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ÖNSÖZ

1991 Yılında Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle Azerbaycan, Kazakistan,
Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan bağımsızlıklarına kavuştu. Bu
cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti oldu.
Aradan geçen 25 yıl zarfında hem bu cumhuriyetler dünya çapında tanınma
sağladılar ve ekonomik, sosyal ve siyasi yaptıkları reformlar ile büyük
gelişmeler kaydettiler, hem de Türkiye ile dostluk ilişkilerini geliştirdiler.
Ayrıca bu kardeş ülkelerin kendi aralarındaki işbirliğini güçlendirmek için
TÜRKSOY, TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Parlamenter Asamblesi), Türk Dili
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi/Keneşi), Türk Akademisi
ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) gibi ortak teşkilatları da hayata
geçirdiler.
1991 yılından 2016 yılına kadar geçen 25 yıllık zaman diliminde Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın yaşadıkları süreçleri
değerlendirmek adına elinizde tuttuğunuz bu kitap hazırlandı. Bu kapsamda
bu ülkelerin son dönem tarihi, ekonomik ve kültürel gelişmelerinin yanı sıra
Türkiye ile ilişkileri ortaya konmaya çalışıldı. Tüm bu bölümler o ülkelerle ilgili
olarak çalışan uzman akademisyenler tarafından kaleme alındı.
Günümüzde açık bir şekilde anlaşılmıştır ki, Türk dünyasındaki gelişmeler
Rusya Federasyonu ve orada yaşayan özerk Türk Cumhuriyetleri ve
Toplulukları olmadan eksik kalır. Bu sebeple kitabın 6. Bölümü Rusya
Federasyonu’na hasredildi. Bu bölümde federasyon içinde yer alan Türkler
ile birlikte Rusya Federasyonu’nun Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile
ilişkileri ana hatlarıyla gösterilmeye çalışıldı. Böylece Türk dünyasında son 25
yıldaki gelişmeler daha kapsayıcı ve geniş bir biçimde ortaya konmuş oldu.
Kitabın 7. ve son bölümü ise Türk dünyasının kendi içindeki işbirliği
çalışmalarına ayrıldı. Çünkü dünyada bölgesel işbirliklerinin üye ülkelerin
siyasi, ekonomik ve kültürel gelişimlerine büyük oranda katkı yaptığı açıkça
görülmektedir. Bu bağlamda soğuk savaş döneminde birbirlerinden onlarca yıl
kopmuş olan kardeş ülkelerin de her alanda işbirliğine gitmeleri kaçınılmazdı.
Ancak, bu işbirliği her zaman istendiği gibi gelişmedi. Bu da, her ülkenin

işbirliği konusunda kendi anlayışı, farklı bakış açıları ve jeopolitik konumları
olması sebebiyle doğaldır. Zamanla bu farklılıklar azalarak işbirliği sürecinde
ivme kazanıldığı görülmekteyse de, mevcut potansiyele göre henüz istenen
seviyede değildir.
Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlığının 25. yılı vesilesiyle hazırlanan bu
kitabın Türk dünyasını yakından tanımak, gelişmeleri anlamak isteyenler
ve karar vericiler için yararlı olacağına inanıyoruz. Bu tür eserlerin geçmişi
değerlendirerek geleceğe emin adımlarla yürüme açısından yol gösterici
olacağı şüphesizdir. Bu çalışmayı destekleyerek yayınlanmasını sağlayan
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’ne ve katkıda bulunanlara teşekkür
ediyoruz.
Editörler

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
Prof. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu*
Prof. Dr. Okan Yeşilot**

Güney Kafkasya milletleri içinde Azerbaycan Türkleri sadece nüfus itibariyle
çoğunlukta olmalarıyla değil, Ermeni ve Gürcülerden farklı olarak Yakın Doğu’nun
komşu ülkeleri İran ve Türkiye ile etnik, dil, kültür ve dinî bağlara sahip olmalarıyla da
özel bir konumdadır. Bölgesel birlik fikri Güney Kafkasya’da çağdaş siyasî hayat kadar
eskiydi. Çarlık Rusyası’nın Zakafkasya (Kafkasya ötesi/Transkafkasya) dediği yerde
Gürcüler, Ermeniler ve Müslümanların yaşadığı yerleri birleştirmek fikri XX. yüzyıl
başlarında ortaya atıldı. Bu fikir Ermenilerin millî yönlerinin esas temsilcisi olarak
ortaya çıkan Taşnaksutyun Partisi tarafından desteklenmekteydi. Azerbaycan’ın en
büyük siyasî grubu Musavat da federalist parti kimliği ile Azerbaycan halkının güvenliği için mümkün olan en iyi yolu arıyordu. Çarlık Rusya devrinde yaşanan sıkıntılar
bölgenin kimliğini etkilerken Bolşevik İhtilali ve SSCB’nin kuruluşu Azerbaycan için
hem toprak kaybı ile sonuçlandı hem de sistemin oluşturduğu yeni bir devin başlangıcını oluşturdu. 90’lı yılların başında Sovyet İmparatorluğu’nun çöküşü, Sovyet
yıllarında halkların dostluğu adıyla dondurulan problemler Ermeniler ve Azerbaycan
Türkleri arasında etnik mücadeleleri, baskıları ve problemlerin yeniden ortaya çıkmasını hızlandırdı.
Bu sırada milletlerarası farklılıkları azaltmak için halk mübadelesi yapıldı. Azerbaycan Türkleri ve Ermeniler artık aynı şehirlerde yaşamıyorlardı. Ocak 1990’da veya
daha önce 1918 ve hatta 1905’te şehirlerde meydana gelen ve gelecek nesillerin hatıralarında derin izler bırakan kitlesel baskı ve zulmün bir daha meydana gelmesi
engellendi. Bu şehirler artık çok milletli olma özelliğini kaybetti.
1990’lı yılların başında ise SSCB’nin dağılmasını engellemek amacıyla 19-21
Ağustos 1991’de Moskova’da bir darbeye teşebbüs edildi. “Ağustos Darbesi” adıyla
bilinen bu darbe demokratik eğilimlerin güç kazanması, halkın tabandan bir direniş
göstermesi vb. sebepler yüzünden başarısız oldu.
*
**

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

7

BAĞIMSIZLIKLARININ 25. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ

1991 Ağustos Darbesi her ne kadar başarısız olsa da Azerbaycan’da siyasî durumun
gerginleşmesine ve halkın huzursuzluğuna yol açtı. Azerbaycan halkı ülke yönetimine
demokratik güçler ise siyasî muhafazakârlara karşı tepkilerini arttırdı. Bu protesto ve
mitinglerde halk, hükümetten, meclisin dağıtılmasını, yeni meclis seçimlerinin yapılmasını, ülkede olağanüstü halin lağvedilmesini, Dağlık Karabağ Muhtar Vilayeti’nde
egemenlik haklarının temin edilmesini talep ediyordu. 1
Azerbaycan Yüksek Sovyeti’nin halkın ısrarıyla toplanan 30 Ağustos 1991’deki
olağanüstü oturumunda “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının tekrar sağlanması hakkında bir beyanname” kabul edildi. Bazı milletvekillerine rağmen idare bu
beyannameyi referandumla meşrulaştırmak istemedi. Çünkü bu yasa SSCB’in dağılmasına engel olmak amacı ile kabul edilmişti.
8 Eylül 1991’de Azerbaycan’da devlet başkanlığı seçimlerinde Ayaz Niyazi Muttalibov yeniden seçildi. Ülkenin bağımsızlığını engellemek için dıştan baskılar arttı.
Böyle bir ortamda demokratik güçler, yönetimi kesin tedbirler almamakla suçlayarak
halkı iktidara bağlı olmamaya çağırdı. Bunun sonucu olarak iktidarda olan A. Muttalibov ile AHC yönetimi arasında 3 Ekim 1991’de yapılan görüşmede Millî Şura’nın
kurulması için mutabakata varıldı.2
5 Şubat 1991’de Azerbaycan SSC’in “Azerbaycan Cumhuriyeti” olarak adlandırılmasına karar verilmişti. Halkın talebi ile 18 Ekim 1991’de toplanan Azerbaycan
Yüksek Sovyeti “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı hakkında Anayasa kararını” kabul etti. Bu Azerbaycan’ın bağımsızlığının yeniden kazanılması demekti. XX.
yüzyılın sonunda Azerbaycan’ın bağımsızlığının tekrar elde edilmesi tarihî bir olaydı.
Devlet Başkanının hâkimiyetini sağlamlaştırmak amacıyla 18 Ekim 1991’de Prezident İdaresi de kuruldu. 26 Kasım 1991’de Yüksek Sovyet’in oluşturduğu Millî Şura
25 kişi demokratik blok temsilcisinden, 25 kişi de iktidar taraftarı milletvekilinden
teşkil edildi.3
Bu çalışmanın amacı Azerbaycan’ın bağımsızlığını 1991 yılında tekrar kazanmasıyla birlikte ülkenin 25 yıllık sürecini değerlendirmektir.

1
2
3

Karabağ’da 1988 ve 1990 yılları arasında yaşanan olayların kronolojisi için bkz. Hronika, NKAO Fevral 1988-Fevral 1990, Bakı 1990; Nesrin Sarıahmetoğlu, “90’lı Yılların Öncesinde Dağlık Karabağ’daki
Gelişmeler ve Olayların Kronolojisi”, Karabağ, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2011, s. 13-35.
E. Fuller, “Armenians Demostrate for Return of Territories from Azerbaidjan”, Radio Liberty, 11 November 1987, p. 2.
Nazir Əhmədli, Milli Məclisden Etüdlər, Kənçlik, Bakı 1996, s. 8-9.
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Azerbaycan’ın Bağımsızlığının Uluslararası Alanda Tanınması
SSCB’nin çöküşüyle birlikte yaşanan bütün bu gelişmeler bağımsızlık yolunda ilk
adımlar olarak kabul edildi ve 29 Aralık 1991’de “Azerbaycan’ın bağımsızlığı için” halk
oylaması yapıldı. Azerbaycan halkı oybirliğiyle bağımsızlık istedi. SSCB’nin dağılması ve
bağımsızlık referandumunun sonucunda Azerbaycan’ın bağımsızlığı meşruiyet kazandı.
Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti, sonra Romanya, Pakistan, İsviçre, İran, ABD, Rusya Federasyonu vb. devletler tanıdı. 1993 yılının başlarında Azerbaycan 116 devlet tarafından tanındı, 70 yabancı devlet ile diplomatik
ilişkiler kuruldu ve 14 uluslararası örgüte üye olarak kabul edildi. 4
Azerbaycan’da genel seçimlerle ilk devlet başkanlığı seçimleri 8 Eylül 1991’de yapıldı. Ayaz Niyazi Muttalibov oyların % 98,5’ini alarak Azerbaycan’ın ilk Prezidenti
(Devlet Başkanı) seçildi.5 6 Mart 1992’de Ayaz Mutallibov istifa etti ve yerine vekâleten Parlamento Başkanı Yakup Memmedov geçti. 7 Haziran’da yapılan başkanlık seçimini Halk Cephesi lideri Ebulfez Elçibey, oyların % 64’ünü alarak kazandı. Böylece
Ebulfez Elçibey Azerbaycan’ın ikinci Devlet Başkanı seçildi. 6
Bu siyasî gelişmeler sırasında Azerbaycan Halk Cephesi (AHC) ve Musavat yönetimi, bu dönemde karşılaştığı karmaşık uluslararası sistem içinde tecrübeden yoksundu. Bundan dolayı dünya devletlerinin ekonomik ve siyasî çıkarlarına dayalı dünya
siyasetini kavrayıp anlamakta zorlandı. Azerbaycan kendi gibi yeni bağımsızlıklarını
kazanan Orta Asya devletlerinden yardım alamadı. AHC’nin Türkiye’ye yönelik politikası Rusya’yı, İran’ı ve Batılı devletleri tedirgin etti. Ermenistan’a askerî yardımını
arttıran Rusya ayrılıkçı unsurlara da destek vermekteydi.
Azerbaycan hakkındaki gerçeklerin, dünya kamuoyuna aktarılamaması sonucunda ABD, eski Sovyet cumhuriyetlerinin ekonomik ve siyasî faaliyetlerine destek vermek amacıyla 1992’de Özgürlüğü Destekleme Yasası (Freedom Support Act) çıkarttı.
Ancak ABD Kongresi Azerbaycan’ı Ermenistan’ı abluka altına almakla suçladı ve
Ekim 1992’de “Özgürlükleri Destekleme Yasası”na ek 907 sayılı maddeyi kabul ederek Azerbaycan’a yardımı Dağlık Karabağ sorununun çözümü ön koşuluna bağladı.
907 sayılı düzenleme ile ABD, Azerbaycan’a devlet düzeyinde her türlü yardımın
yapılmasını engelleyen sert kısıtlamalar getirdi. 7
4
5
6

7

21 Yanvar 1992-ci il Tarixli 213/2 Saylı Hesabat, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Arxivi, s. 69.
O. B. Sultanov, 80-ci İllərin Sonu 90-cı İllərin Əvvəllərində Azərbaycanda Siyasi Mübarizə, Bakı 1995, s. 42-43.
İkinci Devlet Başkanı olan Ebulfez Elçibey 2000’de, üçüncü devlet başkanı Haydar Aliyev ise 2003’de
vefat etti. Bağımsızlık sonrası Azerbaycan’da siyasî mücadeleler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ə.
Məmmədov, Müstəqil Azərbaycan Dövlətinin Bərpası və Möhkəmlənməsi Uğrunda Mübarizə, Bakı 1999;
Nazir Əhmədli, a.g.e. s. 9-10.
Araz Aslanlı, “ABD’de Adaletsizliğe Verilen Ara: 907 Sayılı Ek Maddenin Uygulanmasının Durdurul-
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Bağımsızlık Süreci ve Karabağ Problemi
1991 yılından başlayarak önce SSCB, ardından Rus askerî-siyasî güçlerinin yardımıyla Ermenistan Azerbaycan’a karşı geniş çaplı askerî operasyonlara başladı. Azerbaycan’ın bağımsızlığına engel olmak için Moskova, Dağlık Karabağ’da durumu daha
da gerginleştirdi. Karabağ Savaşı’nın en temel sebebini Ermenistan’ın Azerbaycan’a
karşı toprak iddiaları oluşturuyordu.
Azerbaycan SSC’ye bağlı DKMV’nin teşkilinden 68 yıl sonra (1991 yılında)
Azerbaycan Cumhuriyeti DKMV’ni ortadan kaldırdı. Uluslararası teşkilatların 2 Eylül 1991’de Ermeniler tarafından Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin oluşturulmasına
yönelik yaklaşımı Ermenilerin ayrılıkçılığını daha da arttırarak ilerleyişlerini genişletmelerine yol açtı. Sovyet Ordu birliklerinin yardımıyla Ermeniler Görenboy’da birkaç
köyü ele geçirip dağıttılar. Moskova’ya güvenip bir ordu kurmanın önemli olması gerektiğini kavrayamayan iktidar ise Dağlık Karabağ’da Azerbaycan Türklerinin savunmasız kalmasına sebep oldu. Dağlık Karabağ’da Ermeni silahlı kuvvetlerinin devam
eden hareketlerini önlemek amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 9
Ekim 1991’de “Azerbaycan Millî Savunma Kuvvetleri” yasasını kabul etti. Bu kanuna göre 1991 yılı Kasım ayında 22 sınır bölgesinde yerli nüfustan gönüllü savunma
taburları oluşturuldu. Fakat savaş kabiliyetine sahip olmayan ve savunma taktiği seçmeye mecbur olan taburlar, Rus ve Ermeni silahlı güçlerinin saldırılarına nasıl engel
olunacağını bilmiyorlardı ve askerî harekâtlar başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Bunun
temel nedeni ordunun gerekli silah ve mühimmatla temin olunmaması, taburların
dağınıklığı, askerî operasyonların uyumsuzluğu, orduda düzen ve disiplinin olmaması,
özel birliklerin az olması, askerî birliklerin bir kısmının siyasete bağlı kalmasıydı.8
Dağlık Karabağ’da Hocavend, Ermeniler tarafından saldırılara maruz kalınca durumu yerinde öğrenmek için üst düzey devlet ve hükümet temsilcilerini taşıyan bir
helikopter 20 Kasım 1991’de Karakend Ermeni yerleşim birimi yakınlarında vurulup
düşürüldü. Bu olay Azerbaycan halkını derinden etkiledi. Azerbaycan dünya devletlerinin Güney Kafkasya, özellikle Azerbaycan ile ilgili çıkarlarına yönelik bir siyaset
yürütmediğinden Dağlık Karabağ sorununun çözümünde ona gerekli destek verilmedi. Böylece adım adım savaşa yaklaşıldı.

