskı politikasına alternatif olarak daha ılımlı ge-
lişmeler de yaşanabilmiştir. İç politikada, Kerimov’un
kendi eliyle İslami konulara ağırlık veren bir televizyon
kanalı açması veya İslam öğretisine yer veren bir üniver-
siteye izin vermesi toplumsal açıdan daha barışçıl anlayışın
yerleşmesinde halkı teşvik edici gelişmeler olarak tarif edi-
lebilmektedir.12 İkinci önemli alan olan dış politikada ise
özellikle gündemi yakından etkileyen Şangay İşbirliği Ör-
gütü oluşumu gibi ortaklıklar dikkati çeker. Bu tür bir
oluşumda yer alan Özbekistan için işbirliği kurulan diğer
devletler Çin, Rusya Federasyonu (RF), Kırgızistan, Ta-
cikistan ve Kazakistan olmuştur. Bu ülkeleri yakın planda
incelediğimizde Orta Asya’da yükselebilecek muhtemel
bir İslami dalgaya karşı ortak bir inisiyatif kurma düşün-
cesi önemli bir arka planı işaret etmektedir. Özbekistan,

Kerimov yönetimi, bağımsızlık
sonrası oluşan toplumsal dengeler

bağlamında seküler bir yönetim
anlayışını benimser görünürken, laik
yapılanmayı otoritesini pekiştirme

aracı olarak kullanmaktan da
çekinmemiştir. Bu anlamda, devlet
işleri ile din işlerini ayırmak yerine

oluşacak toplumsal altyapıyı baştan
baskılamak adına devletin din

üzerindeki kontrolünü arttırmak
Özbekistan politik hayatında dikkati

çeken önemli bir husus olmuştur. 
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Şangay Beşlisi olarak bilinen bu inisiyatife Haziran
2001’de dâhil olarak, farklı yorumlara göre din temelli ör-
gütlere karşı mücadelesinde yeni bir adım atmış olmakta,
ancak tek taraflı katı politikalarını da, çok taraflılık pren-
sibiyle bir nebze de olsa hafifletmektedir.13

Özbekistan’da Bağımsızlık Sonrası Din 
Temelli İlk Yapılanmalar ve Faaliyet Alanları 

Özbekistan gibi farklı tarihi süreçlerden geçen, bağım-
sızlarını geç elde etseler de, köklü toplumsal ve siyasal ha-
fızaları olan ülkelerde, devletin otoriter yapısına paralel
olarak beliren farklı sosyal örgütlenmeleri ve bunlar ara-
sında özellikle din temelli yapılanmaların oluşma sürecini
iyi değerlendirmek gerekir.14 Bu gibi grupların rejimden
rahatsız olanları yanlarına çekme çabaları ve halk kitlele-
rine olan yaklaşımları, Kerimov hükümeti ile İslam sen-
tezli emellerini gizlemeyen örgütler arasındaki tansiyonu
günden güne arttırmıştır. Bu çerçevede, Özbekistan İslami
Hareketi (ÖİH) ve Orta Asya’da geniş yapısıyla Hizb-ut
Tahrir al İslami’nin faaliyetleri yeni gelişmelere zemin ha-
zırlamıştır.15 Bu örgütlerin özellikle düşünce dünyalarını
eyleme dökmede daha istekli genç insanları saflarına
çekip, onları maddi bakımdan da destekleyerek bölgede
kullanmaları, 1990’ların ikinci yarısından itibaren iktidar
tarafından ülke içindeki istikrara yönelik en önemli tehdit
olarak algılanmaya başlamıştır. 

Özbekistan’da dini grupların içinde olduğu bazı şiddet
eylemlerinin geçmişini incelediğimizde, özellikle 1996 yı-
lından itibaren Afganistan’da Taliban rejiminin güçlenme-
sine paralel bir şekilde somut şiddet olaylarında bir artış
görüldüğü tespit edilmektedir.16 Başkent Taşkent’teki
1999 yılında yaşanan patlamalar, asıl olarak İslam Keri-
mov’a yönelik bir faaliyet olarak köktenci örgütlenmelerin
hanesine yazılmıştır. 2000 yılı ise bu eylemlerin daha
geniş bir sahada değerlendirilmesi gerekliliğini göstermek-
teydi. Hizb-ut Tahrir ve ÖİH’in ortak olarak Surhanderya
bölgesindeki saldırıları17 hem İslami tehdit anlamında tep-
kileri yoğunlaştırmış, hem de Özbek hükümetince Taci-
kistan’a karşı belli suçlamaların yöneltildiği gergin bir
ortama işaret etmiştir. Bu suçlamaların en önemlisi radikal
militanların Tacik topraklarından Özbekistan’a sızdığı
vurgusuydu.18

