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TARiHSEL SUREGTE RUSYA'NIN KUZEY KAFKASYA'YI
KONTROL STRATEJiLERINDE GELiNEN A$AMA:

BA$ARTSTZLTKVE TEROR

Oktay BINGOL-

0zet

1 6'na yilzyrldan itibaren imparatorluklannr btiyiitme emelleri peSinde
koSan Ruslar dojuya ve giineye yayilmayr zorunlu gi)rmilSlerdir. Bu
bajlamda Kuzey Kafkasya, Asya'ntn derinliklerine ve srcak denizlere
uzanan mihverleri kontrol edeen jeopolitik konumu ile Ruslar igin gok
dnemli olmuStur. Hedeflerine ulasmak igin Kuzey KaJkasya'ntn kontro-
lilnti amaglayan Ruslar, bdlgenin sdmilrgeleStirilmesi ve tamamen Rus-
ya ile btittinleStirilmesi yaklastmlan arasrnda ikilem yasamtslar; bu ne-
denle uyguladrklart kontrol stratejileri diinemlere ve ydneticilerin bakry
agilanna giire farkliltklar gostermistir. Ruslar, 16'na yilzyilrn ortala-
nndan gilnilmilze kadar Kuzey KaJkasya halklanna ydnelik olarak; Ko-
zaklann kullanilmas4 Ruslastrma ve Hristiyanlastrma, killtilrleSme ile
isbirlikgiler yaratma, bdl ve ydnet, stirgi)n ve giig ettirme, Rus kiikenlile-
ri yerleStirme, bash ve Siddet politikalannt yaygtnhkla uygulamtslardn
Rusya'ntn tarihsel si)regte uyguladr$t bu politikalar bdlge halklanntn
biiltinmesi ve Rusyaya kary gilglti bir ulusal egemenlik mticadelesinin
engellenmesi agmdan ksmi ve donemsel bir baSarfu saglamasma rag-
men, bdlgenin tam olarak kontrol alanda tutulmafl higbir zaman
milmkiln olmamtshr. Giinimtizde yaygm istikrarnzhk, radikal islam ve
tertjrle arulan Kuzey Kafkasya'daki sorunlann tinemli bir biililmti Rus-
ya' nrn bdlg eyi ko ntrol stratej ilerinden kaynaklanmaktadrr.

Anahtar Siizciikler: Rusya, Kuzey Kafkasya, Kontrol Stratejileri, istik-
rarstzlrk, Radikal islam.

Abstract

The Russians, in pursuit ofambitions since the 16th century to enlarge
their empire, have seen mandatory to expand to the east and to the
south. In this context, the North Caucasus, with its geopolitical position
which controls the axis extending to the warm waters and the depths of
Asian continent has been of great importance for the Russians. In order
to achieve the objectives, the Russians, aimed at occupation of and
controlling the North Caucasus, have lived the dilemma between the
approaches, the colonization of the region and the fully integration of it
into the Russia Thus, control strategies applied have differed in terms of

- Dr., Uluslararasr Strateji ve Giivenlik Aragilrmalan Merkezi (USGAM), Ankara,
fertel1999@gmail.com
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Oktay Bingril

" the periods and the State's elites perspectives. From the mid-16th
century to the present day, the Russians have widely practiced the

u policies of the use of Cossacks, Russiftcation and Christianization,
acculturation, collaborators creation, divide and rule, exile and
emigration, the placement of Russian descent, policies of oppression and
violence against the people of the North Caucasus. Although these
policies which have been implemented in the historical process have
provided both a partial and a periodical success for the division of
peoples in the region and the prevention of a strong struggle for
national sovereignQt against the Russia, it has never been able to IUW
keep the region under control. To day, the major part ofthe problems in
the North Caucasus which is called with common instability, radical
Islam and terrorism is due to the Russia's control strategies.

Key Words; Russt.a, North Caucasus, Control Strategies, Instability,
Radical Islam.

Girig
Kuzey Kafkasya giintimiizde diinyadaki en istikrarstz btilgelerin bagrn-

da gelmektedir. istikrarslzhk; etnik ulusalcr mticadeleler, rizerk cumhuriyet-
ler igindeki giig gatlgmalan ve getitli anlagmazhklar ile stntr sorunlarl ve
kargrhkh toprak iddialarr, radikal islami hareketlerin ytikseligi ve artan
tercir eylemleri olarak kendini gdstermektedir. Ayrrca, bolgenin tamamtnda
Rus hiikiimetinin ve yerel yonetimlerin bagarrsrzhfrndan dolayr halkln te-
mel gereksinimleri yeterince kargtlanamamakta, igsizlik artmakta ve eko-
nomi gittikge kdttiletmektedir. Son dcinemlerde Kuzey Kafkasya cumhuri-
yetleri yaygln sug oranlan, artan yolsuzluk ve terdr ile nitelendirilen bagarr-
srz siyasi birimler olarak algrlanmaktadrr.

Kuzey Kafkasya'nrn istikraszhlrnda ve grivenlik durumunun bozul-
masrnda, 1990'lardan itibaren genel olarak ttim islam cofirafyasrnda olduiu
gibi bu bolgede de ytikseliqe gegen radikal islam'rn da etkisinin olduiu ka-
bul grirmektedir. Kuzey Kafkasya'da radikal islami gruplarrn artan etkinlifi
Rusya tarafindan brilgedeki en biiytik gtivenlik tehdidi olarak goriilmekte ve
bu kabul uluslararasr kamuoyu tarafindan da paylagrlmaktadrr.

Sovyetler Birlifinin dafrlmasrndan'sonra Kuzey Kafkasya, rizellikle
Qegenistan bagta olmak iizere stirekli olarak istikrarsrzhk iginde olmugtur.
Birinci ve ikinci Segenistan savaglart ile tiim dtinyantn dikkati brilgeye yo-
nelmigtir. 2000'li yrllardan itibaren Rusya Federasyonu'nda yrinetimi elinde
bulunduran Putin de, radikal islami ytikseligi ve baflantrh tercir hareketle-
rini Rusya'ya kargr en biiyiik tehdit olarak g<irmesinin sonucu olarak Tem-
muz 2002'de bir dizi yasal dtizenleme yapmtg ve ayrl bir terrjrle mticadele
kanunu grkarmrghr (Federal Law No. L1-A-FZ). Bu kapsamda ahnan tedbir-
lere ve uzun stiredir ytiriittilen sert miicadeleye rafmen Selefi gruplar
Putin'in iktidara geldili yrllardan gok daha fazla gtg kazanmrg ve gailgmalar
giddetlenmiStir. Arfik Rusya'da islama teriir hareketleri, Kuzey KaJkas-
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ya'daki gruplar taraftndan desteklenen hilcreler tarafindan bdlge dryrnda
Volga ve Sibirya ya yayilmtstr (Melvin 2002:41).

l-990'lardan grintmrize bagta Qegenistan ve Dafstan'da olmak i.izere
ttim brilgede Rus kuwetleri ve Ruslarla igbirlifii yapan yerel giiglerin olug-
turdufiu ittifakla gofunlufu radikal islamcrlar olmak rizere kargrt gruplar
arastnda giddetli gailgmalar yatanmry, on binlerce insan rilmtig, ytiz binlerce
insan gog etmig, gok sayrda yerlegim yeri tahrip olmugtur. $ailgmalann so-
nuglan yerel drizeyde son derece yrkrcr oldufu gibi brilgesel ve ktiresel etki-
ler de yaratmaktadrr.

Putin donemi boyunca dinya kamuoyuna ydnelik yilriltrilen iletisim
kampanyalan ile Qegenistanln istikrara kavuStufiu algrsr yaratilmry ve ulus-
lararafl toplumun bcilgeye ilgisi nispeten azalmrstr [Constance 201,087).
Gergekte gatrgmalar devam etmig, giddet ve teror saldrrilan 2009'da tekrar
yiikselmeye baglamrgtrr. 2009'da bir onceki ytl 795 olan Siddet olaylart
1100'e yaklasmrsttr (Mendelson vd. 2010:4). 2009'da ozellikle intihar tipi
eylemler 2008'e grire drirt kat artmrgtrr. $iddet ve terrir Segenistan ile srnrrlr
kalmamtg, difer Kuzey Kafkas cumhuriyetlerine hatta Rusya'nrn difier bol-
gelerine yayrlmaya baglamrgur, Bu kapsamda Kasrm 2009'da Moskova ve St,
Petersburg'da, 2OIO'da Moskova metrosunda, 201,'J. Ocak ayrnda Moskova
Domodedovo havaalanrnda kanh eylemler gergeklegtirilmigtir. Boylece Ku-
zey Kafkasya'nrn istikrarr iddiasr boga grkmrgtrr [Ro ndell i 20 1-L:I).

Kuzey Kafkasya'nrn istikrarsrzhirnda gok boyutlu faktrirler rol oyna-
maktadrr, Bu faktorler brilgenin Rusya tarafindan l-B'nci yrizyrldan itibaren
iggal edilmesiyle birlikte ortaya grkmrg ve gtintimtize kadar devam etmiStir.

Bu makalede; Rusya'nrn 18'inci yrizyrldan itibaren Kuzey Kafkasya'yr
kontrol etme, srimiirgelegtirme ve Rus ulus devletine biitilnlegtirme amacry-
la uyguladr$ stratejilerin sonucunda; brilgenin kendi dinamiklerinin bozul-
dufu ve gittikge istikrarsrzlagtrfir; Rus yonetimleri tarafindan izlenen politi-
kalartn radikal islami hareketlerin ve terrinin ivme kazanmaslna ve yayrl-
maslna zemin hazrrladr[r iddia edilmektedir. Hipotezin kanrtlanmasl ama-
cryla Rusya'nrn 1800'lerden grinrimiize izledifi kontrol stratejileri farkh
dinamiklere sahip drinemler halinde incelenmektedir.