8

ması”, Stratejik Analiz, Cilt. 2, No. 21, Ocak 2002, s. 55-62; Kəmalə Ruintən, Ermənistanın Azərbaycana
Təcavüzü və Dünya Siyasəti, Adiloğlu Nəşriyyat, Bakı 2008, s.72-73.
M. Süləymanov, Azərbaycan Ordusu. 1991-1993, Bakı 1994, s.85-86; T. Köçərli, Qarabağ: Yalan və
Həqiqət, Bakı 1998.
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Dağlık Karabağ’da Ermenilerin Askerî Operasyonları
1991 yılının sonunda Rusya ile Ermenistan arasında Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Güvenlik Anlaşmasının imzalanmasıyla Rusya, Dağlık Karabağ Ermenilerinin
Azerbaycan’a karşı açıkça silahlanmasına fırsat yarattı. Böyle bir ortamda Ermeniler
Rusların yardımı ile Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan Türklerinin yaşadığı köylere saldırılarını genişlettiler. Karabağ Savaşı içinde en dramatik olaylar Hocalı’da yaşandı.
Hocalı 25-26 Şubat 1992’de yine Rus ve Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir saldırıyla ele geçirildi ve sivil halk öldürüldü. Bu saldırıda 613 kişi
öldü. Hocalı olayları insanlığa karşı yöneltilmiş en büyük suçlardan biri olarak tarihe
geçti. Hocalı faciası sonucunda ülkede siyasî gerginlik daha da arttı.9 6 Mart 1992’de
Yüksek Sovyet’in olağanüstü oturumunda muhalefet, Hocalı olaylarından A. Muttalibov’u suçlayarak onu istifaya zorladı. Anayasaya göre başkanın yetkileri bu sırada
Yüksek Sovyet Başkanı olan Yakup Memmedov’a geçti. Moskova ise Ayaz Niyazi
Muttalibov’u yeniden iktidara getirmeye çalışıyordu.
Dağlık Karabağ sorununu dengelemek için Rusya, Fransa ve ABD’den oluşan
AGİT Minsk Grubu 24 Mart 1992’de oluşturuldu. Ülkede yaşanan olaylar Azerbaycan’da yeni topraklarının işgaline yol açtı. Hocalı faciasından sonra Ermenilerin bir
sonraki işgal hedefi kuşatma altında olan Şuşa ve Laçin idi. 9 Mayıs’ta Şuşa da düştü.10
15 Mayıs 1992’de SSCB askerî mülkiyet dağılımı hakkında Taşkent Anlaşması
imzalandı. Taşkent Anlaşması gereği; Azerbaycan’a verilen silah ve askerî mühimmat
temelinde ordunun kaynağı nispeten iyileşti, Azerbaycan Havacılık Alayı oluşturuldu.
Azerbaycan ayrıca Hazar Filosu’nun kuvvet ve mühimmatının da % 25’ine sahip oldu.
Ağustos 1993’te Cebrail, Fuzuli, Kelbecer bölgeleri Ermeniler tarafından işgal edilince ülkede siyasî kriz daha da arttı. Zengilan rayonu da 30 Ekim 1993’te kaybedildi.11
1993 yılının sonu 1994 yılının başlarında millî ordu bir takım başarılar kazandı. 12 Mayıs 1994’te ateşkes ilan edildi. Savaş sonucunda 20.000’den fazla kişi öldü,
Azerbaycan topraklarının % 20’sini kaybetti ve 1.000.000 civarında bir nüfus kendi
ülkesinde mülteci hayatı yaşamaya mecbur oldu.

9
10
11

Nesrin Sarıahmetoğlu, “10. Yılında Hocalı Olaylarının Değerlendirilmesi”, Karabağ, IQ Kültür Sanat
Yayıncılık, İstanbul 2011, s. 79-86, Musa Kasımov, “Rusya’nın Azerbaycan Politikası”, Avrasya Dosyası,
Cilt. 7, Sayı 4, Kış 2001-2002, s. 255.
Yuri Pompeyev, Qarabağ Qan İçində, Azərbaycan Ensiklopediyası Nəşriyyat Poligrafiya Birliyi, Bakı
1996, s. 134.
Fezail İbrahim, “Qarabağ Düyünü”, Qarabağ Dünən, Bu Gün və Sabah, 4-cü Ümumrespublika Elmi-Əməli Konfransının Materialları, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, Bakı 2005, s. 62.
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Azerbaycan’da Siyasî ve İdarî Yapı
Haziran 1993’te Suret Hüseyinov’un komutasında 709 sayılı askerî birlik Savunma Bakanlığına bağlı olmaktan vazgeçerek Gence’de askerî isyan başlattı. Gence
İhtilali’nden başka ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde de buna benzer olaylar yaşanmaktaydı. Güney bölgesinde A. Hümbetov “Talış Muğam Cumhuriyeti” kurmaya çalıştı. Ayrılıkçı unsurlar aynı zamanda ülkenin kuzeydoğu bölgesinde “Lezgistan
Devleti” kurmaya çalışıyorlardı.12

4 Temmuz 1993’te hükümet askerî ayaklanmayı bastırmak için Gence’ye 3.000
asker ve mühimmat soktu. Ülkede iç savaş başladı. 709 sayılı askerî birliğin kışlası
ve hava limanı kapandı. Gence isyancıları hâkimiyeti silah gücü ile ele geçirmek için
Yüksek Sovyet Başkanı’nın, Başbakan’ın, bir süre sonra ise Devlet Başkanı’nın istifa
etmesi talebiyle Bakü’ye kesin uyarı gönderdiler. İsteklerine cevap almadıkları için de
Bakü’ye doğru hareket ettiler. H. Aliyev 9 Haziran 1993’te Bakü’ye geldi. İç savaşı
engellemek amacıyla H. Aliyev 13-14 Haziran 1993’te Gence’ye giderek askerî muhalefeti etkisiz hâle getirdi.
15 Haziran 1993’de Haydar Aliyev Yüksek Sovyet Başkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey 18 Temmuz 1993’te bir iç savaşa yol açmamak için başkenti
terk edip doğduğu Ordubad rayonununun Keleki Köyü’ne gitti. 24 Haziran 1993’de
Millî Meclis, Başkan yetkilerini Yüksek Sovyet Başkanı H. Aliyev’e tahsis etti. 3 Ekim
1993’te olağanüstü olarak yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Haydar Aliyev, resmî
bilgilere göre % 98,8 oyla birinci oldu. Seçime katılan diğer iki aday Zakir Tağiyev ve
Kerrar Abilov ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
Haydar Aliyev iktidara geldiğinde ülkenin askerî-siyasî gücünü arttırmak amacıyla
bir takım önlemler aldı ve işe devlet düzeninin, kanunların, adlî organların, ordunun güçlendirilmesinden başladı. Bu önlemlere göre; 1 Kasım 1993’ de Prezident kararnamesi ile
Devlet Savunma Konseyi kuruldu, Azerbaycan ordusunun savaş gücünün geliştirilmesi,
devlet kontrolü altına alındı, 2 Kasım 1993’te H. Aliyev’in televizyon ve radyo aracılığıyla halka başvurması ile gönüllülerden oluşan taburlar kuruldu ve cepheye gönderildi. 12
Mayıs 1994’te Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes imzalandı, 20 Eylül 1994’te
Haydar Aliyev’in teşebbüsü ile Asrın Anlaşması gerçekleşti.13 Bu anlaşma sekiz ülkeden
11 uluslararası şirketin katılımıyla oluşarak Azerbaycan petrolünün dünyaya ulaşmasına
olanak sağlayacaktı ki, bu ülkelerden biri TPAO’nun katılımı ile Türkiye idi.
12
13

Fahrettin Çiloğlu, Rusya Federasyonu’nda ve Transkafkasya’da Etnik Çatışmalar, Sinatle Yayınları, İstanbul 1998, s. 41-44.
John Roberts, Caspian Pipelines, The Royal Institute of International Affair, London 1996, p. 51, Nəsib
Nəsibli, Azərbaycanın Geopolitikası və Neft, Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, Bakı 2000, s. 52.
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1995-1998 yıllarında demokratik hukuk devleti için öncelikle 12 Kasım 1995’te
halk oylaması ile Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası kabul edildi ve Azerbaycan’ın
ilk demokratik meclisi oluşturuldu. 1996 yılının Şubat ayında uluslararası hukuka
uygun yasalar hazırlamak amacıyla prezidente bağlı Özel Hukukî Reformlar Komisyonu kuruldu. Ağustos 1996’da prezident uyuşturucu bağımlılığına ve uyuşturucuların
yasadışı satışına karşı tedbirler alınması hakkında bir kanun çıkarttı. Bu yönde çalışmalar yapmak üzere uyuşturucu ve uyuşturucu ticareti ile mücadele komisyonu kuruldu. Şubat 1998’de “İnsan ve vatandaş hak ve özgürlüklerin temin edilmesi hakkında”
kanun imzalandı ve aynı tarihte ülkede ölüm cezası kaldırıldı. Aralık 1998’de devlet
yönetim sisteminde yapılacak reformlar için bir kanun yayınlandı ve özel komisyon
meydana getirildi. 6 Ağustos 1998’de prezidentin emri ile Azerbaycan’da sansür iptal
edildi. 1998 yılında Anayasa Mahkemesi kuruldu.
11 Ekim 1998’de yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerinde Haydar Aliyev, resmî
bilgilere göre % 76,1 oyla yeniden Devlet Başkanı seçildi. Millî İstiklal Partisi Başkanı
İtibar Memmedov ikinci, Nizami Süleymanov ise üçüncü oldu.
Azerbaycan’da 12 Aralık 1999’da ilk belediye seçimleri yapıldı. 5 Kasım 2000’de
Millî Meclis için ikinci seçim yapılarak dört siyasî partinin temsilcilerinden oluşan
yeni parlamento seçildi.
Avrupa Konseyi’ne üyeliği kabul edildikten sonra, Azerbaycan “insan haklarının
ve temel özgürlüklerinin korunmasına ilişkin” Avrupa Sözleşmesi’ni imzaladı.
28 Aralık 2001’de Millî Meclis tarafından Ombudsman hakkında Anayasa Kanunu kabul edildi. 2002 yılında da Ombudsman kurumu oluşturuldu.14
24 Ağustos 2002’de Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında değişiklikler yapılmasına ilişkin ilk referandum yapıldı.
Azerbaycan Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler
Bağımsızlık sonrası dış politika Ebulfez Elçibey ve Haydar Aliyev dönemi olmak
üzere iki aşamada incelenmelidir.
Elçibey, Rusya Federasyonu ile mevcut tüm ilişkilerini koparan, ön planda Türkiye

olmak üzere ABD ve Batılı devletlerle ilişki kurmak isteyen ve Kuzey İran’da yaşayan
20.000.000 Türk nüfus ile Kuzey-Güney Azerbaycan’ın birleşmesi konularını sürekli
işleyen bir dış politika izledi. Türkiye ile ekonomik, politik ve kültürel ilişkilere hız
14

Reha Yılmaz, Demokratik Dövləttə İnsan Haklarının Korunmasında Ombudsmanın Rolü, Elm Nəşriyyat,
Bakı 2003, s. 88-91.