ÖİH için yapılan ilk yorumlara bakıldığında, siyasi
gücünü belli silahlı gruplar aracılığı ile sağladığı genel
kabul gören bir görüştür. Örgüt, Özbekistan’ın etnik ve
sosyal çeşitlilik anlamında takip eden bölümde göreceği-
miz şekilde ‘sorunlu’ alanı olarak nitelenen Fergana Va-
disi’nde merkezileşmiştir. Bahsekonu coğrafi alanda
yerleşik belli halk kitleleri için, SSCB sonrası elde edilen
hızlı bağımsızlığın ve dini özgürlüklerin de etkisiyle, İs-
lam’ın temel motivasyon olarak kullanıldığı şiddet içerikli
eylemler bir seçenek haline gelmiştir. Nitekim ÖİH gibi

örgütlenmeler bu surette daha yoğun taraftar toplamaya
devam etmişlerdir. Ayrıca, 1992’de Tacikistan’da başlayan
iç savaş da, Özbekistan ve ülke içindeki İslami unsurlar
üzerinde önemli etkiler doğurmuştur. Bununla birlikte,
anılan iç savaşa dinsel emellerle hareket eden insanların
karışması savına dayanarak, Kerimov kendi iç rejiminde
doğabilecek tehlikeleri, iç politikada bir baskı unsuru ola-
rak kullanmaya daha meşru bir zeminde başlayabilmiştir. 

Mevzubahis gelişmelerle beraber din temelli muhale-
fet üzerindeki yoğun baskı sürecini iyi irdelemek gerekir.
Bu dönemden sonra pek çok Özbek vatandaşının Özbe-
kistan dışına kaçmak zorunda olduğu bilinmektedir.19

ÖİH için diğer yapılan bir yorumda ise finansal olarak
belli dış grupların desteğinde olduğu yargısı vardır. Usame
Bin Ladin, bu anlamda beliren önemli bir isim olmuştur.
Bu bölümde ele alınan iki önemli örgüt olan Hizb-ut Tah-
rir ve ÖİH’in olası bir ittifakını destekleyen farklı fikirler
de aynı dönemde ortaya çıkmış, ancak bu iki oluşumun
temel hedeflerindeki farklılıklar gelişmelerde belirleyici
olmuştur. Nitekim ÖİH ilk önce Kerimov rejiminin yı-
kılmasını ve kimi yorumculara göre “militan İslam” anla-
yışıyla Özbekistan’da din temelli bir devletin
kurulmasını,20 Hizb-ut Tahrir ise genel olarak tüm Orta
Asya’da bir İslam devletinin ve ilan edilecek halifeliğin
oluşturulmasını öncelikli amaçları olarak belirlemişlerdir.
Bu iki oluşumun öncelikleri farklı olsa da, 1999’dan sonra
Özbekistan’da ortak hareket etmeye çalıştıkları ayrıca be-
lirtilmektedir.21

Fergana Vadisi 

Din temelli toplumsal örgütlenmeler ve bu anlamda
Özbek politikasının korumacı ve merkeziyetçi reflekslerle
sertleşmesi çerçevesinde, belli coğrafi bölgeler daha yakın
planda incelenmelidir. Fergana Vadisi, bu bölgelerin ba-
şında gelir.22 Bölgenin sorunlu bir alan olarak nitelendi-
rilmesinde demografik olarak nüfuz dengesizliklerini
belirtmek gerekir. Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan
arasında yer alan bu bölgede çok çeşitli insan toplulukları
yer almaktadır. Oş Bölgesi olarak bilinen verimli arazinin
de burada olduğu göz önüne alındığında anılan coğraf-
yada çıkan anlaşmazlıkların neden daha ciddi boyutlar ka-
zandığı anlaşılabilmektedir. 