Beg bciltimden olugan makalenin birinci bohimrinde Kuzey Kafkas-
ya'nln genel olarak cofirafi ve jeopolitik konumu, bunun Rusya agrsrndan
deferi, demografik ve ktilttirel yapmln cinemli boyutlarr ile Rusya'nrn b<il-
geyi iggal srireci incelenmektedir. Makalenin ikinci briliimti Rusya'nrn,
LB'inci ytizyrldan Bolgevik ihtilahna kadar olan drinem igerisinde Kuzey
Kafkasya'yr kontrol etmek igin uyguladrfr stratejilere aynlmrgtrr. Ugtincri
bciltimde, Sovyetler Birlifiinin stratejileri incelenmektedir. Drirdi.incii bo-
himde Sovyetler birlifinin dafrlmasr sonrasr gegig dtinemine, beginci bo-
Itimde ise Putin drinemine odaklanrlmaktadrr. Makalenin sonug bohimiinde
Rusya'nrn uyguladrir stratejilerin bolgenin istikrarsrzh[rna, radikal islam'rn
ve teronin yrikseligine katkrlan deferlendirilmektedir,
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Oktay Bingtil

KUZEY KAFKASYA'YA GENEL BAKI$
Kuzey Kafkasya, akademik yaztnda srkhkla; "Rusya'run Gordiyon Dilgil-

mii" (Russla's Gordian Knot), "Rusya'run Filistini" fRussia's Paletsine), "Rus-
ya'nrn ig Qevresi" (The Internal Abroad), "Avrupa Stnrlannda Rus Ruleti"
(Russian Roulette on Europe's Borders), "Rusya'ntn En $iddetli Bolgesi"

fRussra's Most Violent Region), ve "Ebedi Sorun Biilgesi" (Perpetual Problem
Region) (Rondeli 2071:2) olarak nitelenmektedir. Bazt kaynaklarda, "Kuzey
KaJkasya Engeli" (The North Caucasus Barrier) [Broxup L982:L) olarak da
adlandlrrlmaktadrr. Drinemin Rus devlet bagkanr Medvedev, 2009 yrhnda
Ruslara sesleniginde yukarrdaki terimlerin igeri$ini dofirular gekilde Kuzey
Kafkasya'nrn Rusya'ntn en <inemli i9 sorunu oldulunu ifade etmigtir
(Rondeli 20tt:2).

Yaprlan nitelemelerle giintimtizde genellikle olumsuzluk ytiklenen Ku-
zey Kafkasya jeopolitik olarak oldukga yiiksek bir defier taglmaktadtr. Btil-
ge, Rusya'nrn Karadeniz ile Hazar Denizi arastnda kara koprtisii konumun-
dadrr. Bu nedenle Doiu-Batr ve Kuzey-Giiney arastnda ticaret kavgaptdrr. Bu
boyutuyla Kuzey lGfkasya Rusya igin stratejik onem tagrmaktadtr. Bolge
aynl zamanda Rusya'ntn gtiney kanadr olarak Ermenistan, Azerbaycan, Giir-
cistan, Ti.irkiye ve iran'a kargr dofal bir savunma hattr, ikili iligkiler igin grkrg
kaprsr iglevine sahiptir. Bolge aynr zamanda Hazar Havzasfndaki petroltin
Karadeniz'deki limanlara tagrnmasl, Avrupa ve Ortadofu'ya ulagorilmastna
giizergih saflamaktadrr. Kuzey Kafkasya bir tartm ve hayvanctltk btilgesi
olarak Rusya'nrn tanm tiretiminde onemli bir yer tutmaktadtr. Rostov ile
beraber Kuzey Kafkasya Rusya'mn bitkisel yafirntn yilzde S}'sini, Sekerin yilz'
de 42'sini, tahil ilrtinlerinin yilzde 20'ini, etin yilzde 1S'ini sa$lamaktadr (Hill
1995: i i ) .

Kuzey Kafkasya, kesigim noktastnda yer aldrpr Avrupa, Orta Asya ve Or-
ta Dogu uygarhklarryla kendi yerli toplumlartntn etnik, dilsel ve dinsel ozel-
liklerini tatrmakta ve ktilti.irel bir mozaik gtirtintimti sergilemektedir. Bol
gede yaklastk olarak 50 farkh dil konuSulmakta, 60 civannda etnik grup ya-

Samaktadr (Colarusso 2009:L). Etnik halklarrn gok sayrda agiret ve alt
gruplarr bulunmaktadtr. Kuzey Kafkasya, cofirafi olarak gegitli bijliimlenme-
lere tabi tutulmaktadrr. Ancak bunlar bolge halklart agtstndan fazla bir an-
lam ifade etmemektedir. Rusya'ntn kontrol stratejileri agstndan Kuzeybatr,
Merkez ve Kuzeydofu olarak tig farkh b<ilge daha anlamlt goriilmektedir,
Kuzeybatr Kafkasya'da; btiyiik gruplar olarak Adtgeler, Qerkezler, Abhaza-
lar, Ubrhlar, Da[ Ttirkleri ve Kuban Kozaklart bulunmaktadrr. Merkez bol-
gede, Kabardeyler, Balkarlar ve Osetler yer almaktadrr. Kuzeydofiu bolgesi-
nin ana etnik gruplarr; Qegenler, inguglar ve Dafirstan halklarrdrr. Dafirs-
tan'da bulunan 32 etnik grup igerisinde saytca en fazla olanlan; Avarlar,
Kumuklar ve Lezgilerdir, $arhk Rusyast'ntn bolgeyi kontrol alttna almastn-
dan tince Kuzeybatr Kafkasya'ntn Osmanlt imparatorlufu ile Merkez Btilge-
nin Rusya ile Kuzeydofiu Kafkasya'ntn ise Pers imparatorlu$u ve Araplarla

740



Rusya'nrn Kuzey Kafkasya'yr Kontrol Stratejileri

nispeten daha yaktn iligkileri olmugtur. Sovyet drineminin mirasr olarak
gtiniimtizde Kuzey Kafkasya'da yedi <izerk cumhuriyet batrdan do$uya,
Adtge, Kara gay-Qerkez, IGbardey- Balkar, Kuzey Osetya, I ngugetya, Dafrstan
ve Qegenistan olarak srralanmaktadrr.

Qok sayrda farkh halkr, dili ve ktiltrirti banndlran Kuzey Kafkasya'da or-
tak payda bazr istisnalar drgrnda Mrisltimanhkur. Ancak islam dinine baflr-
Itk brilgeler arasrnda onemli farkhhklar gosterir. Dafrstan ve Qegenistan'da
basktn etkisi olan islam dini, Adigeler, Kabardeyler ve Osetler arastnda daha
az etkilidir (Khodarkovsky 2008: 1).

Ruslarrn iggaline kadar Kuzey Kafkasya halklarr farkhlftlartnt on plana
gtkarmamrglardrr. O drinemlerde Kabardey prensleri gibi bazr yonetici seg-
kinler bir halka ait olmalanna rafmen, Qegen, ingug ve Osetin gibi difier
etnik gruplarr da vergi alarak yrinetmiglerdir.

Kuzey Kafkasya yiizyrllar boyunca birbirleriyle rekabet halindeki bir-
gok imparatorlu$un arasrnda srnrr bolgesi olarak kalmrgtrr. Ortagaf'da Bi-
zans, Sasaniler ve Hazar Hanhfrna sonraki yrllarda ise Osmanh, Rus ve
Safavi imparatorluklarrna srnrr tegkil etmigtir. Bir taraftan sert cofira$ra ve
gok pargah etnik yapr, difer taraftan bolgenin imparatorluklarrn bagkentle-
rinden uzak olmasl, Rusya'nrn l-B'inci ve 19'uncu ytizyrllardaki fetihlerine
kadar bolge halklarrnrn bafirmsrzhklarrnr srirdiirmesini saflamrgtrr,

Rusya'nrn Kuzey Kafkasya ile iligkileri MS 900'lii yrllara kadar geriye
gitmesine rafmen brilgenin tamamen fethi dtigtincesi 16'nct yiizyrhn sonla-
rtna dofru gekillenmigtir. Ruslar I. Petro doneminde, Avrupaltlarrn scimrir-
geci politikalanna benzer gekilde Rusya'nrn da dofiuda ve gtineyde genig bir
sahaya el atmasr ringonilmiigtiir, Bu amaca ulagmak igin de oncelikle Kuzey
Kafkasya'nrn fethi gerekli gortilmiigttr.

L Petro, Kuzey Kafkasya'ya seferler drizenleyerek Qerkezistan'tn onem-
li bir briltimi.inri, iran'a ait olan Derbent, Bakti, Geylan, Mazenderan ve
Esterabad gehirlerini ele gegirmigtir. I. Petro'nun oltimiintin ardrndan Qari-
9e Katerina doneminde de Rusya'nrn Kafkasya hedefleri de$igmemigtir.
Kuzey Kafkasya'da Kozak Cumhuriyeti'ne de son veren Rusya, "Kozak
Stanitsalan-Yerlegim yerleri" kurarak Kozaklarr Kafkaslardaki rincri grigleri
ve iggale yardrmcr kuwetleri olarak kullanmrglardrr. Ruslara olan diigman-
hfrn sona erdirilmesi igin de ele gegirilen topraklar Kozaklara verilmigtir
(Yasa 2 008). Osmanh i mparato rlufunun 17 7 4 Kngnk Kaynarca Anlagmasry-
la Kafkaslarda a$rr kayrplara uframasr Rusya'nrn brilgeye yerlegmesini ko-
laylagurmrgilr. L8'inci ytizyrhn sonunda Rusya, Griney Kafkasya da dAhil
olmak iizere tiim Kafkasya'da hAkimiyetini btiytik oranda tamamlamrgilr,

19'uncu yrizyrlda Kuzey Kafkasya yerli halklannrn iggale kargr diren-
mesi nedeniyle bolge, kanh savaglara ve siirgrinlere tanrk olmugtur. Dini ve
siyasi liderlifi btinyelerinde birlegtiren toplum onderlerinin bagr gekti$i
ayaklanmalar $eyh Mansur ile askeri nitelik kazanmrgilr. LB29-59 yrllarr
arasrndaki drinemde ise Briyrik "Gazavat", Kafkasya halklartntn kimlifini

L41



Oktay Bing<il

bugiinlere tatryan onemli bir mticadele dtinemi olmugtur (Gammer
2006:Chapter 5). Rus iggallerine kargr yaklagtk bir astr devam eden silahh
ayaklanmanrn en etkili liderlerinden biri olan $eyh $amil, 1859'da teslim
olmasrna kadar 25 yrl silahh ayaklanmantn dnderlifini yapmrttlr.