13

BAĞIMSIZLIKLARININ 25. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ

verdi.15 Ancak Rusya Federasyonu’na olan 70 yıllık siyasî sosyal ve ekonomik bağımlılığı tamamen koparmak istemesi ve BDT’ye üye olmayı reddetmesi Rusya Federasyonu’nu bu bölgedeki çıkarlarının geleceğini tehlikeye düşürdü. Rusya Federasyonu’na
karşı izlenen mesafeli bir strateji ile ülkedeki Rus askerlerinin çıkarılmasını sağladı.
Aynı şekilde İran’ın kuzeyindeki topraklarda yaşayan Azerbaycan Türklerini işaretle
Kuzey-Güney Azerbaycan’ın birleşmesiyle ortaya çıkacak büyük Azerbaycan meselesini daima sıcak tutması İran yönetimiyle ilişkilerde soğukluk yarattı.
Genel olarak Halk Cephesi’nin programı bağımsız bir Azerbaycan’ın yaratılmasını, halkın hürriyetinin korunmasını, Komünist Partisi’nin yasaklanmasını, etnik azınlıkların korunmasını ve İran’da yaşayan Azerbaycan Türkleri ile daha yakın ilişkilerin
kurulmasını içermekteydi.16 Dış politikada daha çok liberal anlayışa vurgu yapan bu
programda Azerbaycan’ın; bütün devletlerle barış içinde yaşaması ve sorunlarını güç
kullanmadan çözmesi, içişlerine karışılmaması, çok yönlü işbirliği ve karşılıklı yardım
esasına dayanarak kendi dış politikasını belirlemesi, diğer devletlerle doğrudan ilişkiler kurması ve uluslararası kurumlarda temsil olunması belirtilmekteydi.
Sonuçta Elçibey, kendi ideolojisine uygun izlediği politikaları nedeniyle bölgedeki
dengeleri bozdu ve Türkiye taraftarlığı doğal olarak Rusya Federasyonu’nu da çok rahatsız etti. Buna karşılık Rusya Federasyonu Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan’a
karşı Ermenistan’ı destekledi ve ülke içindeki muhalif güçleri harekete geçirdi.17
Haydar Aliyev’in iktidara gelmesiyle dış politikada bir değişim yaşandı. Aliyev, Elçibey’in Türkiye ağırlıklı siyasetinden vazgeçerek tüm bölgesel güçlerle eşit ilişkilere
dayalı bir denge politikası izlemeye çalıştı. Özellikle Dağlık Karabağ konusunda Ermenilerle devam eden çarpışmalarda Rusya Federasyonu’nun rolünü iyi bilen Aliyev,
bu ülkenin en azından tarafsız davranmasını sağlamak amacıyla BDT’ye üye olarak
ortak güvenlik ve ekonomik işbirliği antlaşmalarını imzaladı.18 Ancak Aliyev, Rusya
Federasyonu’ndan beklediği desteği bulamadı. Zira Rusya Federasyonu Azerbaycan
konusundaki dış politikasında iki noktadan hareket ediyordu. İlki siyasî-askerî açıdandı. Rusya kendi politikalarına uygun olarak Rus birliklerinin Azerbaycan içinde
15
16
17

18

Əli Həsənov, Azərbaycanın Xarici Siyasəti: Avropa Dövlətləri və ABŞ (1991-1996), Azərbaycan Dövlət
Nəşriyyatı Bakı 1998, s. 35 vd.
Aryeh Wasserman, “A Year of Rule by the Popular Front of Azerbaijan”, ed.Yaacov Roi, Muslim Eurasia
Conflicting Legacies, Frank Cass, London 1995, p.144.
Fazil Qezenferoğlu, Tarixtən Gəleceğe Əbülfəz Elçibəy, Prestij Matbaacılık, Bakı 1995, s. 201; Əbülfəz
Elçibəy, Deyirdim ki, Bu Quruluş Dağılacaq, Kençlik, Bakı1992; Əbülfəz Elçibəy Bu Mənim Taleyimdir,
Bakı Kençlik 1992; Əbülfəz Elçibəy, Bütöv Azərbaycan Yolunda, Nəşrə Hazırlayanlar: Ə. Tahirzadə, Ç.
Göytürk tertibci: Nurlan, Bakı 2004.
P. Ş. Seferov, 1990-cı İllərdə Azərbaycan’ın Beynelxalq Vəziyyəti ve Xarici Siyaseti (Metodik Vesait),
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı 1999, s. 52; Araz Aslanlı, İlham Hesenov, Haydar Aliyev
Dönemi Azerbaycan Dış Politikası, Platin, Ankara 2005, s. 146.
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konuşlanması, Türkiye ile İran sınırlarının Rus birliklerince korunmasını istiyordu.
İkincisi ise ekonomik açıdandı. Ülke içindeki ve Hazar Denizi’ndeki petrol üretiminden kısacası bütün gelirlerden pay almayı ve bunun dünya pazarlarına sevk edilmesini
arzu eden Rusya, bunu aynı zamanda kontrol altına da almayı hedeflemişti. Nitekim
konuyla ilgili olarak görüşmelerin sürdüğü konsorsiyuma Rusya Federasyonu petrol
şirketi dahil edilerek belirli oranda bir pay da aldı. Ancak Rusya Federasyonu Dağlık
Karabağ konusundaki barışın Rusya Federasyonu-Azerbaycan-Ermenistan arasında
çözümlenebileceğini ileri sürüp bu doğrultuda faaliyette bulunarak bölge dışı güçlerin
(AGİK, BM) etkinlik kazanmasını önlemeye çalıştı. 19
1996’da Gürcistan’la hemen hemen bütün alanlarda stratejik işbirliği kuruldu. Bu
ilişkiler aynı zamanda Gürcistan’da yaşayan Azerbaycan Türklerine karşı münasebetin
iyileşmesine sebep oldu.20
1997’den başlayarak, Azerbaycan’ın dış politikasında ABD’ye doğru yönelim arttı.
Bu durum, Azerbaycan’ın ABD dış politikasında kazandığı önemden kaynaklanıyordu. Bunun ilk göstergesi, Bill Clinton yönetiminin Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru
hattı projesinin hayata geçirilmesi için büyük çaba sarf etmesiydi. 29 Ekim 1998’de
Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Türkmenistan’ın Bakü-Tiflis-Ceyhan
petrol boru hattı projesine açık destek veren Ankara Deklarasyonu’nun imzalanmasına giden süreçte Bill Clinton yönetiminin rolü büyük oldu.
Azerbaycan’ın ABD ve Türkiye ile yakın ilişkiler kurmasında Rusya Federasyonu’nun izlemiş olduğu politikanın da etkisi vardı. Ermenistan’ı Kafkasya’da her zaman müttefik olarak gören ve Dağlık Karabağ çatışmasında Ermenistan’ı destekleyen
Rusya Federasyonu, aynı zamanda Azerbaycan’la da yakınlaşma politikası yürütmeye
çalıştı. 1996 AGİT Lizbon Zirvesi’nde, bölgede etkisini artırmak düşüncesiyle Dağlık
Karabağ sorununa çözüm bulabilecek tek devlet olarak kendisini sunan Rusya Federasyonu, Azerbaycan’a destek verdi. Bunun dışındaki tüm faaliyetleri Ermenistan’ı
destekler yönde oldu. Rusya Federasyonu’nun Ermenistan topraklarındaki üsleri de
Azerbaycan tarafından tehdit olarak algılandı.
1993-1998 yıllarında Azerbaycan devlet düzeyinde 33 ülkeye 79 ziyaret gerçekleştirdi ve dış ülkelerle Azerbaycan arasında 431 uluslararası belgeye imza atıldı. Mayıs
1994’te NATO’nun “Barış İçin Ortaklık” programına katılan Azerbaycan, topraklarının işgali konusundaki gerçekleri tüm dünyaya anlatabildi. AGİT ve BDT ile ilişkilerin boyutu genişledi.
19
20

Araz Aslanlı, İlham Hesenov, Haydar Aliyev Dönemi Azerbaycan Dış Politikası, Platin, Ankara 2005, s. 146.
A. Məmmədov, Müstəqil Azərbaycan Dövlətinin Bərpası və Möhkəmləndirilməsi Uğrunda Mübarizə.
Bakı, 1999, s. 234-235.
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1994 yılının Aralık ayında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen
zirvede Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in teşebbüsü ile AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları İdaresi oluşturuldu.
Aralık 1996’da AGİT’in Lizbon zirvesinde AGİT üyesi olan 54 ülkenin 53’ü
Dağlık Karabağ anlaşmazlığı ile ilgili kabul edilen beyannamede Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü destekledi.21
Ekonomik büyümeyi hızlandırmak, halkın refah düzeyini iyileştirmek ve ticarî
ilişkileri arttırmak amacıyla 1997 yılında Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova tarafından GUAM teşkilatı meydana getirildi.
1999’da İstanbul’da düzenlenen AGİT Zirvesi’nde Bakü-Ceyhan ana ihraç boru
hattı anlaşması imzalandı.22
17 Ocak 2001’de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Azerbaycan’ın Avrupa Konseyi’ne tam üyeliğine karar verdi. 2001 yılının Ocak ayında Azerbaycan Cumhuriyeti
ile Rusya Federasyonu arasında, aynı yılın Kasım ayında ise Kazakistan arasında Hazar Denizi’nin millî sektörlere ayrılması hakkında anlaşmalar imzalandı.
24 Eylül 2001’de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin sonbahar toplantısında Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü teyit eden bir belge kabul edildi (Bu belge
Azerbaycan’ın işgal edilen topraklarını her şekilde kurtarmasına hak veren uluslararası yasal belgedir).
2001 yılında ABD’nin Key-West şehrindeki görüşmelerde ABD Dışişleri Bakanlığı Ermenistan’ı saldırgan devlet olarak tanımladı.23
11 Eylül 2001’de ABD’de yaşanan terör eylemleri sırasında Azerbaycan, teröriz21

22

23

Lizbon Zirvesi’nde AGİT’in, Ermenistan’dan başka bütün üyeleri anlaşmazlığın sadece Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’ın terkibinde olmak üzere Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü çerçevesinde ve Dağlık
Karabağ halkının güvenliğinin sağlanması şartıyla çözümünün mümkün olabileceğini tasdikledikleri için
zirve, AGİT içinde elde edilen bir başarı olarak değerlendirilmektedir.
Araz Aslanlı, Yeni Küresel Mücadele Kafkasya ve Karabağ Sorunu, Eko Avrasya Yayınları, Ankara 2013,
s. 881-82; Kəmalə Ruintən, Ermənistanın Azərbaycana Təcavüzü və Dünya Siyasəti, Adiloğlu Nəşriyyat,
Bakı 2008, s. 90-92; Nesrin Sarıahmetoğlu, “Kafkasya Ötesindeki Siyasi Gelişmeler ve Hazar Petrolleri”,
Türk Cumhuriyetleri ve Petrol Boru Hatları, Bağlam Yayınları, İstanbul 1998, s. 28-29; Lizbon Zirvesi
hakkında daha fazla bilgi için bkz. Lissabon Sammiti, 1996, Bakı 1999.
Nesrin Sarıahmetoğlu, “Hazar Petrol Boru Hattının Güzergahı ve Güvenliğine Bir Bakış”, Avrasya Etüdleri, Sayı 17, 2000, s. 67-80; “Esas İhraç Boru Kemeri Üzre Danışıglar Yahın Üç Ay Erzinde Başa Çatacag”,
Azadlıq, http:/ www.turan.az; “Bakü-Ceyhan’da Yeni Adım”, Radikal, 14 Nisan 1999, s.13; “Morningstar:
Bakü-Ceyhan Tek Seçenek” Radikal, 15 Nisan 1999, s. 13.
Füzuli Cahangir Oğlu İsmayılov, Ermənistan-Azərbaycan Münaqişəsinin Tarixi Kökləri vəMüasir Dövr,
İnformasiya Teknologiyaları Nəşriyyatı, Bakı 2009, s.197-208; L. Fuller, “Armenian, Azerbaijani presidents end Key West talks”, RFE/Rl Newsline Transcaucasus and Central Asia, 7 Nisan 2001; Metanet,
“Ki Uest Danışıqlarından Konkret Nəticə Gözəmək Sadəlövhlükdür” Bizim Əsr, 3 Aprel 2001, s. 5; Nesrin Sarıahmetoğlu, “Dağlık Karabağ Sorununda Sona Doğru: Muhtariyet mi? Müstakillik mi?”, Avrasya
Etüdleri, Sayı 26, 2004, s. 75-102.
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me karşı mücadelede ABD’yi destekledi, ABD Başkanı George Bush “Özgürlüğü
Savunma Yasası”nın 907 sayılı maddesini buna bağlı olarak durdurdu; 2002’de de
Azerbaycan’a silah satışı ile ilgili koyduğu yasağı iptal etti.24
23 Nisan 2002’de Aşkabat’ta Hazar ülkeleri devlet başkanlarının Hazar’ın hukukî
statüsünün belirlenmesi zirvesi yapıldı (Ancak, İran ve Türkmenistan bu konuda yapıcı tutum sergilemedikleri için somut bir netice elde edilmedi).
30 Nisan 2002’de Trabzon Zirvesi’nde “Terörizme, organize suç ve diğer suçlara
karşı organize mücadele hakkında” Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında anlaşmalar imzalandı.
2002 yılı Kasım ayında Azerbaycan, Prag Zirvesi’nde NATO Parlamenterler
Meclisi’nin ortak üyeliğine kabul edildi.25
15 Ekim 2003’te % 71,5 seçmenin oy kullandığı ve sekiz adayın katıldığı seçimlerde resmî bilgilere göre % 76,84 oyla İlham Aliyev Devlet Başkanı seçildi. Aynı yıl İ.
Aliyev Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Başkan Yardımcısı da oldu.
15 Ekim 2008’te yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerinde % 75,64 kişi oy kullandı.
İlham Aliyev % 84,34 oy alarak ikinci dönem devlet başkanlığı görevine getirildi.
Azerbaycan 1 Ocak 2012’de BM’nin Güvenlik Konseyi’ne geçici üye seçildi.
02-04 Nisan 2012’de Avronest Parlamento Kurulunun toplantısı Bakü’de yapıldı.
3 Mayıs 2012’de Azerbaycan bir ay BM başkanlığını yürüttü.
9 Ekim 2013 tarihinde yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerinde İlham Aliyev oyların % 84,5’ini alarak üçüncü kez Devlet Başkanı seçildi. 26
Lahey’deki III. Nükleer Güvenlik Zirvesi Azerbaycan’ın 2014’teki en önemli dış
politika başarısı oldu. Davos, Azerbaycan’ın ekonomik alandaki çekiciliğini kanıtlarken, Lahey Azerbaycan’ın nükleer güvenliğinin temini için gereken bütün imkânları
ortaya koydu. Azerbaycan’ın barış ve adaleti destekleyen bir devlet olduğunun anlaşılması sağlandı. Bu husus Avrupa Birliği’nin “Doğu Ortaklığı” programının Prag’da
24