Öte yandan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın bu bölge-
deki varlıkları önemlidir. Sovyet döneminde çok dikkatli
ve Moskova yönetiminin hegemonyasını daim kılacak şe-
kilde çizilen iki ülke arasındaki sınıra göre bugünkü Kır-
gızistan’ın kuzeybatısı ile güneybatısı arasında yolculuk
ancak Özbekistan sınırları içerisinde kalan Fergana Va-
disi’nden geçmekle mümkün olmaktadır. Bu duruma Fer-
gana Vadisi’nde, tarihi Hokand Hanlığı’na uzanan
‘Özbek-Kırgız çekişmesi de eklenince günümüzde halen
sorunların farklı boyutlarda sürmesi daha net kavranabilir.

91

Sovyet Sonrası Dönemde Özbekistan’da Din Temelli Muhalefet ve 2005 Yılı Andican Olayları

October 2021 • No: 9



AVRASYA DÜNYASI

Birçok bölge uzmanına göre “Orta Asya’nın merkezi” ola-
rak kabul edilebilecek Fergana Vadisi’ndeki “karışık dil ve
millî kimlik ilişkisi” 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde
en güzel şu şekilde ifade ediliyordu: “Bu çok dilli vadinin
köylerinde [insanlar] evde Özbekçe, camide Tacikçe ve
eşinin ailesiyle Kırgızca konuşmaktayken, dil temelinde
kendi kimliklerini seçmelerinin gereğini anlamıyorlardı.
Bunların hangi birini seçeceklerdi? Fergana Vadisi’nin
köylüsü için hepsi eşit derecede önemliydi.”23

15 milyona yakın nüfusu ile Vadi’de toplumsal huzur-
suzluklar ve terör olayları, uyuşturucu madde kaçakçılığı
gibi derin meseleler, ekonomik sıkıntılar ve işsizlik ile bir-
likte şiddetini arttırmaktadır. Özellikle uyuşturucu kaçak-
çılığı anlamında bölgenin Afganistan kaynaklı uyuşturucu
trafiğinin birleşme noktası olması ile durum vahametini
korumaktadır. Kerimov hükümetinin atmış olduğu adım-
larla, esasen ülkenin daha erken yıllarda baş göstererek
uzun yıllara yayılabilecek olası iç savaşlardan korunduğu
söylenebilir. Bu anlamda köktenci oluşumlara aşırı güç
kullanımı ile çözüm getirme prensibi devam etmiş, ancak
sorunların ekonomik boyutu gibi temelde yatan gerçekler
görmezden gelinmiştir.

Fergana Vadisi’nin tarihine bakıldığında ise, 1930’lu
yıllarda Sovyet rejimine karşı silahlı mücadele yürüten Bas-
macı hareketine de ev sahipliği yaptığı ve uzun süre Bas-
macıların kontrolünde kaldığı öncelikle belirtilmelidir.24

Sovyetler Birliği’nin son dönemlerinde de bölge radikal
din temelli grupların etkinliklerinin güçlü olduğu bir yer
haline gelmiştir. Sovyetlerin dağılması ve Afganistan’da ya-
şanan savaşlar ile kontrolün zayıfladığı bölgede gittikçe
yoğun köktenci etki hissedilir olmuştur.25

Özbekistan’da kendine, güçlü ve otoriter yönetim kar-
şısında taraftar toplamayı amaçlayan belli İslami kesimle-
rin Fergana Vadisi’nde önemli örgütlenmelerde
bulunduğu bilinmektedir. Yukarıda değinilen bu örgüt-
lenmelerden Hizb-ut Tahrir örgütü özellikle 2000’li yıl-
larda faaliyet alanlarını etkinleştirmiştir. ÖİH bu
dönemde gerek Özbekistan gerek Tacikistan ile çeşitli ça-
tışmalara girişirken Hizb-ut Tahrir özellikle Fergana Va-
disi’nin karmaşık yapılanmasında merkezileşerek bu
bölgedeki halkın sempatisini kazanma çalışmalarına
devam etmiştir. Vadide çeşitli el ilanı dağıtımı benzeri ak-
tiviteler bu dönemde yoğun olarak gözlemlenmiştir. Bu
ilanlar ile örgüt amacının şeriat kuralları ile yönetilecek
bir devlet kurma olduğunu herkese duyurmak istemiştir.26