Qegenistan'da 1990'lann ikinci yarrsrndan itibaren baglayan ve grinrimtize
kadar arahklarla devam eden ayaklanmalar da Gazavat olarak nitelenmek-
tedir,

1864 yrhnda Kuzey Kafkasyaltlartn Rusya ya yenilmesiyle birlikte Kaf-
kas-Rus savaglarr sona ermigtir. Rusya biilgede bir stirgiin drinemi baglat-
mtg, 750 binden fazla oldufiu tahmin edilen Kuzey Kafkasyah Avrupa'ya,
Osmanh imparatorlufu'na, Krbrrs ve Urdtin'e go9 ettirilmigtir (Yasa 2008).

EARLI K RUSYA'NI N KUZEY KAF KASYA'YI KO NTRO L STRATE Ji LERI
Kuzey Kafkasya islam drinyasrnrn kenartnda bulunmasrna rafmen Os-

manh ve iranhlar brilgeyi fethetmeyi ve kendilerine baflamayt bagarama-
mrg, bunun yerine; harag, vergilendirme ve insan giiciiniin kullantlmasr
yeterli grirmtigtrir. Briylece bolge Ruslara terk edilmigtir. Avrupa ile yaktn
temaslanndan dolayr Osmanh ve iranhlardan daha erken modernlegmeye
baglayan Ruslar, arzuladrklarr imparatorluk ingast igin gtineye ve gtineydo-

fuya agrhmr kolaylagtrran Kafkasya'ntn ele gegirilmesinde, srimtirgelegtir-
mesinde ve Rusya'ya britiinlestirilmesinde bailntn difer somiirgeci impara-
torluklanrun deneyimlerini kendilerine iizgiin yiintemlerle birlegtirerek
uygulamrglardrr.

Ruslann Kuzey Kafkasya ile ilgilenmelerinin gtiglii jeopolitik nedenleri,
bolgenin fetih ve Rusya'ya baflanmasrnrn uzun srireci de, Kuzey Kafkasya
ve halkalarrna yonelik karmagrk politikalarm ortaya gtkmasrna neden ol-
muttur. Bunun sonucu olarak Kuzey Kafkasya'daki farklt topluluklar 200
yrlhk stireg igerisinde merkezi htiktimetle farkh etkilegime sahip olmugtur.
Bazr topluluklar nispeten barrggr bir gekilde Rusya'ntn pargasl olmayr kabul
ederken diferleri stirekli bir direnig iginde olmuglar. Bu direnig yaygrn gid-
dete neden olmug, yerel kimlikler ve dini ba$tltklar gtiglenmig ve siyasi
ama glara d onil g mti gtiir.

Ruslar, 77'nci yijrzyrl sonlanndan itibaren bolgenin geleneksel cofrafi
ve toplumsal yaprsmr defiigtirebilecek ttim kaynaklarr bolgeye tagrmrglardrr.
Bunlann baghcalarr Khodarkovsky'nrn (2008:2) straladtfr askeri gilg, btirok-
rasi, misyonerlik, yerleSimciler, hukuk sistemi ve Rus ejitim sistemine ilaveten
asimilasyon, kiiltiirlegme, igbirlikgiler yaratma, brilme ve ytinetme sistemi-
dir,

Ruslar, Kuzey Kafkasya'yt kontrol etmek yakrn bolgelere garnizonlar
kurarak ve ileri tis bolgeleri tegkil ederek ige baglamtglar ve bu amagla Ko-
zaklan kullanmrglardr. L770 yrhnda Mozdok gok kuwetli bir askeri iisse
ddntigtiiriilmtig, garnizonu olugturmak igin Rusya'ntn di[er bdlgelerinden
getirilen Kozaklar yerlegtirilmigtir. Zaman igerisinde Mozdok Kozak alayr
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tegkil edilmigtir. Kozaklar kullanrlarak 1-760-1790 yrllarr arasrnda once
Terek hatil miiteakiben Mozdak-Azak Hattr inga edilmigtir (Temizkan). Rus-
lar bdylece Kuzey Kafkasya'yr ele gegirmek igin gerekli rin hazrrhklarl ta-
mamlamrglardrr. Kozaklar sonraki yrllarda da Kuzey Kafkasya'nrn iggalinde
aktif gcirev almrglar ve Miisltiman halklarrn igerisinde kritik brilgelere yer-
legtirilmiglerdir.

Baglangrgta Ruslann yerli segkinlerle iligkileri difer somrirgeci impara-
torluklarrn deneyimlerine benzemigtir. Segilen kigiler Rus htikiimetinin
sadrk hizmetgilerine ddnrigttinilmeye gahgrlmrgilr. Ancak 18'inci yld^zy:ir or-
talartna kadar Kuzey Kafkasya'daki Rus geniglemesi; topraklann mtisadere
edilmesi, yerli halklann sririilmesi, Kozaklann yerlegtirilmesi ve bcilge halk-
larrnrn Ortodoks Hrristiyanhfa dtinrigttinilmesi tepkilere de yol agmlgtlr. Bu
konulardan rahatstz olan yerel liderler Rus varh$rna kargr direnige bagla-
mlttrr.

Difer srimtirgeci imparatorluklarrn uygulamalarrnrn aksine Ruslar Ku-
zey Kafkasya halklarrnr toprak sahiplerine ve yerel liderlere kargr krgkrrt-
mrglardrr. Ruslarrn etnik ve agiret hatlannda bol ve yonet taktiii 18'inci
ytizyrhn ikinci yarrsrnda da devam etmigtir. Toprak sahiplerine kargr bagla-
yan isyanlar toplumsal yaplyr sarsil$rnda Ruslar yerel liderleri ve agiret ileri
gelenlerini desteklemeye baglamrglardrr. Rus imparatorlufiu yerel liderlere
ytiksek nitbeler vererek, askeri yardrm saflayarak ve maddi grkarlar suna-
rak igbirlikgi yapmaya gahgmrgtrr. Bu drinemlerde yerel igbirlikgilifiin yay-
glnlattlrilmasr ve saflamlagUrrlmasr Ruslann temel stratejisi olmugtur.

Ruslar igbirlikgi yaratma stratejisinde bagan kazanmalarrna ra$men,
brilgenin Rusya'ya tamamen btittinlettirilmesi igin igbirlikgilerin ktiltiirel
olarak da hazrrlanmastnrn gerekli olduSunu dtigiinmriglerdir. Bu kapsamda
ki.iltrirlegme olarak adlandrrrlan strateji 19'uncu yi.izyrlda yofiun olarak uy-
gulanmryilr. Ancak bu strateji sonraki donemlerde Kuzey Kafkasya'daki
etnik milliyetgi hareketlerin temel tagrnr tegkil etmittir.

Kriltrirlegme, Ruslarrn di$er halklarla etkilegimlerinde de kullanrlmrg
bir stratejidir. Ruslar, yeni fethettikleri topraklarda yerel liderlerin ve top-
lumun cinde gelenlerinin igbirlifini garantiye almak igin yerli halklardan
ktigtik yagta gocuklan segmigler ve onlara rehine olarak el koymuglardrr,
Zaman iginde bu rehinelerin bir krsmr Moskova'ya grinderilmig, Rus okulla-
rrnda epitilmig ve Hrristiyanlagtrnlmrgilr. Geri kalanlar ise Astrahan, Nalgrk,
Vladikafkas ve di[er gehirlerdeki yeni kurulan okullarda efiitilmigtir
[Khodarkovsky 2008:3-4),

Gergekte Rusya'daki krilttirlegme asimilasyonla aynr gonilmemigtir.
Asimilasyona tabi tutulanlarrn tamamen Ruslagmasr, Hrristiyanlatmasl ve
kendi toplumlarryla baflarrnrn koparulmasr amaglanmrgtrr. Bolgeyi tama-
men Rusya ile biitiinlegtirmek igin asimilasyon en fazla bagan vadeden stra-
tejiydi. Ancak Kuzey Kafkasya halklarrnrn tamamlnl asimile edemeyecekle-
rini hesap eden Ruslar, 19'uncu yijrzy:I'da farkh bir ycinteme bagvurmuglar-
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drr. Bu yiintem; Rus kiiltiirtinti benimsemig ancak kendi toplumlarrnda hala
etkili olabilecek ve Rus grkarlannt en iyi gekilde temsil edebilecek kigilerin
yetigtirilmesi geklinde belirlenmigtir (Khodarkovsky 2008:4). Ki.ilttirlegen-
ler Rus askeri veya sivil gorevlisi olmalartna rafmen kendi yerli halklarrnm
da gtiven ve saygrnhflnl stirdiirmekte, yerel dili konugabilmekte ve islam
dininin gereklerini uygulayabilmekteydiler. Rus imparatorlufu'nun bu ge-
kilde, bolgede gok saytda gergek igbirlikgiye sahip olmast ve bunlartn Rus
grkarlannr gontilden savunmasl, Rus hukukunu ve deferlerini yerli halklara
transfer etmesi amaglanmtgttr.

Rus ktilt{ir{i verilen rehineler genellikle kendi anavatanlartna geri
drinmemigler, Rus ordusunda ve bi.irokraside gegitli gorevler almrglardtr.
Rehinelerin baztlan Rus yagam tarzrna ahgmtg, Ortodoks Hrristiyanhfa
gegmig ve kendi toplumlartndan uzaklagarak Rusya'ntn difer bolgelerinde
yerlegmigtir (Khodarkovslcy 2008:4). Az saytda rehine ise dtinemler igeri-
sinde rizerk cumhuriyetlerde bagkan, bagbakan vb kritik gtirevlere getiril-
migtir.