25
26

“ABŞ Prezidenti Corc, Buş 907-ci Düzəlişin Qüvvəsinin Dayandırılması Haqqında Sənədləri İmzalamışdır”, Dirçəliş XXI Esr, No. 47 Yanvar 2002, s. 63; Araz Aslanlı, “ABD’de Adaletsizliğe Verilen Ara: 907
Sayılı Ek Maddenin Uygulanmasının Durdurulması”, Stratejik Analiz, Cilt. 2, No. 21, Ocak 2002, s. 5562; Kəmalə Ruintən, Ermənistanın Azərbaycana Təcavüzü və Dünya Siyasəti, Adiloğlu Nəşriyyat, Bakı
2008, s.72-73.
Prag görüşmeleri hakkında daha fazla bilgi için Nesrin S. Karagür, “Dağlık Karabağ Problemi Neden Çözülemiyor”, Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2007,
s. 135-168.
2013 devlet başkanlığı seçimleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Nesrin Sarıahmetoğlu, Azerbaycan’da
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri: Beklentiler ve Gerçekler”, ORSAM Rapor No: 170, The Black Sea International Rapor No:35, Ekim 2013.
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düzenlenen son zirvesinde de tasdiklendi. Burada Ermenistan Cumhurbaşkanı S.
Sarkisyan’ın Türkiye’yi itham eden açıklamalarına Azerbaycan Cumhurbaşkanı büyük cesaret ve mantıkla cevap verdi. İlham Aliyev, Türkiye’nin yalnız olmadığını, bu
noktada savunmanın gerekli olduğunu açıkça bildirdi ve bu tutumu uzun süre dünya
basınının ilgi odağı oldu. Azerbaycan 2014 yılında bölgesel iş birliği yönünde de ciddi
adımlar attı. Bu bağlamda Tiflis’te Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının üçlü zirvesi gündem yarattı. Bu görüşmede taraflar bölgede barışın, güvenliğin
temini ile birlikte, enerji alanında da iş birliğini genişletmenin önemini vurguladılar.
Aslında, Bakü daha geniş ölçekte işbirliğini geliştirmek niyetinde olduğunu bildirdi.
Bu sırada İlham Aliyev’in Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler
Konferansı’nın IV. Zirve Toplantısı ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi
IV. Zirvesi’ne katılımı da ayrıca önemliydi. Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen birinci toplantıda Azerbaycan tüm tarafların eşit şartlarda katılımına olanak sağlayan
işbirliği modeline taraftar olduğunu ifade etti.
2014’te Avrupa’nın ilgi odağı Azerbaycan oldu. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın Azerbaycan’a resmî ziyareti ikili işbirliğinin gelişim sürecini başlattı.
Fransa Cumhurbaşkanı, Paris’in Azerbaycan’ı Güney Kafkasya’nın en önde gelen
devleti olarak gördüğünü aynı zamanda, tüm alanlarda karşılıklı işbirliğinin verimli
olacağını bildirdi. Anlaşmazlıkların çözümü ve enerji güvenliği meselesinin ise bu
işbirliğinde özel bir yeri vardı.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2014’te ülkenin toprak bütünlüğü konusunda uluslararası girişimlerde bulundu. Bu açıdan Devlet Başkanı’nın NATO’nun Galler Zirvesi’ne
katılımı ve yaptığı konuşma büyük önem arz etmektedir. Bu etkinlikte, Kuzey Atlantik
Paktı Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekleyen bir belge kabul etti.
Hazar’a Kıyısı Bulunan Ülkelerin Devlet Başkanlarının Rusya’nın Astrahan şehrinde yapılan IV. Zirvesi de Azerbaycan için 2014 yılının önemli olaylarından biri
oldu. Burada ilk olarak beş taraflı işbirliğinin Bakü’nün uzun yıllardır savunduğu konuma uygun olan temel ilkeleri tespit edildi.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Strasbourg’da düzenlenen oturumunda Azerbaycan dinî hoşgörü, kültürler arası diyalog ve çok kültürlülüğün gerçekleştiği
ülke olduğunu ortaya koydu. 2014’te uluslararası alanda işbirliği yapılan ülkelerin, sayısı
arttı. Azerbaycan çok yönlü bir dış politika takip ettiğini ifade ederek Avrupa ve Asya
ülkeleri ile de yüksek düzeyde ikili ilişkilerini geliştirmeye çalıştı. Bölgesel sorunların
çözümünde, bölgesel işbirliği konularında Azerbaycan, birçok girişimi başlatan ve bu
teşebbüslerin projelere dönüşmesine imkân sağlayan bir ülke kimliği de kazanmış oldu.
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2013, 2014 ve 2015 yıllarında da Dağlık Karabağ sorununun çözümünde hiçbir
ilerleme sağlanamadı. Ermeniler geçmiş yıllarda olduğu gibi mevcut durumu devam
ettirmeye çalıştılar.
2016’da Ermenistan birlikleri 1 Nisan’dan 2 Nisan’a geçen gece Azerbaycan’ın
tüm cephe hattı boyunca yoğun ateş açtılar. Ermeniler bununla sadece Azerbaycan
ordusuna yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda uluslararası anlaşmaları ihlal ederek

sivil halka karşı askeri suç kapsamında da bir ihlal gerçekleştirdiler. Temas hattının
yakınında bulunan yerleşim birimleri, göçmen kasabaları Ermeni saldırılarına maruz
kaldı. Sonuçta birçok sivil yaralandı, eğitim kurumları hasar gördü, evler yıkıldı, ciddi
maddî hasar yaşandı. Azerbaycan silahlı kuvvetleri saldırıları önleyerek karşı darbelerle Ermeni birliklerini geri çekilmeye mecbur etti, birkaç stratejik mevkide kontrolü
ele geçirdi. Ermenistan silahlı kuvvetleri çok sayıda asker ve teknik kayba uğradı.27
5 Nisan 2016 saat 12.00’den itibaren Azerbaycan ve Ermenistan ordusunun temas
hattında tarafların anlaşmasıyla harekât sona erdi.28
Uluslararası kamuoyunun tepkisi de bu süreçte ayrıca dikkat çekici idi. Bu kez Batı,
konuya objektif yaklaşmaya çalıştı. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü kabul edenlerin artması, birçok devletin adil bir tutum sergilemesi, yıllarca yapılan propagandaların sonucu olarak ortaya çıktı. Bugün artık birçok devlet Azerbaycan’ı destekliyor olsa
da bu hala yeterli değildir. AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları veya uluslararası teşkilatlar bu konuda yine yeterli olamadı. Ancak Azerbaycan yönetimi sorunun barışçıl
çözümü yönünde çabalarını sürdürmeye devam etti. Devlet Başkanı ve hükümet yetkilileri Karabağ konusunda pek çok zirve toplantısı yapmakta ve görüşmelerin yapıcı
bir noktaya yönelmesi için gayret göstermektedirler. Aynı zamanda, ordunun savaş
kabiliyeti geliştirilmekte, toprakların kurtarılması için ciddi adımlar atılmaktadır.
Azerbaycan, işgal edilen topraklarının azat edilmesinde pek çok sıkıntı yaşasa da
çeşitli konularda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok projenin içinde yer aldı.
Dünya enerji güvenliğinin temin edilmesinde etkin rol oynadı. Uluslararası projelerin
aktif katılımcısı olarak bağımsız konumu ile öne çıktı.
2015 Azerbaycan için karmaşık ve çelişkilerle dolu bir yıl oldu. Beklenmedik ge27

28

Ramiz Mehdiyev: “Ermənilərin təxribatına lazımi cavab verilməlidir” 525-ci qezet, 6 Aprel 2016; Azərbaycanın siyasi və hərbi gücü qarşısında aciz qalan Ermənistan, İki Sahil, 4 Aprel 2016.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib: Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin giriş nitqi (10 yanvar 2015-ci il). Xalq qəzeti, 28 Yanvar 2015, No. 20, s. 1-3; Uluslararası teşkilatların konu ile ilgili çalışmaları ve çözüm modelleri için bkz. Nesrin Sarıahmetoğlu, “Azerbaycan’ın
Bağımsızlığının 20. Yılında Karabağ Meselesi”, Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve
Türkiye, İstanbul 2012, s.133-170.
“Cəbhədə əməliyyatlar dayandırıldı - Atəşkəs”, Xeberci, http://xeber.azeri.net/, 05 Aprel 2016 (14.05.2016)
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lişmelerin etkisi altında önceden tahmin edilemeyen olaylar yaşandı. İstatistiklere
göre, bir önceki yıl için yapılan ekonomik tahminlerde yanılma payı % 11 idi. Burada dünya devletlerinin çifte standart politikasının rolünü ayrıca vurgulamak gerekmektedir. Öncelikle, küresel çapta jeopolitik, ekonomik-malî nitelikteki gelişmeler
yaşandı. 2014’te dünyanın önde gelen analistleri karmaşık bir döneme girildiğini vurgulamışlardı. Yapılan bu tahmin gerçek oldu. Çeşitli bölgelerde ihtilaflar derinleşti ve
arttı. Özellikle Orta Doğu’da silahlı çatışmalar şiddetlendi. Bu süreç bölgede mezhep
ayrımını daha da şiddetlendirdi.
Diğer yandan, dünya devletlerinin Ortadoğu’ya askerî müdahalesi yeni bir şekil
kazandı. Böylece bölgenin istikrarının sağlanması güçleşti. 2015 yılının sonlarında
Orta Doğu’da jeopolitik-askerî durum daha da kötüleşti. Bu süreç petrol fiyatlarının
hızla düşmesine yol açmasının yanısıra Orta Doğu’dan dünyanın çeşitli ülkelerine
göçmen akınını da hızlandırdı.
12 Şubat 2015’te Bakü’de Devlet Başkanı İlham Aliyev’in teşebbüsü ile Güney Gaz
Koridoru Danışma Konseyi’nin ilk toplantısı yapıldı. Bu, Avrupa’nın enerji güvenliği
açısından önemli bir adımdı. Çünkü burada Güney Gaz Koridoru gibi büyük bir projenin hayata geçirilmesi yönünde somut faaliyetler gündeme taşındı. Bunun Azerbaycan
Devlet Başkanı tarafından ileri sürülmesi ise jeopolitik ve siyasî bir anlam taşıyordu.
21-22 Mayıs 2015’de Letonya’nın başkenti Riga şehrinde Doğu Ortaklığı’nın IV.
Zirvesi yapıldı. Burada Azerbaycan için de büyük önem taşıyan tüm ortak ülkelerin
toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığının desteklenmesine Avrupa Birliği’nin
bağlılığını ifade eden Ortak Bildiri kabul edildi. Bu gerçekte Azerbaycan diplomasisinin bir başarısıydı. Çünkü yıllardır bu konu imkânlar dâhilinde Bakü tarafından gündeme getiriliyordu. Bununla beraber, Azerbaycan yönetimi defalarca Avrupa Birliği
ile işbirliğinin daha somut ve net olması gerekliliğini ileri sürmüştü.
21-22 Temmuz 2015’de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın Azerbaycan’a ziyareti sırasında bu hususlar ayrıca ele alındı. Brüksel, Bakü’nün ileri sürdüğü
önerileri olumlu değerlendirdi. Donald Tusk Azerbaycan’la ilişkilerin AB için önemini özellikle vurguladı. Problemli bir dönemde AB yetkilisinin bu itirafları önemliydi.29
Bu durum, Azerbaycan’ın tarihinde ilk Avrupa Oyunları’nın yapılması için ayrıca anlamlıydı. Mesele şu ki, bu etkinliğe ev sahipliği yapmayı üstlenen Azerbaycan’a karşı
Avrupa’da karalama kampanyası düzenlendi. Bakü bu hassas noktada da soğukkanlı
29

Azerbaycan’ın AB ile olan ilişkilerine bakıldığında ise tüm AB içerisinde İngiltere’nin farklı bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Bu durumun başlıca sebebi Azerbaycan’daki en büyük yatırımcılardan
birisinin İngiltere kökenli enerji firması BP olmasıdır. Ülkenin diğer AB üyeleri olan ilişkileri de benzer
şekilde ekonomik faydalar etrafında şekillenmektedir. 2004 yılında Azerbaycan, AB’nin yakın çevresiyle
ilişkilerini kuvvetlendirmeye yönelik olan Avrupa Komşuluk Politikasına dâhil edilmiştir.
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bir davranış sergiledi. Bütün baskılara rağmen Avrupa Oyunları yapıldı. Analistler bu
durumu Azerbaycan’ın “akıl gücünün” gösterisi olarak değerlendirdiler.
Azerbaycan dış politikası hiçbir gücün millî iradeyi etkileyemeyeceği yönünde belirlenmiştir. Bağımsız politika izleyen Azerbaycan, bu politikasını halkın menfaatlerini müdafaa etmek şeklinde ortaya koymaktadır. Bu fikirler hem iç politika hem de
dış politikanın içeriği bağlamında büyük önem arz etmektedir. Bu gerçekliğin arka

planında dış politika için ilkesel önem taşıyan bir özelliğinin de vurgulanması gerekir.
Avrupa Parlamentosu 10 Eylül 2015’de Azerbaycan ile ilgili çeşitli suçlamaların yer
aldığı bir karar kabul etti. Bu karar ülkede ifade özgürlüğünün sınırlandığını, siyasî
tutukluların olduğunu belirtiyordu. Bu gelişmelerden önce 2014 yılının Aralık ayında
ABD’nin Helsinki Komisyonu Başkanı, Kongre üyesi C. Smith Azerbaycan’a karşı
yaptırımların uygulanmasını öngören bir belgeyi Kongre’ye sundu. Aynı zamanda,
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland Azerbaycan’ın Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’ni nasıl yerine getireceği konusunda bir araştırmaya başlanacağı
hakkında da beyanat verdi.
ABD Başkanı Barack Obama Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e 3 Aralık 2015 yılında özel bir mektup göndererek Washington’da 31 Mart-1 Nisan 2016’da düzenlenecek IV. Nükleer Güvenlik Zirvesine davet etti. Bu aynı zamanda ABD’nin Azerbaycan’a bakışının da bir göstergesiydi. 30
Azerbaycan’ın dış politika öncelikleri şöyledir:
• Piyasa ekonomisi ve hukukun üstünlüğüne dayalı çoğulcu demokrasinin geliştirilmesi,
• Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması amacıyla bağımsız
dış politika yürütülmesi,
• Azerbaycan’ın güvenliği, siyasî bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne
yönelik tehlikelerin ortadan kaldırılması,
• AGİT Lizbon Zirvesi ilkeleri temelinde Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun AGİT Minsk Grubu çerçevesinde görüşmeler yoluyla çözülmesi,
• Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı askerî saldırısının sonuçlarının giderilmesi,
• Komşu ülkelerle iyi komşuluk ve karşılıklı fayda arz eden ilişkilerin geliştirilmesi,
30