1999 yılında İran’daki bir radyodan Özbek yöneti-
mine karşı cihat ilan eden ÖİH, şiddet eylemlerinden
sonra sık sık Afganistan’a çekilip güçlerini toparlama stra-
tejisi yürütmüş, Afganistan’a yönelik operasyonların de-
vamında büyük yara alan bu hareketin birçok üyesi için
yeni yerleşim yeri ise Tacikistan içinde bazı bölgeler ol-
muştur.27 Bu tür gelişmeler esasen zorlu bir bölgede yer
alan Özbekistan’ın çevrelendiği ülkeler arasında iç istik-
rarını korumak adına verdiği ve bu esnada Batı tarzı de-
mokratik değerlerin oldukça ötelendiği mücadeleyi de
özetler niteliktedir.

11 Eylül sonrası ABD Politikaları ve Özbekistan 

11 Eylül terör saldırıları sonrasında Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) ile Özbekistan arasında önemli bir iliş-
kiler ağının oluştuğunu söylemek mümkündür. Aslında
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pek çok kaynağa göre son derece oportünist bir anlayışa
sahip olan Kerimov’un tek yanlı ABD politikası düşük bir
ihtimaldir, fakat gerçek olan Orta Asya dengeleri içinde
Özbekistan’ın ABD etkisi için önemli merkezlerden biri
olduğu hususudur.28 Bu durum Soğuk Savaş sonrası yeni
dengelerde ve aynı zamanda 11 Eylül sonrası değişen at-
mosferde de kendini göstermiştir. Rusya Federasyonu
(RF) karşısında bağımsızlığını güçlendirmek isteyen Öz-
bekistan, Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldo-
va’nın 1997’de meydana getirdiği ve ‘Demokrasi ve
Ekonomik Kalkınma Örgütü’ olarak nitelenen GUAM
örgütüne 1999 yılında dâhil olmuş29, birliğin kısaltması
GUUAM haline gelmiş ve Özbekistan bu esnada Bağım-
sız Devletler Topluluğu ile bağlarını keserek NATO’ya göz
kırpmaya başlamıştır.30 11 Eylül sonrasında Afganistan’a
yapılacak müdahaleleri için ABD’nin en kilit Orta Asya
ülkesi olma görevini üstlenen Özbek hükümeti, Hanabad
üstünü ABD hizmetine sunmuştur. 

Bu dönemde ABD ile ikili ilişkiler önemli bir boyutta
seyrederken Kerimov, radikal İslam’a karşı mücadelesinde
ve iktidarının kuvvetlenmesi çabasında önemli kazanımlar
elde etme yarışına girmiştir. Bu durum esasen Kerimov
hakkında yapılan ‘oportünist’ olduğuna dair yorumların
geçerliliğini de kanıtlayan gelişmelere sebebiyet verebil-
miştir. Örnek olarak, Avrasya denkleminde kaydadeğer
bir yeri olan ve 1999 yılında oluşturulan RF-Çin eksenli
Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) önemli bir amacının
Orta Asya bölgesine özellikle Batı etkisini sokmamak ol-
duğu açıkça telaffuz edilmiştir.31 Yürüttüğü politikalar ge-
reği salt Batı karşıtlığından duyulan çekince ile
Özbekistan ise ŞİÖ’nün kuruluşunda birliğe dâhil olma-
mıştır. Bununla birlikte, din temelli muhalefetin gittikçe
güçlenmesi tehlikesine karşı izole olmaktan sakınan Ke-
rimov yönetimi, 2001 yılında birliğe üye olmuştur.32 Bu
bağlamda, din merkezli tehlikelerden duyulan kaygılar te-
melde olsa da Kerimov dönemindeki ani karar değişimleri
gözden kaçırılmamalıdır.33