Ruslarrn ktilti.irlegme stratejisi ktsmen bagart sailamastna rafmen,
stratejinin pargasl olarak ve bundan bafrmstz bir gekilde uygulanan Htristi-
yanlagbrma politikasr yerel halkr kendilerinden uzaklaghrmry, islam dinine
daha fazla yakrnlagtrrmtgilr. Bu Sekilde uygulanan strateiilerin ilk ikilemi
o ftaya g*mtStff [Ktrodarkovsky 2 008 :5).

Rusya'nrn strateiilerinde ortaya grkan tutarstzltklartn tinemli bir nede-
ni de Kuzey Kafkasya'ntn stimiirge olarak yonetimi ile tam olarak Rus impa-
ratorlufuna biittinlegtirilmesi yaklagrmlart arasrndaki kararstzltk olmugtur.
Resmi yaklagrmda stimiirgelegtirmeden ziyade btittinlegtirme diigtincesi
hAkim olmugtur. Rasyonel grkarlar ise siimtirgelegtirme ve uzaktan yoneti-
mi gerektirmigtir. Qarhk Rusyast zaman zaman bu ikilem arastnda karastz
kalmrg ve ara bir yaklagrmtn adtmlartnl atml$tlr,

Ruslann Kuzey Kafkasya'yt kontrol stratejilerinde, btilgenin tabi olaca-

ir hukuk sistemi her dtinem tartrymalann odafrnda yer almtgtlr. ilk dOnem-
lerde, yerel temsilcilerden ve Rus yetkililerden olugan karma mahkemeler
tegkil edilmiStir. Bunlar yerli halk tarafindan Rus grkarlanna hizmet ettifi
diigtin{ilerek benimsenmemig ve ktsa omiirlti olmugtur. Daha sonraki yrllar-
da yerli halkr tamamen Rus hukuk sistemine tabi krlma girigimleri olmug
ancak giddetle tepki gosterilmigtir, Bu uygulamalara direnen halk, Rus tem-
silcisi olarak gtirtilen yerel ycineticilerden uzaklagmaya ve din adamlartntn
etkisine girmeye baglamrgtrr. Nihayetinde Rus htikiimeti, yerli halkrn kendi
hukuk sistemine tabi olmastnr kabul etmig ancak temyiz makamt olarak Rus
yetkililerini ve askeri otoritelerini kurumsallattlrmlttlr. Bu gekilde Ruslar
srimiirgelere ozgii ikili hukuk sistemini kabul etmek zorunda kalmryur'

Ancak sorun burada bitmemigtir. Yerli halk igin geleneksel hukukunun
mu yoksa geriat kurallartntn mt kurumsallagtrrrlaca$ uzun stire goztileme-
migtir. iki trukuk sistemi birgok alanda birbirleriyle kargrthklar tagrm$tlr.
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Rusya geleneksel hukuk kurallarrnrn kurumsallagilrrlmasrnt benimsemigtir.
Bu yaklagrm Kabardeyler ve Kumuklar gibi soylulufa defier verilen hiyerar-
gik toplumlarda kabul grirmesine ve megruiyet saflamastna rafimen halkrn
krigrik yerlegim birimlerinde ve daha da[rnrk yagadrfir dolayrstyla soylulu-
fun ve hiyerargik yaprlanmanrn baskrn olmadrfr Daftstan halklarrnda, Qe-
genlerde ve Adlgelerde kargrhk bulmamrgtrr. Bu bolgelerde Sufi kurallann
gilcil yerlileri Rus etkisine kary daha direngli yapmts, pasifize edilmeleri Rus
ordusunun basktct ve sert uygulamalanna braktlmtsfir (Khodarkovsky
2008:8). Bu kapsamda Rus ordusu genellikle cezalandrrma yoluna tercih
etmig, kriyler yrkrlmrg, erkekler katliama tabi tutulmug, kadrnlar ve gocuklar
kolelegtirilmig, yerli ntifus grige zorlanmry ve Rus hukuku zorla yerlegtiril-
mek istenmigtir.

1800'li yrllarda Rus General Ermolov bu tiir politikalarrn en kail uygu-
layrcrsr olmuttur. Gergekte bolgeden sorumlu Rus askeri ytineticilerinin
gofunlufu General Ermolov'un yaklagrmrnr benimsemigtir. General Nikolai
Raevsky ve Genel Vali Mikhail Vorontsov gibi sayrca az olanlar ise ticaret,
efitim projeleri ve hoggririiyle iyi bir yonetim kurmaya gahgmtgur
(Khodarkovsky 2 008 :9).

sovyETrER sinr,ici D6NEMi srRATElirERi
Rusya'da 1917 Bolgevik devrimi Kafkasya'yt da kaosa stirtiklemigtir,

Kaos 1923'e kadar devam etmi$tir. Kuzey Kafkasya'da deiigik gruplar bolge
igin alternatif siyasi projeler rizerinde miicadele etmigtir. Ktsa omtirhi ba-
frmsrz devlet ve siyasal birimler ortaya grkmrg ve yok olmugtur. Kuzey Kaf-
kasya'yr kontrol etmekte zorlanan Sotrytet ytineticileri M{isltiman halklara
kendi kaderlerini tayin etme hakh tanryacaklanna dair siiz vermistir [Melvin
2007:9). Sovyetler bu politika ile Komtinist devrime kargr olan dini liderle-
rin etkisindeki Kuzey Kafkasya'da etnik-milliyetgi fikirlere yaktn olan yerel
segkinlerin destefiini sa$lamayr bagarmrgtrr. Bu politika aynl zamanda Qar-
hk Rusyasr'nrn bol ve yonet taktifii etkisi gcistermig, eski dini segkinler ve
yeni etnik-milliyetgi segkinler ile her iki grubu destekleyen halk btiltinmiiq-
tiir. Bu taktikle bolge halklannrn yeni rejime destefi saflanmtgttr,

Sovyetler, 1917 devriminden sonra brilgede etkinlik kazanmaya bagla-
yan $eriat yanhsr akrmlan ve bunlann kontroliindeki dini kurumlartn rolii-
nri srnrrlamayr amaglamalarrna rafmen baglangrgta temkinli davranmrgtrr
(Melvin 2007:8).l-920'lerin ortalarrndan itibaren yeterince gtiglti oldukla-
rrnr dtigtinerek Kuzey Kafkasya toplumlannr istedikleri gibi gekillendirmek
ve ycinetmek igin yeni politikalarrnr uygulamaya koymuglardtr.

Sovyet yrinetimi, Bolgevik devrimin ilk yrllarrnda desteklerine ihtiyag
duyduklarr etnik milliyetgi segkinlerin sonraki yrllarda fazla gijg kazanma-
srndan endigelenmigtir. Bunlan ve din adamlartnt zayrflatmak, yerel halkr
silahsrzlandrrmak igin harekete gegilmigtir. $arhk dtineminden kalan $eriat
mahkemeleri ve imparatorluk Mliftiiliik Sistemi L926'ta kapatilmtg, Arapga
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yerine Latin alfabesi kabul edilmig, daha sonra Kiril alfabesi uygulamaya
konulmugtur. Yeni devlet okullart agrlarak gocuklartn dini ve Arapga eiitim
veren okullardan kopanlmast amaglanmtqtv. 7 9 2 B'de tanm kolektifleStiril-
miS ve din adamlartrun toprak sahipli$i ve dolaysryla gilgleri tinemli iilgilde
azalfiImrSfi r (Melvin 2007 :LO).

Bu politikalar birgok durumda giddetli bir direnigle kargilanmryilr.
193O'larda btittin iilkede baglayan siyasi tutuklamalar Kuzey Kafkasya'yr da
kapsamrgtrr. islami aktmlardan hala endige duyan Sovyetler, din adamlart-
nln ve Arap krilttirtintin etkisini azaltmak igin Kuzey Kafkasya'yt etnik-dilsel
hatlarla bolmtigtiir. 1922-1936 yrllarr arastnda yeni siyasi birimler yaraill-
mlttlr. Ancak bu uygulamalar, etnik gruplart ve aynl dili konuganlar ile a;i-
retleri ve boylart da boldtifi.i igin yeni anlagmazhklartn ortaya gtkmastna
neden olmugtur.

Bu siireg bir seri stntr dtizenlemeleri, toprak transferleri ile devam et-
mig, komgu halklar arastnda yeni dtigmanhklar ortaya gtkmrgtrr. Qarhk
Rusyaslnda oldufu gibi Sovyetler dtineminde de Kuzey Kafkasya cumhuri-
yetlerinin toplumsal ve siyasal dinamiklerinin boltinme ve birleqtirme yo-
luyla gekillendirilmeye gahgrlmasr yaygrn bir uygulama olmugtur' Kuzeybatt
Kafkasya'nrn Qerkezlerinin Adtge, $erkez ve Kabardey gibi yeni siyasi bi-
rimlere boliinmesi tipik bir ornektir L922'de birbirleriyle benzerlikleri ol-
mayan Kabardey ve Balkarlar aynl cumhuriyet altrnda birlegtirilmigtir' Qe-
gen-ingug ozerk cumhuriyeti ise 1944'te dafrtrlmrgtrr, Bu uygulamalartn
hemen tamaml onemli sorunlara yol aqmlStlr'

Sovyetleri toplumsal mtihendislik projesinin rjnemli uygulamalann-
dan biri olan yeni isbirlikgi sekinler yaratma kapsamrnda, 1'930'lann sonla'
nnda iizerk cumhuriyetlerdeki y1neticilerin gortu Moskova'ya bafih yeni kad'
rolarla dejistirilmistir (Melvin 2OO7:LL). Yeni kadrolar Moskova'ntn otori-
tesinin ve megruiyetinin saflanmast ile Sovyetlerin dtiniigiim ve moderni-
zasyon programlarrntn hayata gegirilmesinde rjnemli gtiriilmtigtiir. Bu kad-
rolar islam kargru programlarrn yiirtittilmesinde de rol almtgttr' Bu donem-
de anti islama kampanyalar sonucu 7?'inci yilzytldan 1917 ye kadar gelisen
islami kiiltiir btiyt)k oranda tahrip edilmistir (Melvin 2007:tt)' Cami, medre-
se ve mektep gibi din eEitimi veren okullartn kapattlmast nispeten sekiiler
olan din eEitimini engellemig, efitimsiz ve daha katl anlayl$a sahip din
adamlarrnrn gayri resmi faaliyetlerine olanak safilanmtgur,

Sovyet dcineminin ikinci boltimiinii IL Diinya Savagr ve sonrast olug-
turmaktadrr. Savag brilge rizerinde onemli etkiler yaratmlttlr. Alman kuv-
vetlerinin ilerlemesiyle Sovyet yrineticileri Mtisltimanlartn sadakatlerinden
ve Almanlara yardrm edeceklerinden kugkulanarak onceki politikalanna
geri diinmiit, resmi olarak ancak stkr bir kontrol altrnda islam dininin ya-

Sanmasma firsat vermiglerdir. Sovyetler Birlifi igerisinde, "Mtisltimanlarm
Ruhani Kurullart" ismiyle dtirt yeni miifttiltik olugturulmug ve din iglerini
yiinetmekle g<irevlendirilmigtir. Bunlar, $arhk Rusyast'ndaki miiftiiltiklere
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benzer gekilde siyasi otoritelere sorumlu olarak tegkil edilmigtir. Bir mtiftii-
lrik de Kuzey Kafkasya igin tegkil edilmigtir (Melvin 2007:1,I) .