• Bölgede güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesi,

“Azərbaycan Bölgede İstikrarın və Güvənliyin Korunmasında Başlıca Məqam Sahibidir”, Azerbaycan,
8 Yanvar 2016; “ABD Başkanı Obama Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nı 4. Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne
Katılmaya Davet Etti”, Trend News Agency, http://tr.trend.az/news/politics/2477369.html, 6 Ocak 2016,
(28.02.2016)
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• Bölgede yasadışı silahların önlenmesi,
• Nükleer silahların önlenmesine ilişkin mevcut küresel rejimlere bağlılık ve Güney Kafkasya’da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölgenin oluşturulması,
• Hazar Denizi havzasının askerden arındırılması,
• NATO, Avrupa Birliği, Batı Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi de dahil olmak
üzere Avrupa ve Transatlantik güvenlik ve işbirliği yapılarına entegrasyonun sağlanması,
• Azerbaycan’ın Batı ve Doğu’nun kavşağında yerleşmekle önemli stratejik-coğrafî konumundan yararlanarak, ülke ekonomisinin çeşitli alanlarının gelişiminin hızlandırılması
• Azerbaycan’ın da yer aldığı Avrasya ulaşım koridorunun geliştirilmesidir.31
Buna göre Azerbaycan dış politikası, BM ilkelerindeki devletlerin egemen eşitliği,
güç kullanmama, devletlerin toprak bütünlüğüne saygı, uluslararası anlaşmazlıkların
barışçıl yollarla çözümü, devletlerin iç işlerine karışmama, uluslararası görev ve sorumlulukların iyi niyetle yerine getirilmesine dayanmaktadır.32
Azerbaycan’ın Bölgesel ve Küresel Ülkelerle İlişkileri
Azerbaycan-Rusya İlişkileri
Azerbaycan, ekonomik göstergelerde BDT’de Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’dan
sonra dördüncü ülkedir. Bölgede ihracat potansiyelinin % 90’dan fazlası Azerbaycan’a
aittir. Bu veriler Azerbaycan’ın Rusya için önemli ve alım kabiliyeti olan bir pazar tablosu olduğunun da göstergesidir. Kuzey Kafkasya’nın kontrol altında tutulması, Hazar’ın statüsü meselesinin çözümü, enerji siyasetinde karşılıklı ilişkilerin kurulması,
rekabet sonucunda üçüncü pazarlarda fiyatları düşürmemek ve ayrıca İran bağlamında da Bakü ile ilişkiler Rusya için önemlidir. Aynı önem Azerbaycan için de geçerlidir
ve Rusya ile kültür, güvenlik ve sınır meselelerinde karşılıklı işbirliği için imkânlar
mevcuttur. İran, Hazar’da Azerbaycan’a şüpheyle bakmakta, Hazar’da ve bölgede askerî gücünü arttırmaya devam etmektedir.33
31
32
33

Əli Hasanov, Muassır Bəynalxalq Münasibətlər ve Azərbaycan’ın Xarici Siyasəti, Azərbaycan Nəşriyyatı,
Bakı 2005, s. 242-247.
Musa Qasımov, Azerbaycan Bəynalxalq Münasibətlər Sisteminde, Gənclik Nəşriyyatı, Bakı 1996, s.12-13;
Nəcəfov, “Azərbaycan’ın Milli Təhlükesizlik Probləmləri: Nəzəri Məsələlər”, Beynelxalq Həyat, Cilt. II,
No 4, 1998, s. 7-8.
Hazar’ın statüsü konusu 1990’lı yıllar boyunca Rusya ve Azerbaycan’ın farklı yaklaşımlar sergiledikleri,
bölgedeki barış ve istikrar ile enerji projelerini tehdit eden konuların başındaydı. Ocak 2001’de gerçekleştirdiği Hazar’da işbirliğine ilişkin ortak bildiride, “Hazar Denizi’nin dibinin ilgili sınırdaş ve karşı devletlerarasında sektörlere bölünmesi” kabul edilmiş, sonrasında Azerbaycan’la Kazakistan ve Kazakistan’la
Rusya arasında imzalanan belgeler sonucunda, tarafların tamamının katılımıyla Hazar deniz yatağının
paylaşımına ilişkin bir anlaşma imzalandı. 2003’te ise ilk önce Azerbaycan-Kazakistan arasında daha
sonra da Azerbaycan-Kazakistan- Rusya arasında imzalanan anlaşmalarla Hazar Denizi’nin kuzeyindeki
deniz yatağı orta hat yöntemine göre bölünmüş ve bir ilerleme sağlanabilmiştir. Mitat Çelikpala “İlham
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Hazar’da güvenliğin sağlanması için 2011 yılından itibaren Azerbaycan ile ABD
ve NATO arasında işbirliği vardır. ABD, Hazar’da güvenliği temin etmek için hava
sahasını ve Hazar Denizi’ni kontrol etmek üzere kurulan radarları Azerbaycan’a bedelsiz vermiştir. Sualtı güvenliği için gereken donanımı yine ABD vermiş ve eğitimler
de Amerikalılar tarafından yaptırılmıştır. Bu düzeneklerde silah bulunmamaktadır.
Ancak bu sistemler güvenlik açısından önemli olup radyoaktivite ve diğer konularda
da kontrolü sağlamaktadır. Bu işbirliğinin Rusya ile olan ilişkilere herhangi bir etkisi
olmadığı gibi Azerbaycan, ABD ile işbirliğinde bulunmayacağına dair Rusya’ya herhangi bir taahhütte bulunmamıştır.34
Rusya’da dönem dönem Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın ortak bir ordu tesis
ettiği ve Rusya’nın bu durumdan rahatsızlığı dile getirilmektedir. Bu iddialar kamuoyunda çoğu kez ciddi araştırılmadan ileri sürülmüş, meselenin esasını dikkate almayan
haberlerdir. Böyle bir ordu yoktur, fakat Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın boru
hatlarının güvenliğini temin etmek için işbirliği anlaşmaları vardır ve bu amaçla işbirliği yapılıp, ortak eğitim programları da gerçekleştirilmektedir.
Son dönemde Rusya’nın Hazar’daki filosunu büyüteceğini açıklaması ise Hazar
merkezli olarak Azerbaycan-Rusya ikili ilişkilerinde muhtemel bir gerginliğin işareti
olarak görülebilir. 2011’e kadar Rusya’nın en eski filosu olarak adlandırılan Hazar
filosunun gerçekten gerekli olup olmadığı, Rusya’nın hayatî çıkarına hizmet etmediği
tartışmaları yapılmaktaydı.35 Fakat özellikle Azerbaycan ile Türkiye arasında TANAP
projesine ilişkin anlaşmanın imzalanması ve Orta Asya kaynaklarını Azerbaycan üzerinden Batılı pazarlara taşıyacak Hazar geçişli boru hattı projesinin yeniden gündeme
gelmesi bu tartışmanın bittiğine işaret etmektedir.
Bu arada 2016 yılının Nisan ayında Azerbaycan ve Ermenistan arasında cephe
hattı boyunca artan gerilim Karabağ’da Azerbaycan ordusunu gerçekleştirdiği bir harekâta sebep oldu. Ermenistan ordusunun verdiği zararlar sonucu cephe bölgesinde

34
35

Aliyev’in Dış Politikası”, Kafkasya’nın Yükselen Yıldızı İlham Aliyev Döneminde Azerbaycan, ed. Çağrı
Erhan, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2013,
s. 287-288.
Shamkhal Abılov,-Ismayıl Isayev, Azerbaijan-Russian relations: Azerbaijan’s Pursuit of Successful Balanced Foreign Policy, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, cilt 9, sayı 19, 2015, s. 113-143.
Rusya, Hazar filosuna 2013 yılı içinde iki Serna tipi amfibi çıkarma/ saldırı gemisi, iki küçük boyutlu
füze taşıyan gemi ve iki servis gemisi ekleneceğini açıklamıştır. Bu çerçevede Rusya’nın Azerbaycan
topraklarında yer alan son askerî tesisi olan Gebele üssünü boşaltması konusuna da değinmek gerekir.
Rusya Gümrü’de bulunan ve 2044’e kadar Rusya’nın kontrolünde olan 102 No’lu üsteki sözleşmeli asker
sayısının ikiye katlanacağını açıklaması yeni bir askerî hareketliliğe işaret etmektedir. Rusya bu adımla bir
yandan Ermenistan’la olan askerî işbirliğini ve ittifakını teyit ederken diğer yandan istemediği bölgesel
gelişmelere karşı hazırlığını artırmış olmaktadır. Rusya, bu üs vasıtasıyla bir yandan eski Sovyet coğrafyasında Kolektif Güvenlik Örgütü şemsiyesi altında bir hava savunma sistemi kurarken diğer yandan
Ermenistan’ın güvenliğinin kendisinden geçtiğini teyit etmektedir. Mitat Çelikpala, a.g.m., s. 288.

23

BAĞIMSIZLIKLARININ 25. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ

yeniden askeri operasyonlar başladı. Defalarca yapılan çağrılara rağmen, Ermenistan
ateşkese uymak istemedi. Savaşlarda kaybettiği toprakları geri almak adına sivil halka
ateş açtı.36 Azerbaycan Ordusu’nun karşılık vermesi ile Ermenistan silahlı kuvvetleri
kayıp vererek geri çekildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov gerilimin yaşandığı günlerde Moskova’ya ani ziyaret gerçekleştirerek Rus meslektaşı Sergey Lavrov’la görüştü.

Rusya her zaman olduğu gibi şimdi de Dağlık Karabağ sorununun çözümlenmesi
sürecinde öncü rolünü oynamak istemektedir. Azerbaycan-Rusya ilişkileri de bu dönemde daha yoğun gelişme içindedir. Rusya Dışişleri Bakanı, Dağlık Karabağ sorununun çözümüne dair iyimser fikirlerde bulunmakta, sorunun çözümü için müzakere
sürecinin daha fazla olmasını ve Rusya’nın tarafların sonuç konusunda gösterecekleri kararlılığı dikkate aldığında, bu sürece yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.
Bu açıklamalar, Moskova’nın tavrı Dağlık Karabağ sorununun çözümüne umutların
biraz artırmasına yol açtı. Genel olarak, her iki ülke Dağlık Karabağ sorununun çözümü, Avrasya Ekonomik Birliği, Gümrük Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü’ne
katılma yönünde ciddi müzakerelerde bulunmaktadırlar. Bu görüşmelerde her ülke
kendi stratejik menfaatleri esas alınmaktadır. Rusya Azerbaycan gibi uluslararası süreçlerde dinamik rol oynayan, bir ülkeyi yanında görmek istemektedir. Tüm bunlar,
aynı zamanda Dışişleri bakanlarının açıklamaları, görüşmeler sürecinde ilerlemelerin
olduğunun da bir göstergesidir.37
Rusya’nın meydana gelen gelişmelerde önceki yıllara kıyasla hayli sessiz kalması veya öyle görünmesi de farklı bir siyasetin göstergesi olarak düşünülebilir. Rusya
Ermenistan’ın askeri ve siyasi müttefiki hatta Ermenistan’ın tek müttefikidir. Bu nedenle Rusya’nın gelişmelere tepkisiz kalması şüphesiz beklenemezdi. Diğer taraftan
Rusya-Azerbaycan ilişkilerindeki olumlu gelişim seyri bu süreçte Rusya açısından bir
problemdi. Ne Putin ne de Lavrov’un Azerbaycan aleyhine sert söylemlerde bulunmamaları bunun en önemli göstergesidir. Sadece ateşkes çağırısında bulunuldu. Bu
karmaşık ortamda Lavrov Bakü’ye geldi. Azerbaycan siyasi analitikleri bu ziyaretin
çok önemli olduğu yorumunu getirilerken Rusya’nın Azerbaycan’ın gücü ve potansiyelini bildiğini ve Dağlık Karabağ’ın işgaline son verilmesinden duydukları bir tedirginlik ifadesi olduğunu ileri sürdüler. Rusya, gerginlik süresince tarafları bir araya getirmek istemesine rağmen samimi bir arabuluculuk tavrı sergilemedi. Çünkü Lavrov
Bakü’ye somut önerilerle gelmemişti.38
36
37
38

“Azərbaycanın siyasi və hərbi gücü qarşısında aciz qalan Ermənistan”, İki Sahil, 4 Aprel 2016.
Rufik Ismayılov, “İşğal altındakı 7 rayonun geri qaytarılması real görünür”, Kaspi, 22 İyul 2015.
“Ateşkes işgal edilmiş toprakların Ermenilerde kalması anlamına gelmemelidir”, Kaspi, 6 Aprel 2016.

24

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

Azerbaycan-ABD İlişkileri
ABD, Azerbaycan’ın bağımsızlığının ilan edilmesinden petrol anlaşmalarının imzalanmasına kadar olan sürede muhalefet güçlerini destekleyerek savaş şartlarında
olan ülkenin iç dayanışmasına engel olmuştur. Asıl amaç o sıralarda mevcut iktidarın
gücünü zayıflatarak ülkenin zenginliklerinin kontrol edilmesini sağlamak ve bölgede
güçlü hâle gelmekti. Bu devirde iktidara karşı güçlü muhalefet şekillendirilerek bunların geniş halk kitleleriyle ilişkileri desteklenmişti. 1991-1992’de Muttalibov iktidarına karşı Halk Cephesi muhalefeti, 1992-1993’te Halk Cephesi’ne karşı Haydar Aliyev’in liderliğindeki güçlü muhalefet Azerbaycan toplumunun dış tesirlere ne kadar
hassas olduğunun bir göstergesiydi.39 1994’ten sonra imzalanan petrol antlaşmaları
ile idare edilebilen, istikrarlı bir Azerbaycan’ın şekillenmesi ABD’nin de beklentileri
dâhilindeydi.