Sonraki gelişmelere dönüp bakıldığında, Özbekis-
tan’ın dış ilişkilerinin süreç içinde ulaştığı nokta daha iyi
anlaşılacaktır. Özbekistan’ın, ABD’nin de yakından des-
teklediği GUUAM’dan bu defa 2002’de ayrılacağını dek-
lare etmesi ve 5 Mayıs 2005 itibari ile bu kararını resmen
açıklaması, Kerimov için yeni politik açılımlarını ifade et-
mektedir. Özellikle bu birliğin ‘GU’ kısmını oluşturan
Gürcistan ve Ukrayna’daki Batı ve özellikle ABD destekli
devrimler, eski SSCB coğrafyasında demokratik yönetim
anlayışının yerleşmesinin Batı’nın temel amacı olmaya
başladığını göstermektedir. Bu anlamda demokratik ma-
nada eksikliklerinin farkında olan Kerimov, bu tür bir
devrim beklentisinden uzak durmak için GUAAM’dan
ayrılmak ve diğer iki güç odağı olan RF ve Çin’e yakın-
laşmak amacını gütmeye başlamış, bu da Özbekistan için
pragmatik ve yeni bir açılımı ifade etmiştir.34 Bu durum,
aynı zamanda radikal İslam’a karşı oluşturulacak inisiya-

tiflerde de Özbekistan’ın, RF ve Çin önderliğinde oluştu-
rulan yeni güç dengeleri tarafından yalnız bırakılmayaca-
ğının bir işareti olarak da değerlendirilmiştir. 

Mayıs 2005 Andican Ayaklanmasına Giden Süreç

Yukarıda bahsedildiği üzere Fergana Vadisi, üç ülkeyle
sınırı olan ve bölgedeki radikal din temelli grupların mer-
kezi durumunda yer alan bir konumdadır. Yaklaşık 400
bin nüfuslu Andican kenti Fergana Vadisi’nde yer alır.
Kent ve içinde bulunduğu bölge, merkezi yönetimlere ve
güçlü iktidarlara din temelli muhalefet anlamında tarihi
bir arka plana da sahiptir. 1898 yılında tüm Türkistan’ın
hâkimi konumuna gelen Rus İmparatorluğu’na karşı
Nakşibendî şeyhi Dükçü İşan önderliğinde gerçekleşen
halk ayaklanması günümüz Orta Asya tarihi için önemini
korumaktadır.35

Kerimov rejiminin devam eden sert yönetimi altında,
2004 yılı Temmuz ayına gelindiğinde, resmi makamlarca
Hizb-ut Tahrir örgütüne bağlı olduğu kaydedilen 23 yerel
işadamı ‘anayasal düzeni zorla değiştirme ve yerine İslami
bir devlet kurma’ amacını taşıdıkları gerekçesi ile tutuk-
lanmıştır. Ancak, Ekremiler36 adı altında örgütlendiği dü-
şünülen ve suçlanan bu gruba halktan destek gelmiş,
sonuçta bölgedeki hareketlilik artmıştır.37 Olaylar, zirve
noktasına ulaştığı 13 Mayıs 2005 günü yüzlerce kişinin
ölmesi ve yaralanmasıyla sonuçlanan şiddet sarmalına dö-
nüşmüştür.38

Olayların başlangıç sürecinde İslami grupların faali-
yetleri, bu tip ciddi bir ayaklanmanın ‘Yeşil Devrim’ pro-
vası olarak tanımlanması sonucunu doğurmuştur. Bu
yorumlarda, ayaklanmanın yaşandığı bölgenin tarihsel ve
sosyo-politik arka planı ve isyancıların genel olarak radikal
din temelli gruplar olması hususları dikkate alınmış ve is-
yancı kesimlerin temel isteklerinin demokratik seçimler-
den ziyade, Hizb-ut Tahrir örgütünün görüşleri
doğrultusunda ülkede İslami bir yönetimin kurulması ol-
duğu vurgulanmıştır. Ancak, kimi yazarlara göre, Keri-
mov’un otoriter ve merkeziyetçi yönetim tarzı ile
Özbekistan ordusunun bölgenin en güçlü ordusu olması
gibi gerçekler Özbekistan’da muhtemel bir devrim hare-
keti için zamanın “erken” olduğu tezini güçlendirmiştir.39

Ayrıca, Ukrayna ve Gürcistan’da 2000’li yılların ilk döne-
minde vuku bulan benzeri ‘devrim’ hareketlerinden farklı

Olaylardan uzun yıllar sonra Kerimov
sonrası Özbekistanı’na gelindiğinde

ise, resmi ağızlardan yaşananlara dair
çarpıcı açıklamaların yapıldığı ve

hataların itiraf edildiği göze
çarpmaktadır. 
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olarak, Özbekistan’da örgütlü bir muhalefet yapısına sahip
olmayan, demokratik seçimlerin yapılması ve iktidara bu
yolla gelinmesi gibi bir iddia içinde bulunmayan Fer-
gana’daki ayaklanmacıların, bu çerçevede başta Batıdan ve
Dünya ülkelerinden destek almalarının kolay olmadığı da
bilinen bir gerçektir. 