Alman ordusu 'J.942'de Kafkasya'nrn bir krsmrnr iggal etmiStir. Bu do-
nemde Almanlara destek sa$andrfir iddialarryla Sovyet yrineticileri ile bolge
halklarr arasrnda griven sorunu ortaya glkmrg ve Almanlartn bolgeyi terk
etmesinden sonra sorunlu yrllar baglamtgur.

1943 ve 7944 yil,larrnda trim Kafkas halklarr kitleler halinde Sibirya ve
Orta Asya'ya siirgiine gonderilmigtir. Binlerce Kuzey Kafkasyah yollarda
rilmtigttir. Zoraki yer defigtirmeler Nazilerle igbirlifi gerekgesiyle gok krsa
srirede yapilmry, eski ozerk yonetimler dafrtrlmrg, sririilen gruplarrn toprak-
lart bolgede kalan Sovyetlere sadrk difer gruplara verilmigtir. Silrgtine gon-
derilenlerin evleri yeni yerlegenler tarafindan iggal edilmig, iggal edilme-
yenler ise yrkrlmrg ve tahrip olmugtur.

Silrgilne gdnderilenlere 7957'de resmi olarak yeniden haklaru verilmistir.
Ksa stire iginde yaklastk 50 bin aile Kuzey Kafkasyaya donmilS, topraklannr
ve evlerini geri almak istemistir. (Melvin 2007:1.2). Bu durum Kuzey Kafkas-
ya cumhuriyetlerinin tamamrnda gerginliklere ve gatrsmalart neden olmug-
tur. Siirgtin yrllanndan kaynaklanan sorunlann bir ktsmt gtintimrizde de
devam etmektedir.

7943-1944 yrllarrnda dafrtrlan Qegen-ingug, Kabardey-Balkar ve Kara-
gay-Qerkez cumhuriyetleri 1957'de tekrar kurulmugtur. Ancak eski toprak-
lannrn tamamrna sahip olamamrglardrr, Da$rstan, Giircistan, Kuzey Osetya,
Stavropol Krai ve Krasnodar Krai tarafrndan iggal edilen topraklar ana ga-
trgma noktalarrndan biri olarak yrllardrr devam etmektedir. 1970'da
inguglar Kuzey Osetya'ya verilen Prigorodny mrntrkastntn tekrar ele gegi-
rilmesi iqin gosteriler yapmrglar ancak giddetli gailgmalar sonucu bolgeyi
terk etmek zorunda kalmrglardrr. 10 yrl sonra gatltmalar tekrar baglamrg,
inguglarrn Kuzey Osetya'da mtilk almasr yasaklanmrgtrr (Krag 1995:35).
7992'de baglayan gailgmalann yaygrnlagmasr tizerine brilgeye Rus askeri
birlikleri gonderilmig ve inguglar tartrgmah topraklardan gtkanlmrgur,

1953'de Stalin'in rihimrinden sonra Kuzey Kafkasya gtiriiniigte nispeten
sakin bir doneme girmigtir. Gergekte Sovyetlerin srkryonetimi halklar ara-
srndaki rinemli anlagmazhklarr maskelemigtir. Toplumlar arast gerginlikler
$arhk Rusyasr'nrn ve ilk drinem Sovyet politikalarrnrn devam eden mirasrn-
dan, ozellikle yer defigtirmelerden kaynaklanmrgtrr. islami aktmlar IL Drin-
ya Savagrnr takip eden donemde yer alunda ve ortiilii olarak tekrar gtig ve
siyasi bir karakter kazanmaya baglamrgtrr, Radikal islam stirgiin dcineminin
de etkisiyle rizellikle Qegen ve inguglar arasrnda daha etkili olmugtur [Ro'i
2000:407). Tarikatlar, siyasal, sosyal ve ekonomik gtikiintii yagayan bolge
halklarr igin toplumsal baflrhfirnrn, dayanltmanln ve varltitnt devam etti-
rebilmenin onemli bir unsuru haline gelmigtir. Bu gekilde islami hareketler
toplumun sosyal ve ekonomik organizasyonu ile birlegirken dini ve etnik
kimlikler de kaynagmrgtrr.
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Ozellikle geng kesim araslnda gizli olarak ortaya grkan dini orgiitlen-
meler ulusal kimlifi kuwetlendiren, Rusya kargttltfimt ategleyen ve gengleri
Komtiniznr dtigmanh[rna yrinlendiren gok boyutlu iglevlere sahip olmugtur
(Ro' i  2000:417).

1960'larda Sovyet yetkililerin i.ilkedeki Sosyalizmin arttk olgunlagttft-
nr, ulusal ve dinsel antikomtinist hareketlerin bi.iyi.ik rilgtide ortadan kalktt-

lrnr deferlendirmeleri ve ksmi Jrumu9ama dtinemi ile birlikte islami aktm-
lar yeni bir ivme kazanmrgtr. islam ve din adamlartntn tamamen Komiinist
sisteme entegre edildifi varsayilmtg, bunun sonucu olarak miiftiil{ikler igin
daha fazla serbestlik saflanmrgtrr. Camiler kontrollti bir gekilde serbest
brrakrlmrg, bu krsmi serbestlik farkh sonuglar grkarmtgur, 1970'lerin so-
nunda resmi rakamlara gore tiim rilkede 300 adet kayrth cami gortinmesine
raimen gergek rakam 700 civarmdadrr fHunter 2004:34). Sovyetlerin
198O'lerde Afganistan'daki geligmelere mtidahalesi ve nihayet iggali Kuzey
Kafkasya'nrn Miisltiman halklan arastnda tepkilere neden olmug, Sovyet
yetkililer bir kez daha srkr tedbirleri ytiriirltife koymugtur.

Sovyetler doneminde Kuzey Kafkasya'ntn bolge dtgrndan merkezden
kontrol edilmesi ve ycinetilmesi bcilgenin toplumsal yaptlanmast iizerinde
<inemli etkiler olugturmugtur. Sovyetler de Qarhk Rusyast gibi btilge halkla-
rrnr yrinetmek iEin politikasrnr agiret ve alt gruplartntn baflrhfrnr sa$ama,
segkinlerin igbirlifini devam ettirme tizerine kurmugtur. Bu politika Rus
emperyalist ve srimiirgeci yiinetim anlayrgmrn da temeli olarak giirtilebilir

fiersild 2OO3:18-20). Brilgeyi kontrol edebilmek igin toplumsal gruplar ara-
stndaki farkhhklarrn siyasi kazantmlarla istismar edilmesi Qarhk
Rusyasr'nda ve Sovyetler doneminde gok fazla defigmemigtir. Bu politika
bolgenin toplumsal modernizasyonunu tam olarak saflamadrfir gibi gele-
neksel ozelliklere dayah toplumsal yaplnln kuwetlenmesini miimktin ktl-
m$tlr.

Stalin sonrasr nispi barrg drineminde muhafazakirhk ve gayri resmi
ekonomi tegvik edilmig, Sovyetler birlipinin dafirlmasrnt milteakip bagta
yolsuzluk olmak tizere gegitli suglarda patlama ya$anmrttlr. Bu drinemde,
uzun siiredir devam eden ulusal kimlikleri cine gtkarma girigimleri de sonug
vermeye baglamlttrr. Biiyiiyen ulusal bilinglenmenin igaretleri goriilmtig
yerli halklar onemli sosyal, ekonomik ve siyasal ilerlemeler gergeklegtirmig-
tir. Bolgede Sovyetlerin etkisi zayrflarken Rus ktikenli ntifusun yagamr git-
tikge zorlagmlgtlr. Rus k<ikenliler biilgeden giig etmeye baglamrgtrr. Rus
kokenlilerin ayrrlmasr Sovyetlerin uzaktan yrinetimini zaytflattrfr gibi Rus
dili, Rus kurumlarr ve eiitim sistemi de darbe yemig, ekonomide bazt sek-
torler gahgtrrrlamaz hale gelmigtir.

Sovyetler birli[inin gokmesi ve dafitlmastntn Kuzey Kafkasya cumhuri-
yetleri ve halklarr tizerinde dramatik sonuglarr ortaya grkmrgur. Merkezi
otoritenin zaylf.Trpl ile yerel yetkililerinin ve yerel kurumlarrn yolsuzlufa
bulagmrghklan ve etkisiz durumlarr bolgede yeni hareketlere uygun ortam
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sunmut, bolgenin gelecefi hakkrnda farkh yaklagtmlartn mricadelesine yol
agmlttrr. Bu donemde Kuzey Kafkas halklarrnrn taleplerine islami aktmlar
defil etnik temele dayanan ulusalct aktmlar bagta siyasi egemenlik saflan-
masr olmak rizere onci.ihik etmigtir.

Bu drinemde Sovyet brilgesel diizenlemelerin mirast trim Kafkasya'yt
etkilemigtir. Srnrr gailgmalarr ve toprak anlagmazhklan bagta Azerbay-
can'da Daflrk Karabaf, Gtircistan'da Abhazya ve Gtiney Osetya'da, Kuzey
Osetya ve ingugetya arasrnda olmak tizere brilgenin tamamtnda ortaya Etk-
mrStrr [Hunter 2006:773).

