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RUSYA’NIN MÜDAHALECİ POLİTİKASI VE KAZAKİSTAN 
 
Yılın son günlerinde tüm dünya Ukrayna’ya odaklanmışken yeni yılın ilk haberi Kazakistan’dan geldi. Yeni 
yılda uygulamaya konulan sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarındaki artışı gerekçe gösteren 
protestocular Kazakistan’ın batısında Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau kasabalarında 
protestolara başladılar. Polisin biber gazı kullanarak göstericileri dağıtmaya çalışması işe yaramadı. Bir kaç 
gün içinde gösteriler büyüdü ve tüm ülkeye yayıldı. Özellikle ülkenin diğer ucunda, Almata’da şiddet 
olaylarına dönüştü ve gösteriler kontrolden çıktı. 
 
Aralık 2011 yılında Zhanaozen’de meydana gelen gösterileri polis sert biçimde bastırmış ve 14 kişinin 
ölümüne sebep olmuştu. Daha iyi yaşam şartları talep eden göstericilerin akıbeti kötü olmuştu. O günden 
bugüne belli ki Kazakistan’da işler daha iyiye gitmedi. Yeni yıla Korona gibi pek çok derin problemlerle giren 
dünya bir anda Hazar Denizi kıyısında patlak veren gösterilere odaklandı. Kazakistan 2022 yılının bir önceki 
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yıla göre daha derin problemlerle geçeceğinin habercisiydi. Pandemi kapatmalarını ülke kapatmalarıyla 
karıştıran rejimler, virüsten korunsun diye maske zorunluluğu getirdiği insanlara kurşun sıkmakta bir beis 
görmüyordu. Asker ve polislerin insan olduğunu unutan haber bültenleri ölüleri sayarken bedenleri ikiye 
ayırıyordu. Halbuki ölen tüm insanlar Kazakistan’ın has evlatlarıydı. Son verilere göre 2 Ocakta başlayan 
olaylarda 160’dan fazla insan öldü ve yüzlercesi yaralandı. 
 
Kazakistan’daki olayların nedeni ve sonuçları henüz netleşmedi. Dış güçlere yaslı söylemlerin iç güçlerin işi 
olduğunu unutmadan, Kazakistan’daki olaylara bir anda dahil olan Rusya’nın protestoculardan ve Kazakistan 
liderlerinden rol kapması açıklanmaya muhtaçtır ve değerlidir. Burada Kazakistan’daki olayların sebepleri ve 
sonuçları değil, bu olaylara müdahale şekliyle Rusya’nın dış politika yaklaşımı değerlendirilmiştir. Eminim 
Kazakistan’ı analiz edecek pek çok uzman, tatmin edici çalışmalar sunacaklardır. Zira ülkemizde üzerinde en 
çok akademik çalışma yapılan Eski Sovyet ülkelerinden biri de Kazakistan’dır. 
 
Uzmanların Gözünden Olaylar ve Rusya’nın Rolü 
The Moscow Times’dan Aleksander Gabuev ve Temur Umarov2 “Kazakistan’daki karışıklık Nazarbayev 
döneminin bitişini haber vermektedir” başlığıyla yayınladıkları makalede Kazakistan’ın “ilerlemeci otokrasi” 
olarak tanımladıkları yönetim modelinin iflas ettiğini söylemektedirler. Halbuki bu model Moskova 
tarafından da desteklenmişti. Nihayetinde Kazakistan’da Nursultan Nazarbayev dönemi kapandı. 
 
Gabuev ve Umarov’a göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in, somut hiç bir kanıt yokken olayları terör 
ve haydutlara bağlayıp, nihayetinde olanları dış güçlerin bir oyunu olarak sunması Kazakistan’da yeni bir 
dönemi başlattı. Geriye bir tek dış güçlerin içerdeki işbirlikçilerini bulmak kaldı. Bu süreçte esas müttefik 
Rusya’ydı ve kazanan Tokayev oldu. Ancak terör söylemi Rusya öncülüğünde Kollektif Güvenlik Antlaşması 
Örgütü’nün3 asker göndermesine imkân sağlasa da çok büyük riskler içermekteydi. Yükselen Kazakistan 
milliyetçiliği, Tokayev’e karşı grupların KGAÖ güçleriyle çatışma ihtimali, şimdiden Tokayev’in Rusya’daki 
Kazakistan diasporası tarafından yapılan suçlamaların temelini oluşturuyor. Tokayev’in güvenmediği devlet 
güvenlik yapılarındaki moralsizlik de bunlara eklenmelidir. Fakat tüm kontrolü kaybetme riskine karşılık 
yukarıdaki olumsuzluklar göze alınabilir. Bu olayda mutlak kazanan Tokayev ve Moskova’dır. Özellikle 
Moskova bir taşla birden çok kuş vurdu.4 

 

 

 

 
2 https://www.themoscowtimes.com/2022/01/11/turmoil-in-kazakhstan-heralds-the-end-of-the-nazarbayev-era-a76005. 
3 Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)- Collective Security Treaty Organization (CSTO)- 

Kollektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ): Temelleri 1992 yılında atılan ve 2002 yılınd nihai şeklini alan örgüt. Örgüt 
kurallarına göre örgüte üye ülkeler başka bir askeri örgüte üye olamazlar ve üye ülkelerine yapılan bir saldırı tüm üye ülkelere 
yapılmış gibi değerlendirilir.  Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Ermenistan örgüte iye 
ülkelerdir. 