Öte yandan, din temelli de olsa, yaşanan protesto ve
bunun demokratik hak olduğu felsefesine dayanan görüş,
Andican’daki gelişmelerde, ayaklanmayı bastırmak için
Kerimov’un sert tepkilerinin uluslararası medya tarafın-
dan fazlaca dile getirilmesine zemin hazırlamıştır. Resmi
açıklamalar 137 rakamını belirtse de medyada çıkan ha-
berler olaylarda 500’den fazla ölü olduğunu göstermiştir.
Bazı kaynaklara göre ise bu rakam binlerle ifade edilmek-
tedir.40 Göstericilerin üzerine ateş açmaktan kaçınılma-
ması, yüzlerce Özbeğin Kırgız sınırına kaçması gibi
gelişmeler bu ayaklanmadan kalan başlıca satır başları ol-
muştur. Aslında olaylarda ortaya konabilecek en temel çı-
karım ise, Kerimov hükümetinin muhalefete ve özellikle
de din temelinin kullanıldığı muhalefete karşı çok sert ve
acımasız olduğu hususudur. 

Bu tür bir ayaklanmada Özbekistan’da ve genel olarak
Orta Asya’da İslam’ın ve özellikle de radikal İslam’ın ör-
gütlü yapısının rolüne ilişkin yorumlar oldukça ilgi çeki-
cidir. Örnek olarak, bölgede bir ‘Yeşil Devrim’ anlayışının

belli dini-politik gruplar aracılığıyla Orta Doğu’da Hamas
veya Hizbullah benzeri bir organizasyonel yapıya doğru
evrileceğine inanılmıştır. Ancak Hizb-ut Tahrir veya ÖİH
benzeri örgütlerin oldukça marjinal ve halk desteğinden
yoksun organizasyonlar olması bu gibi çıkarımları zayıf-
latmaktadır. Bu meyanda, Fergana Vadisi gibi sosyal tarihi
zengin bölgelerde, halk kitlelerinin zaman zaman aşırı
dindarlığı ve bunu protesto hareketlerinde göstermeleri
şiddet içerikli eylemlere destek anlamında nitelendirilme-
melidir. Bu bakımdan 2005 yılı Andican olaylarını top-
lumdaki sosyo-ekonomik sorunların bir tezahürü olarak
görenler, Kerimov rejiminin olayları sert bir şekilde bas-
tırmasını siyasi yönetimini güçlendirmek amaçlı ‘bilinçli
bir hata’ veya yönetiminin öngörüsüzlüğü olarak değer-
lendirmektedir. 

Olaylardan uzun yıllar sonra Kerimov sonrası Özbe-
kistanı’na gelindiğinde ise, resmi ağızlardan yaşananlara
dair çarpıcı açıklamaların yapıldığı ve hataların itiraf edil-
diği göze çarpmaktadır. 2020 yılında Özbek Haber Ajan-
sı’na bir demeç veren ve 2005’te Andican’daki olayları
soruşturan ekipte bulunduğunu belirten Başsavcı Yardım-
cısı Svetlana Artukova Andican şehrinde “masum insan-
ların da öldürüldüğünü” belirtmiş, olaylara müdahale
eden askerlerin “emirleri uygun bir şekilde yerine getir-
mediklerini,” sorumsuz personelin tutuklandığını ancak
daha sonrasında “serbest bırakılarak normal hayatlarına
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devam ettiklerini” açıklamıştır. Adıgeçen, “neden bu bil-
gileri şimdi (2020) açıklıyorsunuz? şeklindeki soruya ise
o zamanlar (Kerimov zamanı) Özbekistan kapalı bir ül-
keydi. Şimdi yeni bir Özbekistan var. Yeni bir siyaset tarzı
var” cevabını vermekten çekinmemiştir.41