ABD ilk dönemlerde çok faal bir siyaset takip ettiği Güney Kafkasya politikasında
yer yer Rusya’nın tepkisiyle karşılaştı. Washington, Güney Kafkasya bölgesinde işbirliğinin gelişimine taraftardı ve ABD’yi bu işbirliğine götüren en büyük sebep bölgesel
güvenlik sistemi fikrinin gerçekleşmesi oldu. Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasını
destekleyen ABD, bu meselenin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin düzene konmadan pratikte gerçekleşmesinin de çok düşük bir ihtimal olduğunu biliyordu. AB’ne girmek isteyen Türkiye öte yandan Kafkasya ve Orta Asya’daki önemini de
kaybetmek istememekteydi. Avrupa ise Türkiye’nin bu tavrından ve imkânlarından
istifade ederek söz konusu coğrafyayı Rus tesirinden uzaklaştırmaya çalıştı. Türkiye’nin genelde Kafkasya özelde ise Güney Kafkasya’daki hâkimiyeti bölge devletleri
ile dostça ilişkilerine dayanıyordu. Azerbaycan ve Gürcistan için problem teşkil edecek
herhangi bir durum söz konusu değildi. Bu ülkelerle ilişkiler gelişerek hâlen devam
etmektedir. Ancak, bölgede Ermenistan gibi militarist bir ülke vardır ve bu ülke aynı
zamanda Rusya ve İran’a da bağlıdır. Rusya ve İran da Batı’nın bölgedeki gelişimini
engelleyici bir siyaset takip etmektedir. Bu siyasetin en önemli aktörlerinden birisi de
Ermenistan’a odaklanmış siyasettir. Bu siyaset uzun yıllar ABD tarafından uygulanmaktadır. Amerika’nın genelde Kafkasya’ya özelde ise Güney Kafkasya’ya olan ilgisinde ekonomik menfaatleri de söz konusudur. Amerikan Kongresi’nin her yıl artarak
Ermenistan ve Dağlık Karabağ’ın gelişmesi için ayırdığı ödenekler gündemi meşgul
eden ve ciddi tartışmaların yaşanmasına sebep olan bir karar olarak tarihteki yerini
almıştır. Amerika tarafından yapılan bu yardımlar aynı zamanda Batı’nın bu proble39

Samir Guliyev, Bağımsızlıktan Sonra Azerbaycan-ABD İlişkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2004, s. 42-44.
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me yönelik çifte standardının da bir göstergesidir.40 ABD tarafından her türlü destek
sağlanmasına rağmen Rusya’nın ve İran’ın etkisi de gerek askerî gerekse ekonomik
yönden Ermenistan’da giderek artmaktadır. Öncelikle Güney Kafkasya hâkimiyet için
büyük güçlerin mücadele alanıdır. Böyle bir durumda her şeyden önce en büyük kazanç şüphesiz gelişmelerin “lideri” bölümünde ortaya çıkan ABD veya Batı’ya aittir.
Bugün Güney Kafkasya bölgesi de dahil genelde Kafkasya için mücadele, çok riskli ve çok sorumluluk isteyen bir aşamaya gelmiştir. Özellikle ABD açısından bölge
kendi stratejine uygun şekilde dikkate alınmaktadır. Ancak mesele Washington’un
Güney Kafkasya bölgesini ayrı ayrı bağımsız devletlerin toplanması şeklinde değil,
Kafkasya Bölgesi (Kuzey ve Güney Kafkasya olup, ilgili devletler Türkiye, İran ve
Rusya şeklinde sıralanmaktadır), Hazar Bölgesi (Batı’nın enerji menfaatleri ve Hazar
çevresi ülkeler dikkate alınmaktadır) ve Orta Asya şeklinde bir jeopolitik birlik olarak
görmesidir. Batı’nın bölgeye çıkışında Gürcistan ve Azerbaycan’ın özel bir yeri vardır.
Fakat Ermenistan ile olan anlaşmazlıklar halledilmedikçe bölgesel siyasetin gelişmesi
için hem bölge ülkelerin birbirleriyle olan münasebetlerinde hem de ABD ve Avrupa’nın bölgedeki siyasetlerinin gelişiminde büyük engeller meydana gelecektir. Çünkü
problemli olan veya etnik anlaşmazlıkların yaşandığı bölgelerde Rusya veya başka bir
devletin müdahale riski her zaman daha kolaydır. Onun için ABD ilk aşamada bölgeyi Rusya’nın etki alanından çıkartmaya çalışarak bölgesel ekonomik projelerin gerçekleşmesi ve bölge devletleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine önem vermektedir.
ABD veya Batı Dünyası bölgenin kendisiyle bütünleşmesini istemektedir ki, genel
siyasetinin istikametini de bu bakış açısı oluşturmaktadır.41
ABD’ye göre, son 25 yılda ilişkilerin seyri değişmiştir. Azerbaycan Batı’ya, Batı
ise Azerbaycan’a daha çok şey teklif etme yetkinliğindedir. Bu görüş ilk önce gerçeğe
daha yakındı. Bu iki nedenden kaynaklanmaktadır. Birincisi, ABD, Afganistan’dan
çıktı ve Azerbaycan’ın NATO operasyonlarına destek veren ülke olarak önemi bu
anlamda giderek azaldı. İkinci mesele enerjidir. Avrupa, enerjisini farklı yollarla temin
edebilme savaşı vermektedir. Bu anlamda Azerbaycan’ın enerji açısından önceki yıllara göre öneminin azalması riski de muhtemeldir.

40

41

“ABŞ Dağlıq Qarabağdakı Separatçı Rejimə Ayırdığı Yardımın Həcmini Artırıb”, APA Azeri Press Agency, 1 İyul 2010, www.az.apa.az/print.php?id=191956, 6.08.2010; “ABŞ-ın Dağlıq Qarabağa Ayırdığı Maliyyə Yardımı Separatçı Rejimin Dəstəklənməsi Üçün Göndəriləbilər-Vitse Spiker” Trend News, 2 İyul
2010, www.az.trend.az/print/1714409.html , (6.08.2010)
Vüsalə Rafiqqızı, “Xozeyn Tamamilə Deyişir”, Şərq, 14 Oktyabr 2009, s. 3; Fizzə, “Ermənistan Yaxın
Zamanda Rusiyadan Uzaqlaşmayacaq”, Azadlıq, 17 Oktyabr 2009, s. 7; Natiq Cavadlı, “Bu Gedişatda
Azərbaycan Önemli Oyunçu Olacaq”, Bizim Yol, 17 Oktyabr 2009, s. 7; Fizzə, “ABŞ Türkiyəyə Təzyiqləri
Artıracaq”, Azadlıq, 20 Oktyabr 2009, s. 12.
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1 Nisan 2016’dan 2 Nisan 2016’ya geçen gece, Ermeni Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan mevzilerine Washington’da IV. Nükleer Güvenlik Zirvesi sona erir ermez ateş
açmaya başladı.42 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Washington’da ABD
Dışişleri Bakanı John Kerry ve Başkan Yardımcısı Joseph Robinette Biden ile görüştü.
Görüşmelerde Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuk kuralları ve ilkeleri temelinde ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanması
koşulu ile çözümü meselesi ele alındı, ABD yetkilileri sorunun çözüm zamanının
geldiğini ve Azerbaycan’ın haklı konumuna desteklerini belirttiler. 43
ABD’nin AGİT Minsk grubundaki temsilcisi James Warlick de defalarca işgal
altındaki yedi bölgeden Ermeni ordusunun çıkarılmasının önemini vurguladı. Amerikalı Eş başkan kendi beyanı ile Dağlık Karabağ etrafındaki bölgelerin işgal edilmiş
topraklar olduğunu, işgalci tarafın “Karabağ Ermeni kuvvetleri” değil, bilhassa Ermenistan olduğunu beyan etti.
Amerikalı Eş Başkanın bu beyanatı olumlu değerlendirilmelidir. Bugüne kadar
görüşmeler sürecinde “işgal edilmiş topraklar” kelimesi kullanılmakta ancak işgalcinin kim olduğu belirtilmemekteydi. Çoğu zaman Eş başkanlar diplomatik manevra
ile işgalciyi “Dağlık Karabağ Özgürlük Ordusu” olarak ifade ediyorlardı. Ancak son
dönemde Batı’nın konumunda ciddi bir dönüş meydana geldi. Önce, Almanya işgal
altında olan, Ermenistan tarafından kontrol altında tutulan topraklardan bahsetti, ardından da Almanya Federal Meclisi Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü destekleyen
bir belge kabul etti. Ermenistan’ın kontrolünde olan Azerbaycan toprakları demek
Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgal edilmesi demektir. Bu olaylardan sonra ABD’nin görüşleri olumlu bir şekil aldı. Amerika Dağlık Karabağ toprakları dışında bulunan işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kayıtsız şartsız, kesin
olarak geri verilmesi taraftarı olarak hareket etti. 44
Azerbaycan-İran İlişkileri
18 Ekim 1991’de Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle iki ülke arasındaki
ilişkilerin seyri değişti. Bu yeni dönemde, Azerbaycan’ın siyasî ve toplumsal yapısı, İran’ın Azerbaycan’ı tehdit algılamasının merkezine oturdu. Bunda hiç şüphesiz
İran’ın etnik yapısı (içinde barındırdığı Türk nüfus), uluslararası konumu ve bölgesel faktörler de etkendi. Bu tarihten itibaren İran’ın Azerbaycan politikası, Azerbaycan’daki iktidar değişiklikleriyle paralellik gösterdi.
42 “Putinin bu dəfəki Avropa cəbhəsi: Qarabağ! – “Kreml, böyük xaosla təhdid edir”, Azadlıq, 9 Aprel 2016.
43 “Ateşkes işgal edilmiş toprakların Ermenilerde kalması anlamına gelmemelidir”, Kaspi, 6 Aprel 2016.
44 “Cəbhədə son vəziyyət: beynəlxalq təşkilatlar və vasitəçilər nəyin yanındadır?”, 525-ci qezet, 6 Aprel 2016.
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İran’ın bu değişken politikasında Azerbaycan’ın siyasal ve toplumsal yapısının bir
sonucu olan Güney Azerbaycan sorunu, Azerbaycan’ın Türkiye ve Batılı devletler
ile yakınlaşması, Hazar Denizi’nin hukukî statüsü ve İran’ın, Azerbaycan’ın ABD,
NATO ve İsrail ile olan ilişkilerinde ciddi güvenlik endişesi taşıması belirleyici rol
oynamaktadır.
İran, bütün bu tehdit algılamalarına karşın Rusya’nın varlığı sebebiyle Azerbay-

can’ın siyasî ve toplumsal hayatında doğrudan bir müdahaleden çekinerek Orta Asya
ve Kafkasya ülkelerinde olduğu gibi Rusya merkezli bir dış politika izlemektedir.

İlham Aliyev döneminde Azerbaycan-İran ilişkileri de önceki çizgisini önemli ölçüde korumaktadır.45
2012 yılında Azerbaycan-İran arasındaki gerilim seviyesinin yükselmesinde temel
olarak iki etken ön plandaydı. Bunlardan ilki, 2012 yılında Azerbaycan ve İsrail arasındaki işbirliği sürecinin gelişmesi, ikincisi ise Güney Azerbaycan meselesi idi. Söz konusu bu iki faktör 2012 yılında Güney Kafkasya’da yeni bir gerilim hattı meydana getirdi.
2013’te İran siyasetinde meydana gelen gelişmeler gelecek yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfanın açılacağını gösterdi. Buna göre iki ülkenin mevcut
ilişkilerin gelişmesi yönündeki çabaları Tahran ile Bakü arasında olumlu bir sürecin
başlamasının da temelini oluşturdu.46
23 Şubat 2016’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de katılımıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve İran
İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında “Olağanüstü Durumların Sonuçlarının Giderilmesi, Sınırlandırılması ve Etkisinin Azaltılması Alanında İşbirliği Anlaşması”,
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif tarafından imzalandı. Ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gümrük Konularında Karşılıklı
İdarî Yardım Anlaşması, Veterinerlik ve Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği, Elektrik
Enerjisinin Satışına İlişkin Çerçeve Anlaşması, Azerbaycan ve İran Demir Yollarının
Koordinasyonuna İlişkin Çerçeve Anlaşması, Azerbaycan Demir Yolları QSC ile İran
İslam Cumhuriyeti Demir Yolları arasında Azerbaycan-İran devlet sınırında Astara
Nehri Üzerinde Demir Yolu Köprüsünün İnşaatı Hakkında Sözleşme, “Azerbaycan
Cumhuriyeti Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi ile İran İslam Cumhuriyeti Kadın ve Aile Sorunları Başkan Yardımcılığı Arasında İşbirliği Anlaşma Me45
46

Mitat Çelikpala, a.g.m., s. 292.
Laricani, ”Azerbaycan-İran İlişkileri Bundan Sonra da Korunacak”, Salam News Agency, www.salamnews.com.tr, (5 Ağustos 2013); “Azerbaycan-İran İlişkilerinde Sorun Yok”, 1news.com.tr, www.1news.
com.tr, (23.05. 2013)
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morandumu”, “Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti
Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp alanında İşbirliği Anlaşma
Memorandumu”, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlıkları arasında “Anlaşma Memorandumu”, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi ile İran Ulusal Petrol Şirketi arasında “Mutabakat Zaptı” imzalandı.47
Yeni dönemde Azerbaycan-İran ilişkileri yolunda görünse de İran’ın, Güney
Azerbaycan’dan kaynaklanan hassasiyetinin ikili ilişkilerde zaman zaman kırılma yaratabilecek bir özelliği vardır.48
Çok Boyutlu Özelliği ile Azerbaycan-Türkiye İlişkileri
Siyasî İlişkiler
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler “bir millet iki devlet” anlayışı ile derin
dostluk ilişkileri içinde sürdürülmektedir. 30 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını
ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti’ni 9 Kasım 1991’de tanıyan ilk devlet Türkiye oldu.
Azerbaycan’la 14 Ocak 1992’de imzalanan protokolle diplomatik ilişki kurularak Başkonsolosluk olarak görev yapan Temsilcilik, Büyükelçilik düzeyine yükseltildi. Halen,
Azerbaycan’da Bakü TC. Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence Başkonsoloslukları faaliyet göstermekte olup, Azerbaycan’ın ise Ankara’da Büyükelçiliği’nin yanısıra İstanbul ve Kars’ta Başkonsoloslukları bulunmaktadır. Bu dönemde yüzden fazla anlaşma,
protokol ve çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. Ekonomi, ticaret, eğitim, kültür
konularında ve bilimsel alanlarda iki ülke arasında birçok anlaşma yapılmıştır.
2010 yılına kadar geçen süreçte Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde zaman zaman
gerginlikler yaşansa da (ikili ilişkilerde Türkiye-Ermenistan sınır kapısının açılması
girişimlerinden kaynaklanan kısa süreli ve gayri resmî soğukluk49 daha sonra Türkiye’nin Ermenistan’ın işgal edilen topraklardan tamamen ayrılmadan sınır kapısını açmayacağı taahhüdü ve Başbakan Erdoğan’ın Bakü’yü ziyaret ederek Azerbaycan Millî
47
48
49