Sovyetlerin gokmesiyle daha rince Sovyetlerle igbirlifii yapmrg ve kont-
roltinri kabul etmig olan daha yagh din adamlan yeni geng nesiller taraftn-
dan drglanmrgtrr. islami referansh gok sayrda parti ve orgtit ortaya gkmtgilr.
Siyasi liberallegmenin srnrr kontrollerini gevgetmesi Kuzey Kafkasya Miis-
Itimanlannr drg etkilere agrk hale gelmig ve Selefilik htzla artmaya ve gtig
kazanmaya baglamrgtrr.

Selefilik 1980'lerde yerlegtifi Da$rstan ve Qegenistan'dan tiim Kuzey
Kafkasya'ya yayrlmaya baglamrgtrr. Bu geligmelerin toplamt Kuzey Kafkas-
ya'nrn Mrishiman toplumlarrnda usun siireli mricadeleyi baglatmrgtrr.

RUSYA FEDERASYONU iLK DONEMi
Rusya Federasyonu, $arlft Rusyasr'nrn ve sonraslnda Sovyetlerin Ku-

zey Kafkasya'daki uygulamalarlnrn yarattrSr gok boyutlu sorunlarla birlikte
gatltmacr etnik kimlikler ve ytikselen radikal islami miras olarak almtgfir.

Rus ycinetiminin l-991'den itibaren miicadelesi tiim Rus topraklannda
oldufu gibi Kuzey Kafkasya'da da bcihinmeleri yenmek ve yeni Rus devletini
ortak bir proje gergevesinde yaratmak olmugtur. Ancak yeni Rus liderlerin
uyguladrklarr politikalar Kuzey Kafkasya ozelinde amagladrklart hedeften
ziyade istikrar ve grivenlifin daha fazla bozulmasrna, briliinmelerin keskin-
legmesine hizmet etmigtir.

Rusya Federasyonu'nun ilk yrllarrnda srnrr depigiklikleri ve toprak ta-
lepleri ile yaprsal reform istekleri, bolgesel yoneticilerin atanmasl, merkezi
hrikiimetle cizerk cumhuriyetlerin iligkilerinin belirlenmesi ana gtindem
maddeleri olmugtur,

1990'larrn baglarrndaki genel hava daha fazla yerel haklar ve siyasi
egemenlife saygr yontinde gciriilmtigtrir. Egemenlik konusunda genig ser-
bestiler tanlnmasl ulusalcr hareketleri tegvik etmittir, 1991'de Qegenistan
bairmsrzhprnr ilan etmittir (Kahn 2002:36). Aynt ytl, tinceki donemlerde
Kuzey Kafkasya'da yerlerinden edilenlere topraklartntn geri verilmesi ve
tazmin edilmelerini kapsayan bir yasa gtkartlmtgttr. Bu yasa, Kuzey Kafkas-
ya'da srnrrlarrn yeniden gizilmesinin ontinti de agmtgbr.

1992' de ingugetya, Qegenistan'dan ayrrlmrgilr. Ancak ingugetya'nrn sr-
nrrlan tam olarak gizilmediiinden Sunzhensky mrnilkast tizerinde Qegen-
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ingug, Prigorodny mlntlkasl iizerinde ise ingug- Oset gatrgmast devam et-
migtir. 1992'de ingugetya'ntn Kuzey Osetya ile gatrgmasrnda 600 kigi haya-
unr kaybetmig, binlerce insan yaralanmlg, on binlerce miilteci yerlerini kay-
betmig, gerginlik 1990'lar boyunca devam etmigtir (Melvin 2007:76).

Yeni grkan yasa ile tegvik edilen etnik egemenlik arayrglarr Kabardey-
Balkar rizerk cumhuriyetinde de gerginliklere neden olmugtur. Balkar niifu-
sunun neredeyse tamaml Stalin tarafindan siiriilmisve 1944'te cumhuriye-
tin isminden Balkar kaldrrrlmrgtrc.1957'de stirgtinden dtiniiglerinde Balkar-
lar eski topraklarrnrn gofuna tekrar sahip olamamlgtlr. L992'de yaprlan bir
referandumda cumhuriyette ni.ifusun yiizde B'ini olugturan Balkarlar ayril-
mak ytintinde oy kullanmrglardtr. Ancak Rusya bu karart desteklememig,
Kabardeyler de kargr gftmrgtrr [Melvin 2OO7:16). Balkarlar bug{ine kadar
ayrr bir rizerk cumhuriyet olma taleplerini siirdiirmtiglerdir.

Gergekte Rusya Federasyonu uzun siire Kuzey Kafkasya'ya yiinelik po-
litikalarrnr olugturamamrytlr. $rkarrlan yeni yasalar, bagta t992 Federasyon
Anlagmasr, 1993 Rus Anayasast ve ozerk cumhuriyetlerle yaptlan ikili an-
lagmalar merkezle yerel yonetimler arastnda yetkinin paylagtlmast nokta-
srnda gerginlikle yaratmtgtr.

Yeltsin doneminde Rusya Federasyonu Kuzey Kafkasya cumhuriyetle-
riyle olan yaprsal sorunlartn ktsmen goziilmesinden sonra yerel liderlerin
etki altrnda tutulmasrna odaklanmrgtrr. 1990'lar boyunca Kuzey Kafkasya
cumhuriyetleri demokratik yonetim kurumlarr tegkil etmigler ve yoneticile-
rini segimlerle belirlemiglerdir. Federal hiikiimet ise stkltkla segimleri ma-
niple ederek yoneticiler tizerinde kontrolii amaglamtgilr.

Rusya Federasyonu ktsa stirede etnik- kiilttirel ozgtirltikler ve demok-
ratik sriylemlerinden vazgegmigtir. Bunun yerine Kuzey Kafkas cumhuriyet-
leri y<inetici elitleri ile iligkilerini geliqtirerek istikrann saflanmastna odak-
lanilmrg, ikili iligkiler anlagmalarla kurumsallagttnlmryilr. Demokratiklegme
ve halkrn katilrmrnm saflanmasrndan ziyade yerel ytineticilerin desteklen-
mesi, yolsuzluk bagta olmak iizere suga bulagmrg ve halktan kopmug ytine-
timler ortaya grkarmrgur. Kuzey Kafkasya yrllar igerisinde yerel beyliklerin,
sug gebekelerinin ve radikal islamcr gruplartn kontroliinde bir bolgeye dti-
ntiqmtigtiir.

Yeltsin yrinetiminin son ytllartnda durum iyice kotiilegmig, Rusya mer-
kez ve bolgeler arastnda grig dafrhmtnt yeniden kendi lehine ayarlamak igin
politikalar tiretmeye ba$lamlgtlr. Ancak bu donemde yatanan L Qegen Sava-
gr Kuzey Kafkasya'daki yagamrn ttim boyutlarrnr etkileyen sonuglar gtkar-
mlttlr. Savag, Rus kuwetlerinin yenilgisiyle sonuglanmtg, bolgeyle iligkileri-
ni biraz daha garprk hale getirmig, Moskova ve bolgedeki yonetimlerin sert-
legmesine zemin hazrrlamrg, radikal islam'rn yaytlmastntn ontinti agmlg,
brilgede yolsuzlukve ekonomik bozulmaya katkt yapmtgilr.

Savag esnasrnda ve sonrasrnda gofunlukla Araplardan olugan uluslara-
rasr cihatgr gruplar Qegenistan'a slzmayl bagarmrglardrr. $amil Baseyev gibi
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yerel liderler bu gruplarla iligki kurmuglar ve uluslararasr islamcr rirgritlerin
destefini sa$lamrglardrr. Bunun sonucunda $egenistan savagl ulusal amag-
lardan islami hedeflere donmeye baglamrgtrr,

Rusya Federasyonu, 1-. Qegen savatr sonrasl 7996-L999 yrllan arasrnda
$egenistan'r uzaktan ycinetmeyi tercih etmittir. t997'de yaprlan Qegenistan
bagkanhk segimlerinde Ruslarrn desteklediii aday Aslan Maskhadov yizde
60 oy ile segimi kazanmrg ancak radikal islamcr lider $amil Basayev ise ytiz-
de 20 ile bagbakan olmugtur [Trenin 2004:32). Ktsa srirede Maskhadov ile
Basayev arasrnda iktidar mticadelesi baglamrg, bu mticadele rhmh gruplarla
Basayev destekleyen $eriat kurallarrna uygun islami Qegen Cumhuriyeti
kurulmastnt isteyen gruplar arasrnda gatrgmalara dtinmtigttir, Radikallerin
gittikge halk arasrnda da destek bulmasr tizerine Maskhadov $ubat 1999'da
$eriat hukukunu uygulamaya baglamrgtrr (Trenin 2004:32). Qegenistan'daki
radikal islamcrlar Dafirstan rizerinde de hak iddia etmeye ve iki bolgenin
birlegerek tek bir islami devlet kurmasrnr talep etmeye devam etmigtir.
Qegen gruplar, 1990'larrn ikinci yarrsrndan itibaren Da[tstan'tn Qegenistan'a
yaktn stntr bcilgelerinde kurulan ve $eriat kurallanntn uygulanmaya bagla-
drfr kurtarrlmrg yerlegim birimlerinin varhfrnr Dafirstan'a kargr islami kur-
tulug savaglnln metruiyetini sapladrIrnr diigrinmriglerdir ISouleimanov
2005). 30 Afustos 7999'da islamcr Qegen militanlar Da$rstan'a girmigler ve
Rus kuwetleriyle savagmrglardrr. Qegen islamcrlann arasrnda El-Kaide
mensuplannrn da oldufiu iddia edilmigtir. Bu olaylar tizerine drinemin Rus-
ya devlet bagkanr Putin Rus askerlerinin Qegenistan'a tekrar girmesini em-
retmig ve II. Qegen Savagr baglamrgtrr.