4 Moscow, for its part, will have killed several birds with one stone. 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

İlk olarak Moskova Kazakistan’da kendisine yakın bir rejim kurdu. İkincisi Kırgızistan ve Yukarı Karabağ’da 
bozulan KGAÖ’nün itibarını kazandırdı. Son olarak Merkezi Asya’da Rusya’dan başka dış müdahaleci garatör 
ülke olmadığı tescillendi. Ne ABD ne de Çin Merkezi Asya’da güvenilir garantör ülke değildir. Rusya bu 
anlamda tektir. 
 
Dr. Timofey Bordachev “Komşular ve Krizler: Rusya İçin Yeni Zorluklar”5 başlıklı yazısında Kazakistan olaylarına 
da değinerek Rusya’nın müdahaleci politikasındaki ana unsurları analiz ediyor. Bordachev Rusya için 
komşularının bağımsızlığının öneminden bahsediyor ve komşuların bağımsızlıklarını sürdürmeleri Rusya için 
bir sorumluluktur diyor. Son Kazakistan örneği gösterdi ki Estonya’dan Kazakistan’a Rusya’nın komşu ülkeleri 
hem iç hem de dış müdahale ve olaylara karşı ölümcül duruma düşebilirler. 
 
Rusya, komşularıyla paylaştığı ortak jeostratejik uzayda, eskiden olduğu gibi tam kontrol hatasından 
kaçınarak, yeni dünya düzeninde mevcut deneyimlerini kullanmalıdır. Bu deneyimler komşularının 
bağımsızlıklarını koruma üzerine olmalıdır ve Rusya komşularının bağımsızlıklarına muhtaçtır. Fakat bir başka 
komşusunun Ukrayna veya Kazakistan gibi bağımsızlığını kaybetme riskini yaşama garantisi yoktur. Öyleyse 
Rusya eski stratejisi olan “güvenliği sağlamak için sürekli genişleme” politikasına dönmek istemiyorsa 
komşularının bağımsızlıklarını kaybetmelerini kader gibi görme lüksü olamaz. 
 
Dr. Dimitry Trenin ise farklı bir bakış açısı sunuyor. “Rusya Kazakistan’da Kumar Oynuyor”6 başlıklı yazısında 
Kazakistan’ın tüm dünyayla giriştiği çok yönlü siyasi ve ekonomik ilişkileri Rusya için can sıkıcı olmasına 
rağmen, yönetici elitlerin Moskova ile özel bir ilişkiler geliştirebildiğini söylüyor. Bu durum Belarus için de 
aynıdır deniliyor. Yükselen Kazakistan miliyetçiliğine ve Kazakistan’da yaşayan 3.9 milyon etnik Rusun 
ayrımcılığa uğramasına rağmen Rusya’nın müdahalesi esasında daha büyük bir endişenin ürünüdür. Tokayev 
de tıpkı Aleksander Lukaşenko gibi Rusya hayranı değil. Ancak bu rejimlerin yıkılması İslami radikallerin 
gelmesi de dâhil öngörülemez kaosa sebep olabilir. 
 
Trenin’e göre Kazakistan’ın öngörülemez duruma düşme ihtimaline rağmen KGAÖ’nün askeri müdahalesi çok 
büyük riskler taşımaktadır. Askeri müdahale süresinin uzaması yerelden bir düşmanlıkla veya dirençle 
karşılaşabilir. Bu durum politik durumu etkileyecektir. Ancak başarılı olma halinde Minsk (Belarus) ve Erivan 
(Ermenistan) gibi Nur-Sultan’da (Kazakistan) müttefik bir başkente dönüşebilir. 
 
Gabiyev, Umarov, Bordachev ve Trenin’in aksine Polonyalı akademisyen Dr. Tomasz Kamusella, Rusya’nın 
bölgeye emperyal politikalar doğrultusunda yaklaştığını iddia ediyor. “Yalan Konuşma: Kazakistan’da Rusun 
Otokrasiye Yardımı”7 başlıklı yazısında Rusya’nın Rusça konuşan ve/veya etnik Rusları dikkate alan 
(etnolingustik) yeni emperyal (neoimperial) stratejisi ile Kazakistan’a müdahale ettiğini söylüyor. Bu yeni 
stratejinin adı Rus Dünyası’dır (Ruskii Mir). 