“Azərbaycan-İran Sənədləri İmzalanıb”, Bakı, AZERTAC, 24 Fevral 2016, http://www.azerbaijan.az/
portal/newsaz.html?action=GetFullNews&ldid=2005-07-26&ltid=21:41:33&ndid=2016-02-24&nid=3,
(24.02.2016)
Laricani, ”Azərbaycan-İran İlişkileri Bundan Sonra da Korunacak”, Salam News Agency, www.salamnews.com.tr, 5 Ağustos 2013; “Azerbaycan-İran İlişkilerinde Sorun Yok”, 1news.com.tr, www.1news.
com.tr, (23.05. 2013).
Zaur Shiriyev, “Zürih Sonrası Azerbaycan’ın Türkiye-Ermenistan İlişkilerine Yaklaşımı”, Analist, Nisan
2015; Okan Yeşilot-Burcu Özdemir, “Türkiye ile Ermenistan Arasında İmzalanan 10 Ekim 2009 Protokolleriyle İlgili Bir Değerlendirme”, Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye,
İstanbul 2012, s. 171-194; N. Sarıahmetoğlu, “Türkiye-Ermenistan Yakınlaşmasının Karabağ Sorununa
Tesiri”, Qarabağ. Bildiklərimiz ve Bilmədiklerimiz, red. Reha Yılmaz, Qafqaz Universiteti Beynəlxalq
Münaqişələri Araşdırma Mərkəzi, Nəşrləris, Bakı 2010; s. 518-537; N. Sarıahmetoğlu Karagür ,“Türkiye-Ermenistan Sınırının Açılması Tartışmalarının Türkiye-Azerbaycan İlişkilerine Etkileri”, Türklük
Araştırmaları Dergisi, 15, Haziran 2004, s. 287-301.
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Meclisi’nde konuşması ilişkileri normal seyrine döndürmüştür) genellikle dostluk ve
kardeşlik havasının hâkim olduğunu, üst düzey ziyaretlerin de bu ilişkileri geliştirmek
adına gerçekleştiği görülmektedir. Özellikle Sovyetlerin yıkılmasından sonraki dönemde iki devletin daha da yakınlaşması ile ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine ulaşmıştır. Bu durum sosyal, ekonomik ve siyasî alanda etkisini göstermiş ve iki ülke ortak
hareket ederek bölge siyasetine yön vermiştir. Mart 2010’dan itibaren Azerbaycan ve
Türkiye arasında üst düzey ziyaretler artmıştır. Bu ziyaretler sadece siyasî konularda
değil, ekonomik ve kültürel anlamda da gelişmelerin sağlanmasını içeren ziyaretlerdir. Ele alınan konular arasında; Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri, doğalgaz
alanında atılacak olan adımlar ve bu konu ile ilgili imzalanan anlaşmalar, karşılıklı
ortaklık ve yardımlaşmayı içeren anlaşmalar ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet
Başkanları X. Zirve Toplantısı önemli yer tutmaktadır (15 Eylül 2010). Türk Dili
Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları X. Zirve Toplantısı sırasında imzalanan Yüksek
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi siyasî ilişkilerin gelişmesi yönünden önem arz etmektedir. 3 Ekim’in Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü kabul edilmesi ise
kültür birliğinin güçlendirilmesi yönünden önemli bir adımdır.
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) ilk toplantısı 25 Ekim 2011
tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İzmir’de gerçekleştirildi.50 Bu toplantıda 20’ye
yakın metin imzalanmış, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin derinliği ortaya konulmuştur.
Azerbaycan’da 9 Ekim 2013 tarihinde yapılan seçimlerde oyların % 84,5’ini alarak
üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, önceki seçimlerden sonra olduğu
gibi 11 Kasım tarihinde ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi.51 Bu gelenek
iki ülkenin birbirine verdiği değerin anlaşılması bakımından oldukça önemlidir. Aliyev, Türkiye ziyaretinde devletin üst düzey yetkilileriyle görüşerek çeşitli ziyaretlerde de bulundu. Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin
üçüncü toplantısında ise çeşitli alanlarda iki ülke arasında antlaşmalar imzalandı. Burada Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin önemi ve iki devletin kardeşliği yeniden vurgulanırken Azerbaycan ve Türkiye arasındaki siyasî, ticarî, bilimsel, ulaşım ve enerji
alanlarındaki işbirliği ön plana çıktı.
Bu dönemde göze çarpan ve belirtilmesi gereken konu Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan üçgeni ilişkileri konusundaki açıklamalarıydı. 2009 yılında Ermenistan’la başlayan normalleşme politikasındaki başarı50
51

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-azerbaycan-siyasi-iliskileri.tr.mfa (20.02.2016)
http://www.turksam.org/tr/makale-detay/714-degismeyen-gelenek-azerbaycan-cumhurbaskani-ilham-aliyev-in-turkiye-ziyareti (10.02.2016)
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sızlık karşısında Türkiye, sözde soykırım iddialarının yüzüncü yılı olan 2015’te Ermenistan’a karşı ılımlı bir politika izleyerek süreci zararsız atlatmayı düşünüyordu. Ancak
bu kısa vadede mümkün olmadı.52
Azerbaycan, petrol ve doğal gaz kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştırması ile
bölgedeki önemini giderek arttırdı. Azerbaycan ve Türkiye arasında ticaret, siyaset,
ekonomi, eğitim, sağlık, vb. pek çok alanda bir işbirliği süreci mevcuttur. Hatta bu

işbirliği, Azerbaycan ordusunun yapısal olarak hazırlanması, NATO standartları seviyesine yükseltilmesi, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında uluslararası düzeyde işbirliği, bölgesel problemlere ortak tavır, uluslararası kurumlarda ortak çalışmalar, ekonomi
ve ticaret alanlarındaki uluslararası projelerde fikir birliği seviyesine ulaştı ve birçok
başarılı sonuçlar elde edildi. 2015 yılı içinde İlham Aliyev’in ilk olarak gerçekleştirdiği
Türkiye ziyareti53 ile iki ülke arasındaki ticaret, savunma sanayii, enerji ve Karabağ-Ermenistan sorunlarına dair yüksek düzeyli bilgi paylaşımında bulunularak, özellikle
Kafkas jeopolitiği ve bölgesel sorunlar ele alındı. Görüşmeler içerisinde özellikle yer
alan diğer konu ise, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 2015 yılı G-20 zirvesi için elinde
bulunan yetkiyi Azerbaycan için kullanmış olmasıydı. Türkiye, bu hamlesi ile bilhassa
son yıllarda büyük ekonomik gelişmeler gösteren Azerbaycan’a destek olarak, G-20
gibi çok önemli bir platform aracılığıyla uluslararası pazarlara Azerbaycan’ın etkinliğini de katmak ve böylelikle Kafkasya’da kendisi için stratejik öneme sahip dost ve
kardeş ülke Azerbaycan’ın gücüne güç katmak arzusunda olduğu mesajını verdi.
Ekonomik İlişkiler

2011’de Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi üç milyar dolardı. 2012’de
bu hacim beş milyar dolara ulaştı. 2002 yılında Azerbaycan’ın yaptığı toplam ithalatta Türkiye’nin payı % 7,2 düzeyinde iken 2011 sonu itibariyle bu oran % 12,99
seviyesine yükseldi. Azerbaycan, Türkiye’de yaptığı yatırımlarla, Türkiye-Azerbaycan
ilişkilerinin ekonomik yönden güçlenmesine büyük katkı sağladı. 54
2013 yılında Azerbaycan ve Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi 1.989,79
milyon dolar, Türkiye’den yapılan ithalat 1.463,80 milyon dolar, Türkiye’ye yapılan
ihracat hacmi ise 525,99 milyon dolardır.55
52
53
54
55

http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-ahmet-davutoglu-ntv_de-yayinlanan-_yakin-plan_-programina-konuk-oldu_-12-kasim-2013_-ankara.tr.mfa (20.12.2016)
http://www.tusiab.az/haberler/536/azerbaycan-cumhurbaskani-ilham-aliyev-in-turkiyetemaslari#.Vsoj4PmLTIU (16.02.2016)
http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=558:turkiye&catid=98:2012&lang=az, (16.02.2016)
http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=1217:turkiye2013&catid=111:2013-xt&lang=az , (19.02.2016)
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2014 yılında Azerbaycan ve Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi 1.789,13
milyon dolar, Türkiye’den yapılan ithalatın hacmi 1.286,64 milyon dolar, Türkiye’ye
yapılan ihracatın hacmi ise 502,49 milyon dolardı.56
2015 yılı Ocak- Eylül ayları arasında Azerbaycan ve Türkiye arasında toplam ticaret
hacmi 1.059,91 milyon dolar, Türkiye’den yapılan ithalat hacmi 826,63 milyon dolar, Türkiye’ye yapılan ihracat hacmi ise 233,28 milyon dolar olmuştur.57 Ayrıca Türkiye- Azerbaycan arasındaki enerji ilişkileri T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın sitesinde şu şekildedir:
Türkiye’nin Azerbaycan’a İthalatında Başlıca Ürünler (1.000 $), kapsamında petrol ve diğer gazlı hidrokarbonlar:58.
2012: 83.939
2013: 77.693
2014: 6.710
İstatistikî bilgilere göre iki ülke arasındaki ilişkiler şu şekildedir: 2008 yılındaki
küresel krize rağmen, üretim potansiyellerini koruyan önlemleri alarak krizden etkilenmeyen Türkiye ve Azerbaycan karşılıklı yatırımlarla işbirliği potansiyelini güçlendirmiştir. Azerbaycan’ın ihracatında en önemli pay petrol ve petrol ürünlerine aittir.
İthalat yaptığı başlıca ülke ise Türkiye’dir.59
Azerbaycan’daki yabancı şirketlerin % 36’sını Türk şirketleri oluşturmaktadır.
Azerbaycan’ın dış ülkelere yaptığı yatırımlarda da Türkiye ilk sırada yer almaktadır.
Bununla birlikte, iki ülke arasında ekonominin çeşitli alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi için büyük potansiyel mevcuttur.60
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi ile başlayan, Bakü-Tiflis-Erzurum
Doğalgaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projeleri ile devam eden yatırımlar, iki ülkeyi stratejik ortaklığa ulaştıran bir boyuta taşınmıştır.
56
57
58
59
60

http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=2305:turkiye2014&catid=119:2014&lang=az ,( 19.02.2016).
http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:turkiye2015&catid=122:xt2015&lang=az , (19.02.2016).
T.C. Ekonomi Bakanlığı İnternet Sitesi:http://bit.ly/1oazncm.
Reşat Resullu-Kenan Aslanlı, “Azerbaycan-Türkiye Ekonomik İlişkileri: Temel Eğilimler ve Başarılar”,
Azerbaycan-Türkiye Dostluk, Kardeşlik ve Stratejik Ortaklık, der. Cavid Veliyev- Reşat Resullu-Kenan
Aslanlı, Ankara 2012, s. 77-104.
2010 yılında Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı’nın yıllık verilerine göre Türkiye’den 1300 şirket Azerbaycan’da, 1000 Azerbaycan şirketi ise Türkiye’de iş yapıyordu. Mehmet Dikkaya- Adem Çaylak, “Haydar
Aliyev Döneminde Azerbaycan’ın Ekonomik ve Politik Dönüşümü: Fırsatlar ve Sorunlar”, Uluslararası
Stratejik Araştırmalar Kurumu, Cilt 3, Sayı 5, s. 152- 153. http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=48:t%C3%BCrkiy%C9%99-v%C9%99-az%C9%99rbaycan-qar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1ql%C4%B1-faydal%C4%B1-iqtisadi-v%C9%99-ticari-%C9%99m%C9%99kda%C5%9Fl%C4%B1q-edir&catid=9:ministry&lang=az, (19.02.2016)
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Enerji ve Ulaşım Alanındaki İlişkiler
Azerbaycan’ın Türkiye’yi de yakından ilgilendiren en önemli enerji ve ulaşım projeleri şunlardır:
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı
Hayata geçirilmesi için Türkiye öncülüğünde başlatılan girişimler 1992 yılına kadar uzanır. Önerilen ilk projede güzergâh Azerbaycan, İran, Nahçıvan ve Türkiye olarak belirlenmişti. Batılı petrol şirketleri ve ABD tarafından, İran’ı içermesi nedeniyle
uygun bulunmayan bu güzergâha alternatif olarak diğer olasılıklar gözden geçirilerek
Bakü Tiflis Ceyhan rotası üzerinde görüş birliği sağlandı.61 Proje için en önemli resmî
adım Türkiye’de; Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında 19 Ekim 2000 tarihinde
imzalanan antlaşma ile atıldı.
Bu tarihten sonra boru hattının inşası, taraf ülkelerin yaşadıkları aksaklık ve anlaşmazlıklar, ABD ve Rusya gibi güçlerin izlediği stratejik adımlar ve ekonomik problemler nedeniyle uzun sürdü.62
Hazar Denizi’nden çıkarılan Azeri, Çırak, Güneşli petrollerinin, Ceyhan Limanı
aracılığıyla Avrupa ve dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Bakü Tiflis Ceyhan
Boru Hattı’nın inşası 2003 yılında başlayıp 2005 yılında tamamlandı. Ceyhan Limanı’ndan ilk petrol tankeri 4 Haziran 2006 tarihinde yola çıktı.63
Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı’nın toplam uzunluğu 1.769 kilometredir. Hattın
1.076 kilometresi Türkiye, 443 kilometresi Azerbaycan, 249 kilometresi Gürcistan
sınırları içinden geçmektedir. Yıllık hacmi 50 milyon ton,64 günlük kapasitesi ise 1,2
milyon varildir. Boru hattı Türkiye’de 10 ilden ve 330 köyden geçer.65 Türkiye ve Azerbaycan genelinde 42 inç olan boru hattının çapı Gürcistan’da 46 inç, Ceyhan Terminali’ne yaklaştığı son bölümünde ise 34 inçtir.
BTC’den gemilere yüklenen petrol miktarı Haziran 2006’dan günümüze kadar
yaklaşık 2,3 milyar varildir.66 Bakü Supsa Hattı ile beraber BTC, dünya petrol ticaretinin yaklaşık % 2,5’ini Hazar bölgesindeki petrol ticaretinin ise yaklaşık % 50’sini
oluşturmaktadır. Türkiye üzerinden Avrupa ve dünya pazarlarına ham petrol taşıyan
61
62
63