PUTiN DONEMI
Vladimir Putin, 1999 Apustos ayrnda Rusya'nrn bagbakanr olarak

atanmasrndan sonra Rus devletinin gilqlendirilmesini ana konulardan biri
olarak g<irmrigtrir. Putin baglangrgtan itibaren merkezi htiktimet ile bcilgesel
yonetimlerin yeniden gekillendirilmesini temel politik hedef olarak belirle-
migtir. Rus devletinin g{iglendirilmesini amaglayan bu politikanrn en onemli
yapr taglarrndan birini Kuzey Kafkasya olugturmugtur. Putin, Kuzey Kafkas-
ya'yt; yerel ycineticilerin merkezi olarak atanmasl, idari ve bolgesel yeniden
yaptlanma ve askeri grivenlik tedbirlerinin artrrrlmasr ile istikrara kavug-
turmayr planlamrgilr. 1,999'da Radikal islamcr Qegen gruplartn Da$rstan'rn
bazr b<ilgelerini iggali Putin'e yeni politikayr uygulama frrsaunr vermigtir. ilk
reformlar 2000'de baglatrlmrg ve mevcut askeri bolge stnrrlanna dayanan
yedi federal brilge kurulmuStur. Her bolgeye tam yetkili bagkanhk temsilcisi
gorevlendirilmigtir, Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri Gtiney Federal Bolgesi-
ne baflanmrgtrr,

Rus hrikiimeti, bolgesel ycinetimlerin anayasa ve yasalartntn Rusya'nrn
yasal mevzuatr ile uyumlagtrrrlmasrnr planlamrg, bagkanhk temsilcilerinin
uyumlagilrmadan sorumlu tutmugtur. Rusya Federasyonu anayasaslna
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aykrrr dav.ranan ozerk cumhuriyetlerin bagkanlarrntn gorevden altnmastna
imkAn veren bir yasa gtkartlmtgilr [Melvin 2007:24). Ayrtca yerel cumhuri-
yetlerin bagkanlarr ve valilerinin Rusya Federal Konseyi'nde temsili sonlan-
drrrlmryilr. Bu dtizenlemelerle gtig dengesini Rus merkezi hiiktimeti lehine
defigtirilmigtir.

Putin 2002'de ikinci reform paketini baglatmrgtrr. Yeltsin doneminde
brilgesel ytinetimlerle yaprlan ticari, ekonomik, siyasi ve idari ozel ikili an-
lagmalar iptal edilmigtir. Bolgesel hi.ikiimetlerin yapilart standartlagurtlma-
ya gahgrlmrg ve ozel ayrrcahklar kaldrrrlmrgttr. Bu ttir dtizenlemeler Kuzey
Kafkasya ozerk cumhuriyetlerini hedeflemigtir. Bu kapsamda 2003-2004
yrllarrnda Daglstan Cumhuriyeti, Yeltsin doneminde 1994 anayasasr ile veri-
len ve birgok etnik grubun temsilini mtimktin krlan ytinetim yaptstnt de$ig-
tirmeye zorlanmrgtrr [Kisriev 2005:26-30). Baglatrlan reform hareketleri
Kuzey lGfkasya cumhuriyetlerinde fazla dikkate altnmamtg ve gofunlukla
uygulanmamrgttr.

Birinci doneminin sonunda yerel liderlerin ve yonetimlerin gtiglerini
azaltmayr ve merkezilegtirmeyi tam olarak saflayamayan Putin, bagkanhfr-
nrn ikinci doneminde Kuzey Kafkasya'ya ytinelik yaklagtmmt gozden gegir-
mig bu kapsamda; ozerk cumhuriyetlerin yoneticilerini kendine sadrk yeni-
leri ile defigtirilmesi, daha otoriter tedbirler ahnmasr ve bolgede idari-
btilgesel yeniden yaprlanma baglatrlmastna karar vermigtir.

Bu kapsamda; ktigiik biilgeleri btiytik komgularryla birlegtirme projesi
gtindeme ta$rnmrt, 2005'te Adrge rizerk cumhuriyetinin Rus k<ikenlilerin
goiunlukta oldufu Krasnodar krai ile birlegtirilmesi tarfigtlmaya baglanmrg-
ilr. Benzer gekilde Qegenistan'rn ingugetya ile Kuzey Osetya'nrn Giiney
Osetya ile birlegtirilmesi fikri ortaya attlmtgtrr. Adrgeler kendileriyle ilgili
oneriye sert tepki gostermigler ve bir seri gristeriler sonucunda tineri gele-
cekte bir zaman dilimine ertelenmigtir (Smirnov 2006). Birlegme tartltma-
lanna Rus ktikenlilerin gofunlukta oldupu cumhuriyetler de kargr grkmrgilr
(Perovic 2006). Tepkiler tizerine Putin taktik depigtirmig ve stnrrlart defig-
tirmeden yerel yonetimlerin kurumlartnr ve yetkilerini devretmeye bagla-
mrg, birlegtirme zamana yayrlmrgtrr.

Putin, Rus Federal hriktimetinin aleyhine fazla gr..i.g kazanmtg ve Rus
amaglannr yeterince sadrk olmayan yoneticileri deiigtirmeye 2001 yrhnda
ingugetya bagkanr Ruslan Aushev ile baglamrghr. Aushev'in istifasr iizerine
Rusya'da yetigmig ve Rus gtivenlik birimlerinde uzun siire gahgmtg Moskova
yanlsr Murat Zyazikov aday olarak segimlere girmigtir. 2002 segimlerini
kazanan Zy azikov' un me gruiyeti tarttgmal t olmugtur.

Putin 2004'te gtivenlik durumunu iine siirerek tiim btilgesel bagkanhk
segimlerini iptal etmig ve bagkanlarr kendisi atamaya baglamtgur. Bu kap-
samda 2005-2006 yrllarrnda Da$rstan, Kabardey-Balkar ve Kuzey Osetya
bagkanlarr da Putin'in giivendifii isimlerle defigtirilmittir (Europe/Radio
Liberty:20 Feb 2006, 19 Sep 2005,27 Sep 2005, 2 |une 2005) (Smirnov

1.52



Rusya' nrn Kuzey Kafkasya'yr Kontro I S tratej i I e ri

?905] Bu ttir uygulamalar btilgede Rus kontrohinri arilrmadrfr gibi istikrarr
iyice bozmug, halklarr megruiyeti olmayan yerel liderlerderiuzaklartlrml,
ve Selefi gruplara yakrnlagilrmrgtrr.

Putin drineminin rinemli olaylanndan biri de II. Qegen Savagrdrr, Bu sa-
V?$, Ekim 1999'da baglayan savatta Rus kuwetluri 'o" Rus yanhsr segenmilisleri gubat 2000'de bagkent Grozni'yi ele gegirmigtir. Ancik gatrgmalar
hala devam etmektedir. II. Qegen Savagr da birincisi gibi rinemli sonuglar
dofiurmugtur.

$egenistan ile bag edemeyecefini anlayan putin, sorunu "Qegenlegtir-
meye" karar vermigtir. Bu baflamda Ruslara yakrn olan agiretleie ayrrcahk
tanlnmlt, milislerine yardrm edilmig ve agiretlerin ileri gelenleri ydnetime
getirilmigtir. Arahk 2005'te Kadyrov agiretinin ileri gelenlerinden Ramzan
Kadyrov rince bagbakan 2007'de ise bagkan yaprlmrglr. Kadyrov yonetimi-
ne ekonomik destek safilanmrg, yeni projelei tt"y"t" gegirilmigtir. ycinetim
gittikge giiglendirilmig ve Rus kuwetreri bolgeden g"Lit-"yu baglamrgtrr.
Ruslar teror orgtitleriyle mticadele etmek izeiebazrsegkin Uirtitteri briige-
de brrakmlgUr.

Qegenlegtirme Rus hrikiimeti agrsrndan istenmeyen sonuglar yaratmlr-
trr. Rus kdkenlilerin ayrilmasr ve Qegenlegtirme politikalannin sonucunda;
Moskova Qegenistan igindeki dofal mrittefiklerini kaybetmigtir. Rusya, yerel
milislere ve agiret reislerine grivenmek durumunda i<almrgtrr. Eegenistan, ig
dinamiklerin etkisiyle bir taraftan Da$rstan ve ingugetya ya y6nelik toprak
talepleriyle birlegen ve Briyrik Qegenistan'r kurrnayi 

^^^gl^y^n 
etnik milli-

yetgi politikalar diEer taraftan islami Qegen cumhuriyeii ve hatta Kuzey
Kafkasya islam Devleti politikasr arasinda srkrgmrgtrr (lJzzell 2006;,
2006b).

- 
Putin bagkanhsrndaki Rusya, Kuzey Kafkasya'daki sorunlarla mticade-

lesini artan bir gekilde terririzmle savaqolarak gormtigtrir, Bu kapsamda 11
Eyltil olayla. ve sonrasrnda ABD'nin isrami rercire Largr baglaitrfr savag
Rusya'ya kendi yaklaglmrna uluslararasr megruiyet saflama firsau sunmug-
tur' Rusya Kuzey Kafkasya'daki trim giivenlik problemlerini kriresel cihad
hareketiyle iligkilendirmigtir. Bu kapiamda irruy Kafkasya,daki islamcr
teror rirgtitlerinin hem Rusya'nrn hem de uluslararasr toplumun giivenlifine
c-iddi tehdit olugturdufu tezi iglenmig ve uluslar"."rt ."*i"yr ikna etmekte
de ktsmen bagarrh olunmugtur. Bciylece sert tedbirler igin terrirle mricadele
politikasrna uluslararasr megruiyet saflamrgtrr.