Sonuç

Çalışmanın bütününde, Orta Asya ve özelde Özbekis-
tan için bağımsızlık yıllarından 2005 Andican olaylarına
kadar, din temelli muhalefetin değerlendirmesi amaçlan-
mıştır. Bu şekilde radikal toplumsal anlayışların hangi tür
ortamda güçlendiği ve bunun nedenleri üzerinde durul-
maya çalışılmıştır. Elde ettiğimiz sonuçların en önemli bo-
yutu halen Orta Asya genelinde ve Özbekistan özelinde
demokratik uygulamalarda görülebilen eksiklerdir. 2016
yılında hayatını kaybeden Kerimov sonrası yönetimi dev-
ralan Şevket Mirziyoyev, pek çok alanda reform ve açılım
döneminin başladığının işaretlerini vermiştir.42 Ekonomi-
den siyasete, dış politikaya kadar farklı bir Özbekistan pek
çok bölge uzmanının analizlerine konu olmaya başlamıştır.
Sözkonusu analizlerde temel olarak Mirziyoyev iktidarının
“kısa ve uzun vadede belirgin sonuçlar doğuracağının açık”
olduğu vurgulanmaktadır. 43

Öte yandan, Kerimov dönemindeki sosyo-ekonomik
sorunların tamamıyla çözüldüğünü söylemek zordur.
Ülke zenginliklerinin sınırlı bir elit kitle tarafından pay-
laşılması, ekonomik dengesizlikler bileşeni ile beraber yö-
netim tarzının Kerimov sonrasında da gerçek bir
muhalefetin çıkmasına geçit vermemesi temel bazı sorun-
sallar olarak görünmektedir. Kerimov döneminde laik ya
da İslamcı her türden muhalif oluşum şiddetle bastırıldı-
ğında ve en temel insan hakları kısıtlandığında seküler

muhalif hareketler iyiden iyiye kabuğuna çekilmiş ve baskı
politikaları sonucu ayakta duramamıştır. Bu şekilde poli-
tik sahne, büyük oranda radikal ve dini akımlardan bes-
lenen ve daha cüretkâr seslere kalmıştır.

Bu çerçevede, Orta Asya’da uygun sosyo-tarihsel alt-
yapıda dini düşüncelerin radikalleşmesi olgusunda belir-
tilmesi gereken, bazı hallerde merkeziyetçiliğine ve bir
adım ötede otoriterliğine kılıf arayan Kerimov benzeri
SSCB sonrası yönetimlerin, devam eden toplumsal hu-
zursuzluklardan ve buna bağlı olumsuz gidişattan güçle-
nebildiğidir. Makalenin başında da vurgulandığı üzere,
umut verici olan şey ise, Orta Asya’da, Orta Doğu örne-
ğinden farklı biçimde halkın, kendi İslam anlayışından
ayrı ve topluma yabancı ideolojik gruplara geniş destek
vermemesidir. Fakat bu husus, 16 yıl önce Andican ola-
yında görüldüğü üzere birtakım grupların sosyo-ekono-
mik koşulların da etkisiyle radikalize olması ve terör
eylemlerine yönelerek bölge güvenliğine tehdit oluştur-
ması gerçeğini de değiştirmemektedir. Özellikle Afganis-
tan’da Taliban’ın da tekrar yükselişe geçtiği bu dönemde
gelişmelerin, Orta Asya ve bölge ülkeleri özelinde tekrar
gözden geçirilmesinin gerekli olduğu söylenebilir. 

Tüm bunlar ışığında ortaya çıkan husus, demokratik
gelişim ve geniş toplumsal istişare süreçlerinin önemidir.
Özbekistan örneği göstermektedir ki, köktenci dini yö-
nelimler, halkın kendini ifade edecek muhalefet kanalları
açılmazsa ve sosyo-ekonomik koşullar iyileştirilmezse tek-
rar su yüzüne çıkabilir. Bu tarz yönelimlerle sadece güç
ile baş edilebileceğini ummak bir hayalden öteye gideme-
mektedir. Böyle bir durumda, hem mevcut yönetimler
hem de halkın kendisi kaybeden taraflar olmaya devam
edecektir. 
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