 
5 https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/comments/neighbours-and-crises-new-challenges-for-russia/. 
6 https://carnegiemoscow.org/commentary/86141. 
7  ttps://wachtyrz.eu/speaking-in-a-forked-tongue-russian-help-for-autocracy-in-kazakhstan/. 
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Kamusella, Russia Today News gazetesinin ve Rusya devletine ait olan Rossiya Sevonya (Rusya’da Bugün) 
haber ajansının genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan’ın tweet’ini8 dikkate sunuyor. Simonyan 
tweet’inde Kazakistan’ın 2014 Kırım ilhakını resmen tanımalı, Kazak dilinde Kiril alfabesine geri dönülmeli, 
Rusça Kazakistan’ın ikinci resmi dili olmalı ve sadece Rusça dilinde olan okulların açılmasına izin verilmeli 
diyor. Daha sonra Simonyan demokrasi ve insan hakları savunucusu muhaliflerin -Kremlin terimiyle “nazi” 
veya “faşist”- sınır dışı edilmesini veya tutuklanmasını talep ediyor. 
 
Kamusella Sevonya’nın konuştuğu değil konuşturulduğunu düşünüyor. Çünkü söylemlerin Rusya’nın yeni 
emperyal yaklaşımının bir parçası olduğunu iddia ediyor. Rusya resmi olarak otuzdan fazla dili bölgelerinde 
resmi dil olarak kabul etse de tüm kurumlarda Rusça’nın kullanılması ve bilinmesi zorunluluğu gerçektir. 
2004 yılı Rusya Anayasa Mahkemesi Tataristan’ın Latin alfabesi kullanma talebini yasa dışı olarak kabul etti. 
2002 yılı Rusya Meclisi Duma kararı bunu yasalaştırmıştı. Yani Rusya tüm kurumlarıyla yeni emperyalist 
emeller peşindedir. Yeni emperyalist arzuların en büyük göstergesi ise Rusçadır. 
 
Değerlendirme 
Gubaev ve Umarov’un analizinde Kazakistan olaylarında kazananın Tokayev olduğu iddiası gerçekçidir. 
Tokayev Nazarbayev vesayetinden kurtularak yönetimi tamamen kontrolü altına almıştır. Ancak zaferinin 
ilanıyla birlikte halkına, iktidarı için Kazakistan’a dış güçleri ülkesine çağırabilen lider olma mesajını 
vermiştir. Bugünkü elitlerin Rusya ile olan güçlü bağları Tokayev’i şimdilik hoş görebilir. Ancak yeni milliyetçi 
jenerasyon bu günleri unutmayacaktır. Ayrıca ülkeye gelen yabancı unsurların kendi güvenlik güçlerine mi 
yoksa halka karşı mı olduğu net değildir. Gelecekte Tokayev’in karşısına bu olay daima çıkacaktır. 
Unutulmamalıdır ki siyaset biliminde bürokrasi siyasal bir yapı olarak değerlendirilir. Bürokrasi yabancı 
unsurların ülkeye davetini bir yere not etmiştir. Tokayev’in başka seçeneği var mıydı bilinmez ancak mutlak 
bir zafer kazandığı iddia edilemez. 
 
Rusya kendi kamuoyu açısından büyük bir zafer kazanmış gibi görünüyor. Merkezi Asya’nın ve bölgenin tek 
savunucusu olma iddiası ve görüntüsü şüphesiz her Rusun göğsünü kabartmıştır. Sovyet sonrası derin hayal 
kırıklığı yaşayan özellikle kırk yaş üstü Ruslar Putin’le ve Rus Ordusu’yla gurur duymuşlardır. Gubaev ve 
Umarov’un iddia ettiği Kazakistan’da Rusya’ya yakın yönetimin kurulması, KGAÖ’nün Yukarı Karabağ’da 
kaybolan itibarının kazanılması ve Merkezi Asya’nın biricik garantörünün Rusya olması yadsınamaz 
gerçeklerdir. Rusya Trenin’in iddia ettiği gibi bir kumar oynadı ve kumarı kazandı. Dostoyevski Kumarbaz 
romanında Aleksey İvanoviç’in hayatındaki başarısızlıklarla kumar tutkusunun beraber yürüdüğünü anlatır. 
Rusya kumar oynadı, kazandı ancak bu kazanç Rusya için bir kaç olumsuz durumu ortaya çıkaracaktır. 
 