1998'den sonra yeni yasal drizenlemelerle ve giivenlik birimlerinin ye-
niden tegkilatlanmasqrla tercirle mricadeleye yopunlagrlmrg, 1999'dan sonra
9egenistan, Dafstan ve ingugetya bagta olmak ,ir"re Kizey Kafkasya,da
kapsamh operasyonlar_baglatrlmrgtrr (piper rggg). Rusya'nin baglangrgta
kara kuwetleriyle briyrik operasyonlar icra edip yogun aieg grictintin kulla-
llmtnl cinem verdifii klasik yaklagrmr ile Tercir rirgtitleri etkisizlegtirileme-
difi gibi sivillere verilen zararlardan dolayr tepkiler artmrttlr. Bu strateji
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yerine ozel kuwetlerin kullanrmlna ve asimetrik grigten faydalanmaya da-
yanan stratejiler uygulanmaya baglanmrttlr. Strateji defigiklifii de fayda
getirmemigtir. isyancr gruplar da kendi stratejilerinde de[igiklikler yapmrg-
lar ve giddeti Rus kuwetlerinin yofiunla9fifr bolgelerin dtgtna Kuzey l(af-
kasya'ntn diier cumhuriyetlerine, hatta Rusya'ntn diier bolgelerine ve bri-
yiik gehirlerine tagrmrglardrr. Ozellikle gehir merkezlerine tagtnan terrir
olaylanna kargr Rus ve yerel hiikrimetlerin kargr operasyonlarr sivil zayiatt
artrrml9 ve resmi yoneticileri zor durumda btrakarak radikal islamct tercir
orgiitlerine hizmet etmi$tir.

Putin drineminin sert politikalartntn en tinemli sonuglartndan biri de;
son yrllarda Rus kokenlilerin Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerini terk etmesi-
dir, Btiyrik gofunlufu Rus olan Krasnodar Krai, Stavropol Krai ve Rostov'da
Rus kokenliler artarken difer Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinde azalmak-
tadtr, Devam eden Rus kokenliler gogti Rusya'ntn iginde yrllardrr var olan
Kafkas kargrth[rna ve yabancr dtigmanhfrna katkr yapmaktadrr.

Kuzey Kafkasya'da 1990'larrn baglartnda etnik milliyetgilik basktn yak-
lagrm olarak ortaya grkarken islami bir ytikselig de goriilmiigttir. Gorbagov
zamanrna kadar yaklagrk 60 yrlhk islam kargrthSr siireg, kurumsal ve kriltri-
rel olarak geleneksel islam'r tahrip etmigtir. islam dini biiyrik olgiide gayri
resmi ve gizli olarak devam etmigtir. Sovyet doneminde islam'rn sekiiler-
legmesi ve ulusal kimlifin pargasl olmast igin yaprlan gahgmalar ve uygula-
malar Sovyetler sonrasr ulusalct aktmlarla beraber islami aktmlarm da yiik-
seligini getirmigtir. Sovyetler dafiilma stirecine girerken yaratilan resmi dini
kurumlar da dafrlmaya baglamrgbr. Merkezi miifttiliik tegkilatr t992'de
tamamen ortadan kalmrg, rizerk cumhuriyetlerin kendi dini kurumlarr tegkil
edilmigtir. Bu kurumlar, Sovyet doneminde yer altrnda gahgan daha radikal
din adamlarnrn eline gegmigtir. $ok sayrda islami akrm ortaya grkmry ve
Kuzey Kafkasya'da etkinlik sallamak igin m{icadeleye baglamrglardrr. Ozel-
likle Sufi ve Selefi gruplar arasmdaki miicadele giddetlenmig ve silahh 9a-
ilgmalara drintigmiigttir. Yeni duruma adapte olamayan merkezi hiikiimet
Selefilere kargr Sufi gruplarr desteklemig. Ancak Rus hiiktimetinin ve igbir-
likgi yerel yiineticilerin Sufilere destefi halkr Selefilere biraz daha yakrnlag-
tlrmDtrr.

1990'larda Dafrstan ve Qegenistan islami gruplar arasmdaki miicade-
lenin en giddetli yagandrfr bolgeler olmugtur. Dafrstan tarihsel olarak Ku-
zey Kafkasya'da islami mticadelenin ana merkezi olarak resmi yrinetimler,
geleneksek islamcrlar ve Selefiler arastnda iig yrinlii bir miicadeleye sahne
olmugtur. Btilgede Selefi gruplar L97D'lerin sonlanna dofru, Sovyetlerin
zaytflamasr sonrasl sosyal ve ekonomik krizlerin artmasl ile ortaya grkmaya
baglamrgtrr.

islami kurumlarrn kontrol mticadelesi ktsa stirede etnik tabanh ig gtig
mricadeleleriyle birlegmigtir, Daihk alanlardaki birgok din adamr miiftrilii-
[i.in kontrolti drgrna grkmrg, yerel y<inetimlerle igbirlipine girmig ve megrui-
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yet saglamaya gahgmrgtrr. selefiler ise bu rekabetin drgrnda kalmrglar, ken-
dilerini resmi yrineticilerden soyutlamr$lar ve etnik miicadeleye katrlma-
mtglardtr. Selefiler etnik gruplar ve agiretler tistri bir durugla radikal ideolo-
jilerine destek saflamaya gahgmrglardrr.

Sosyal olarak aktif genglik selefi akrmlarr, sorunlara kargr daha dina-
mik yaklagrmlarrndan tercih etmeye baglamrgtrr. Geleneksel yerel liderler
ve din adamlarrnrn yolsuzluk ve sug oranlannrn artmaslnr, ahlaki deferlerin
erimesini rinleyememeleri selefilerin eleman teminini kolaylagtrran difier
bir faktor olmugtur.

1999'un baglarrndan itibaren islam dini iizerindeki miicadele Dafirstan
ve Qegenistan'daki siyasi istikrarhfrn temel nedeni olmugtur, Aynr yrllarda
Kuzey Kafkasya'da selefi imamlar tutuklanmaya baglanmrg, selefi kururug-
Iara ait gazete, dergi kitap ve videolar toplanmrg, drgtit evi olarak deferlen-
dirilen birgok bina ve cami kapatrlmrgtrr. Selefi gruplarrn goiu yasa drgr
olarak ilan edilmigtir (Bobrovn ikov Z0 0Z :82).

Ancak bu uygulamalar istenmeyen sonuglar ortaya grkarmryhr. Baskr
altrndaki Selefi gruplar ig anlagmazhklarrnr bir yana brrakarak birlegmigler-
dir. Qo[u grup yer altrnda gahgmaya devam etmittir, Selefiler geleneksel
islamcrlarla gatrgmaktan kagrnmaya baglamrg ve ortak dtigmanlarr olarak
Rus hiikiimetini ve onun kontroliindeki yerel yonetimleri belirlemigtir. Aynr
donemlerde Dafrstan ve Qegenistan'daki selefiler, Rus kuwetlerinin ope-
rasyonlartndan kagarak difer cumhuriyetlere srfrnan mtilteciler ile irtibat
kurmuglar ve kaynagmrylardrr. Bu gekilde selefilere kargr ytinittilen kam-
panya tam tersi sonuglar dofurmug ve Selefizm trim Kuzey Kafkasya,ya
yayrlmrgtrr.

soNUq
Kuzey Kafkasya'yr imparatorluk emelleri ve srcak denizlere inme amaE-

lart igin cinemli griren Ruslar, 1,6'ncr yrizylldan baglayarak brilge halklarryla
iligki kurmuglar, brilgenin iggali ve sonraslnda kontrol saflayabilmek igin
gegitli stratejiler geligtirmiglerdir. Kuzey Kafkasya halklanna yrinelik kont-
rol stratejileri difer imparatorluklarrn uygulamalarrndan farkhlagmrg, Rus-
ya'ya hakim olan ideoloji ve liderlerin yaklagrmlarrna gore gekillenmigtir,
Bu yaklagrm farkhhklarr, Ruslarm Kuzey Kafkasya'yr hem srimirge olarak
gtirmesi hem de halklarrn asimile ederek Rusya'ya tamamen britrinlegtiril-
meye gahgrlmasr gibi temel bir ikilemin uzun yillar var olmasrna neden ol-
mu$tur.

$arhk Rusyast'ndan gilniimtize kadar farkhhklar gcisteren kontrol stra-
tejileri genellikle; Ruslagilrma, Hrristiyanlattlrma, iilke iginde zorla yer de-
figtirme, tilke drgrna srirgiin, katliam, yerlegim yerlerinin tahrip edilmesi,
etnik gruplarrn pargalanmasr, farkh gruplarrn zorla bir arada tutulmasr, dini
yerlerin tahrip edilmesi, dinin yasaklanmasr gibi baskr ve giddete dayanan
uygulamalar olmugtur. Ancak belirli dcinemlerde krilttirlegme, yerli igbirlik-
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giler yaratrna ve kullanma, segilmig agiretlere ve etnik gruplara ayrtcaltklar
tanlma, alternatif dini kurumlar olugturma gibi giddet igermeyen ytintemle-
re de bagvurulmuttur.

Rusya'nrn uyguladrfir stratejiler, brilge halklartntn geleneksel toplumsal
yaprlarrna iinemli iilgtide zarar vermigtir. Rus iggaline kadar nispeten istik-
rar iginde ya$ayan toplumlar btil ve yonet takti[i ile etnik, dilsel ve agiret
hatlannda kutuplagtrnlmrg, geleneksel sorun giizme sistemleri gokmtig,
yerel liderler Rus igbirlikgisi olarak gtirtilmeye baglanmtg, Rus htikiimetine
baflr yerel yonetimler gittikge halktan uzaklagmtg, yolsuzluk ve Eiirtimenin
igine girmigtir.

Giintimiizde Kuzey Kafkasya'da yatanan insani dramlar, yerel ve brilge-
sel sorunlar ile sadece brilgeyi defil Rusya'yr da tehdit eden radikal islami
ter<ir, uygulanan kontrol stratejilerinin bagarilt olmadtfrnt aksine giinii-
mrizdeki istikrarsrzhfirn en cinemli kaynaftnr tegkil ettipini gostermektedir.

$arhk Rusyasr'ndan giiniimtize uygulanan basktct ve giddete dayanan
kontrol stratejilerinin yarattrfr insani sorunlar ve aftr travmalar bolge halk-
larrnr Ruslardan neredeyse tamamen koparmtg, Rus di.igmanlt$t yaratmtgtrr.
Yrllardrr yatanan ve Rusya iglerine de yayrlan terdr ile bolgedeki Rus koken-
li ntifusun gcig etmesinin yarattrpr sorunlar ise Ruslar arastnda Kafkas ve
islam diigmanhfirnr ateglemigtir.
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