Askeri müdahale potansiyeli Rusya’nın komşularını tedirgin edecek ve onların farklı angajmanlara 
yönelmelerine sebep olacaktır. Rusya askeri müdahalesini halktan yana değil tercih ettiği elitlerden yana 
kullanmaktadır. Bu nedenle dip dalga nefreti körüklemekte ve müdahale ettiği ülkelerde milliyetçiliği 

 
8 https://twitter.com/M_Simonyan/status/1478813205933789186. 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

artırmaktadır. En önemlisi ise uluslararası alanda NATO ve Batı merkezli askeri ve siyasi oluşumların 
eksikliğinde Rusya’nın kolaylıkla müdahaleci olacağı ortaya çıkmıştır. Beyin ölümü gerçekleştiği iddia 
edilen9 NATO yeniden ve güçlü şekilde Ukrayna ve diğer bölgelerde varlığını göstermeye başlamıştır. 
Rusya’nın Kazakistan müdahalesi Batıyı silkelemiştir. 
 

 

 
Bordachev Rusya’nın komşularının bağımsızlığına atıf yapıyor ve bağımsız komşuların Rusya için öneminden 
bahsediyor. Bu komşuların Rusya’nın müdahalesine açık veya Rusya’ya bağımlı olması bağımsızlık 
konusunda nereye tekabul ettiği net değil. Ancak Rusya, komşu ülkelerin bağımsızlıklarını bir felsefe, bir 
ontolojik durum değil, Rusya’nın güvenliğinin bir parçası olarak görüyor. Buna rağmen Bordachev Rusya’nın 
Kazakistan müdahalesindeki başarısını övüyor. Hatta Rusya ve komşularına güvenlik uzayı öneriyor. 
 
Rus dış politikasının belki de en problemli tarafı güvenlik merkezli yaklaşımıdır. Gerçekte Rusya komşu 
ülkelere ekonomik, sosyal, kültürel vs. bir model önerememektedir. Sadece askeri güç kullanarak ve 
güvenlikçi bakışla hayatın devam edemeyeceğini en iyi bilen Rus politika yapıcılarıdır. İnsanlık tarihinin 
gördüğü belki de en büyük askeri kapasitesine rağmen SSCB’nin dağılması, sadece askeri yapılar ve 
müdahalelerle bir devletin yaşayamayacağının en iyi ispatıdır. 
 
Trenin’in iddia ettiği gibi Rusya Kazakistan’da bir kumar oynamıştır. Bu kumarın riskleri, kumarı “Rus 
ruletine” benzetmiştir. Bu kez mermi patlamadı. Çünkü Kazakistan’da KGAÖ’ye yapılacak bir saldırı tüm 

 
9 NATO’nun 70. Kuruluş yıl dönümünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kullandığı ifade. Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan Macron’a cevaben “önce sen beyin ölümünü bir kontrol ettir” diye cevap vermiştir. 
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planları bozabilirdi. Bu risk hala mevcuttur. Barış gücü olarak bulunan askerlerin sivillere veya kamu 
güvenliği görevlilerine ateş açması Rusya için yeni bir Afganistan demektir. Böylesi bir çatışmada Rusya 
bugüne kadar kazandığı Belarus, Yukarı Karabağ, Karadeniz, Suriye, Kırım, Ukrayna, Libya, Gürcistan vd. 
sahalarda bir anda kaybedebilirdi. Şüphesiz kontrollü bir çatışma olurdu ancak Kazakistan’da yara almış ve 
dağılmış KGAÖ Rusya’ya ciro edilecekti. Bu durumda Rusya çok şeyi veya herşeyi kaybedebilirdi. 
 
Kamusella’nın iddia ettiği yeni emperyalist duygularla hareket eden Rusya kimsenin kulak ardı ettiği bir 
durum değildir. Ancak sadece bu gerekçeyle Rusya’nın Kazakistan’a müdahale ettiği doğru bir yaklaşım 
olmaz. Rusya gittiği her yerde tarih boyunca Rusçayı yayma politikası gütmüştür. SSCB tüm karakteriyle bir 
Rus devletiydi ve herkes Rusça konuşurdu. Bugün de Rusya’nın olduğu her yerde Rusça konuşulur ve Kiril 
alfabesi kullanılır. Tokayev’e yardıma karşılık Rusya’nın mutlaka siyasi talepleri olacaktır. Bu talepler 
şüphesiz Rusya’nın menfaatlerini içerecektir. 
 
Kazakistan’daki durum henüz netleşmedi. Ancak Rusya’nın askeri müdahalesindeki amacın net olduğu 
düşünülmektedir. Rus politika yapıcıları askeri ve dış politika geleneği olan her ülke gibi macera peşinde 
koşmuyor. Rusya’nın Kazakistan müdahalesinde neyi amaç edindiği ve nelerin kazanılıp nelerin kaybedildiği 
değerlendirilmeye çalışıldı. Olayın sıcaklığı sonuçları görmeyi zorlaştırıyor. Ancak konu üzerine çalışan 
akademisyenleri dinlemek bizlere dün olduğu gibi bugün de önemli fikirler vermektedir. 