64
65
66

Osman Nuri Aras, Azerbaycan’ın Hazar Ekonomisi ve Stratejisi, Derin Yayınlar, İstanbul, 2008, s. 80.
O. Nuri Aras, a.g.e, s. 84.
BTC’nın ortakları: SOCAR (Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi): % 25BP (İngiltere): % 30,1 Chevron
(ABD): % 8,9 Statoil (Norveç): % 8,7 TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı): % 6,5, Total (Fransa):
% 5,0 ENI (İtalya): % 5,0 Itochu (Japonya): % 3,4 Inpex (Japonya): % 2,5 ConocoPhilips (ABD): % 2,5
Delta-Hess (Suudi Arabistan): % 2,36, O. Nuri, a.g.e, s.85-86; N. Meherremova, a.g.t, s. 28.
N. Meherremova, a.g.t, s. 28.
http://www.bp.com/tr_tr/turkey/hakk_m_zda/bp-tuerkiye/BTC.html, (19.02.2016)
http://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/pipelines/BTC.html, (19.02.2016)
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BTC Boru Hattı iktisadî anlamda, hattın geçtiği ülkelere ve bölgelere sağladığı büyük
katkıların yanında enerji piyasasındaki konumu bakımından stratejik bir önem taşır.
Boru hattı Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki siyasî ekonomik işbirliğinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. BTC’nın hayata geçmesi üç ülke arasında ekonomik ve stratejik ortaklığı güçlendirmiş ve yeni projelerde birlikte hareket
edilmesi konusunda bir görüş birliği oluşturmuştur. Ayrıca BTC’nın Ermenistan’ı
by-pass ederek ekonomik bir izolasyona sürüklemesi sayesinde Azerbaycan’ın Karabağ meselesindeki konumunu güçlendirerek, ileride Azerbaycan lehine bir barışın
oluşma ihtimalini artırmaktadır. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ile birlikte Avrupa
da BTC’nın getirilerinden memnundur. Rusya’nın enerji tekeli oluşturmasını engelleyebilecek alternatif projelerin başında gelen bu boru hattının aynı zamanda bölge
ülkelerinin enerji güvenliği açısından kritik bir rolü vardır.67
Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı
Azerbaycan’ın Hazar Denizi Şahdeniz sahasından çıkarılacak doğalgazı ihraç etmek için Türkmenistan ve İran ile yaptığı görüşmeler ümit verici olmaktan uzaktı.
Bu nedenle çıkarılacak doğalgazın Gürcistan üzerinden Türkiye’ye satılması, Türkiye
üzerinden de diğer ülkelere ihracı gündeme geldi. Her yıl artmakta olan doğalgaz
ihtiyacını karşılaması gereken ve stratejik bir enerji koridoru durumuna gelmeyi hedefleyen Türkiye için ise bu iyi bir fırsattı.
Kararlaştırılan güzergâhtan doğalgaz sevkiyatı için 12 Mart 2001’de Türkiye’de,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı arasında bir
antlaşma imzalandı. Bunu takiben iki ülkenin BOTAŞ ve SOCAR şirketleri arasında
bir doğalgaz alım satım sözleşmesi imzalandı. Bu anlaşmalara göre doğalgaz ihracının
2004 yılında başlaması öngörülmüştü. Ancak bu projenin inşasına gecikmeli olarak
2004 yılında başlanabilmesi nedeniyle bu boru hattından ilk doğalgaz akışı Temmuz
2007’de yapılabildi.
BTC’na paralel olarak inşa edilen BTE’un ortakları şu şekildedir:
SOCAR (Azerbaycan): % 10, BP (İngiltere): % 25,5 Statoil (Norveç): % 25,5 Lukagip (Rus-İtalyan): % 10 Total (Fransa): % 10 Nico (İran): % 10 TPAO (Türkiye):
% 9 TPAO (Türkiye): % 10.68
Bir diğer adı Güney Kafkasya Boru Hattı olan BTE ile Azerbaycan’ın Şahdeniz-I
sahasından çıkarılan doğalgaz Türkiye aracılığıyla Yunanistan üzerinden Avrupa’ya
67
68

N. Meherremova, a.g.t, s. 29.
O. Nuri Aras, a.g.e, s. 96-97.
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ihraç edilmektedir. Yıllık kapasitesi 30 milyar metreküp, uzunluğu 970 kilometredir.69
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’a siyasî ve ekonomik işbirliği konusunda önemli
imkânlar sunan BTE’un Avrupa için de önemi büyüktür. Bu boru hattı sayesinde
Rusya’nın Avrupa ülkelerini enerji ambargosu yoluyla tehdit etmesi güçleşmiştir. Türkiye ise Rusya’dan daha ucuz bir doğalgaz alternatifine kavuşmuş; neredeyse her yıl
kış aylarında İran ile yaşadığı hukuksuz doğalgaz kesinti/kısma problemlerine karşı
zafiyetten büyük oranda kurtulmuştur.70
Nabucco Projesi
Avrupa’nın Rusya ve Körfez ülkelerine olan hammadde bağımlılığını azaltmak
adına ortaya konulan en önemli projelerden biri olan Nabucco Projesi konumu itibariyle Türkiye için büyük önem taşımaktaydı. Bu proje ile temin edilecek doğalgazın
BTE yoluyla Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’dan geçerek Avusturya üzerinden
Avrupa’ya dağıtılması planlanıyordu.71
Nabucco Projesi’nin hayata geçirilmesi amacıyla 2004 yılında Viyana’da Nabucco
Uluslararası Gaz Hattı İştiraki kuruldu. Projenin her biri % 20’lik paya sahip olan
ortakları; BOTAŞ (Türkiye), OMV (Avusturya), MOL (Macaristan), Transgaz (Romanya), Bulgargaz (Bulgaristan)’dı.72
Türkiye’nin Avrupa ve Asya arasında bir “enerji koridoru” olma niteliğini güçlendireceği öngörülen bu proje, doğalgaz temin edilecek ülkelerin belirsizliği, siyasî
anlaşmazlıklar ve alternatif projelerin gündeme gelmesi nedeniyle beklenen biçimde
ilerleyemedi. Türkiye ve Azerbaycan arasında 2011 yılında TANAP projesi üzerinde
anlaşmaya varılması üzerine büyük darbe alan Nabucco projesi, Avrupa ülkelerinin
Trans Atlantik Boru Hattı’nı tercih etmesi sebebiyle durma noktasına geldi. 2013
yılında ise Nabucco iştirakinin feshedilmesiyle proje askıya alındı.73
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Toğrul İsmayıl, “Azerbaycan’ın Enerji Stratejisi ve Türkiye”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 54, Eylül-Ekim
2015, s.1457.
Azər b a y c a n i l ə Türkiyə Arasında Enerji Tərəfdaşlığı Uğurla Davam Edir. http://azregionaldevelopment.az/az/analytics/1578az601rbaycanil601t2ml (7.07.2013); Gülmira Rzayeva, “Azerbaycan ve
Türkiye Enerji İlişkileri: Sorunlar ve Perspektifler”, Azerbaycan-Türkiye Dostluk, Kardeşlik ve Stratejik
Ortaklık, der. Cavid Veliyev- Reşat Resullu-Kenan Aslanlı, Ankara 2012, s. 105-120.
O. Nuri Aras, a.g.e, s. 102.
http://www.tanap.com/content/file/TANAP_Hukumetlerarasi_Anlasma.pdf, (20.02.2016) O. Nuri Aras,
a.g.e, s. 104.
Bülent Aras, Turkish-Azerbaijani Energy Relations Global Turkey in Europe http://research.sabanciuniv.
edu/24598/1/GTE_PB_15-1.pdf(20.03.2016);
http://www.milliyet.com.tr/nabucco-projesi-tarih-oldu/
ekonomi/detay/1793995/default.htm, (21.02.2016)

35

BAĞIMSIZLIKLARININ 25. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ

TANAP
TANAP, ilk olarak 2011 yılının Ekim ayında, Azerbaycan ve Türkiye transit müzakereleri sırasında gündeme geldi ve 25 Ekim 2011’de IGA’daki Hükümetler arası
Anlaşma’ya ek madde ile güvenceye alındı.74 İstanbul’da 26 Haziran 2012 tarihinde
Türkiye ve Azerbaycan, Azeri doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmayı planlayan yedi milyar dolarlık hükümetler arası Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru
Hattı Projesi (TANAP) antlaşmasını imzaladı.75 Türkiye TANAP vasıtasıyla hem ga-

zın iletiminde, hem de ticaretinde söz sahibi ülke konumuna geldi. 31 Mayıs 2014’te
yapılan anlaşmayla TPAO, Fransız TOTAL şirketinin Şah Deniz projesindeki %
10’luk payını satın alarak toplam payını % 19’a çıkartıp Şah Deniz projesinin BP’den
sonraki ikinci en büyük ortağı oldu. Aynı tarihte yapılan başka bir anlaşmayla Türkiye’nin TANAP’taki payı da % 20’den % 30’a çıkarıldı. Böylece, Türkiye, hem gazın
üretiminde, hem taşınmasında, hem de pazarlanmasında söz sahibi önemli bir ülke
konumuna geldi.76

Bu projenin hayata geçmesiyle Türkiye’nin önemli miktarda tasarruf sağlayacağı
planlandı.77 Rusya TANAP’la Türkiye’nin kendisine gaz bağımlılığının azalacağından
rahatsızdı. Azerbaycan, Türkiye’ye verdiği doğalgazı dünya ortalamasının altında, 100
metrekübü 330 dolara vermektedir. 78Türkiye’nin ev sahipliğinde 26 Haziran 2012
tarihinde Türkiye ve Azerbaycan arasında varılan anlaşma sonucu iki ülkenin Enerji
Bakanları’nın imzasıyla proje onaylanmış ve gerçekleşmesi için çalışmalara başlanmıştır.79 2015 yılının Mart ayında Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Devlet Başkanlarının katılımıyla temellileri atılan projenin 2018’e kadar tamamlanması planlanmıştır.80
Azerbaycan’ın Türkiye’ye yaptığı en büyük yatırım, SOCAR’ın İzmir Aliağa’da
bulunan Türkiye’nin en büyük Petrokimya tesisi Petkim’i satın almasıdır. 30 Mayıs
2008’de Turcas Enerji ile ortaklaşa 40 milyon dolara satın alınan tesis, 30 Aralık 2011
tarihinde hisselerini SOCAR’a devretmesiyle adı değiştirilerek Socar Turkey Enerji
A.Ş. oldu. Petkim ürettiği hammaddelerle inşaat, otomotiv, tarım, elektrik, elektronik,
74
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http://hazar.org/UserFiles/yayinlar/MakaleAnalizler/Gulmira_Rzayeva.pdf, s. 12, (19.02.2016)
http://bit.ly/1SLtRd3 (12.02.2016); Serkan Arıkan, “Türkiye-Azerbaycan Enerji Birlikteliğinde TANAP
Örneği”, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
2012;
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Türkiye İçin Ne Vaat Ediyor? Hazar Strateji Enstitüsü, 5 Ocak 2016,
http://www.hazar.org/analizdetail/analiz/trans_anadolu_dogal_gaz_boru_hatti_turkiye_icin_ne_vaat_ediyor__1445.aspx (17 Nisan 2016)
http://hazar.org/UserFiles/yayinlar/MakaleAnalizler/Gulmira_Rzayeva.pdf, s. 13, (19.02.2016)
http://hazar.org/UserFiles/yayinlar/MakaleAnalizler/Gulmira_Rzayeva.pdf, s. 15, (20.02.2016); “İran’ın
doğal gaz fiyatına Türkiye’den TANAP şartı”, http://enerjienstitusu.com/2014/02/27/iranin-dogal-gaz-fiyatina-turkiyeden-tanap-sarti/ (17 Nisan 2016)
http://www.tanap.com/content/file/TANAP_Hukumetlerarasi_Anlasma.pdf, (20.02.2016)
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/03/18/enerjinin-ipek-yolu-tanapin-temeli-atildi, (20.02.2016)
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ambalaj, tekstil, ilaç, deterjan, boya ve kozmetik olmak üzere birçok sektöre malzeme
sağlamaktadır. Petkim tesislerinin rafineri ile bitişik olması, yeni tesislerin kurulmasına izin verecek düzeyde geniş bir arazisinin ve altyapısının olması, deniz kenarında ve
büyük kapasiteli limanının olması, geniş ürün yelpazesi ve pazar sıkıntısının olmaması
Petkim’i son derece stratejik bir kuruluş hâline getirmektedir. SOCAR Türkiye’nin
en köklü petrol şirketlerinden Petkim’in % 51’ini satın almasıyla iki ülke arasındaki
ekonomik ilişkiler farklı bir boyut kazanmıştır. SOCAR, Türkiye’nin en büyük petrokimya şirketi olan Petkim’e 2018 yılına kadar 17 milyar doların üzerinde bir yatırım
stratejisi açıklamıştır.81 Fakat 2016 yılı itibariyle Azerbaycan’da yaşanan ekonomik sı-

kıntılar bu yatırımın kısa vadede gerçekleşememesi riskini de taşımaktadır.82
Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleşen Karabağ Savaşı’nın ardından Türkiye, Ermenistan sınırını kapattı ve diplomatik ilişkileri durdurdu. Bunun siyasî-ekonomik bir sonucu olarak Orta Asya ile olan önemli bir demiryolu ağından da mahrum
kaldı. Avrupa ve Asya arasındaki yük taşımacılığı ve ekonomik ilişkileri daha ileri bir
seviyeye taşımak için Türkiye, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi’ni öne çıkararak
enerji alanındaki köprü niteliğini ticarî ve kültürel anlamda da geliştirmeyi hedefledi.83
Demiryolu projesinin hayata geçirilmesi için Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan
arasında 7 Şubat 2007’de bir anlaşma imzalandı. Anlaşma sonucu oluşturulacak hat
ile mevcut hatlar birleştirildiğinde Çin’den Avrupa’ya kesintisiz demiryolu ulaşımı
sağlanacaktı.84 Kars-Tiflis-Bakü (KTB) Demiryolu Azerbaycan ve Türkiye için siyasî
anlamda önemli bir güçtür. Gürcistan ise KTB ile Avrasya ulaşım ağında önemli bir
konum elde ederek siyasî destek ve ekonomik kalkınma bakımından iyi bir fırsat yakalamayı hedeflemektedir.85
81

82
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İzmir’e, Cumhuriyet tarihinde yapılmış en büyük yatırım SOCAR tarafından yapıldı. Beş milyar dolarlık STAR Rafinerisine yapılan yatırım Petkim için de önem arz etmektedir. Bu rafinerinin işletilmeye
başlanmasıyla Petkim’in temel hammaddesi olarak kullanılacak nafta üretilecek ve dışa bağımlılık % 80
azalacaktır. STAR rafinerisi Hazar petrollerinden başka, Ural, İran, Kerkük petrollerini de işleyebilecek
şekilde esnek bir yapıya sahip olacaktır. Bu rafinerinin tamamlanmasıyla, her yıl enerji taşıyıcıları ithaline
60 milyar dolar harcayan Türkiye de büyük bir kazanç sağlayacaktır. http://www.socar.com.tr/content/
star-rafinerisi (21.03.2016 )http://cavsamdergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/809186989_makale-5son.pdf,
(20.02.2016) (20.02.2016); http://www.turkiyehaberajansi.com/izmir-e-5-milyar-dolarlik-yatirim/28500/,
(20.02.2016)
http://www.petkim.com.tr/basin-bulteni/157/729/STAR-RAFINERISI-ICIN-4-MILYAR-DOLARLIK-IMZA.aspx, (20.02.2016)
Okan Yeşilot, Salih Güllü, “Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi’nin Türkiye ve Bölge İçin Önemi”, Hazar’dan Karadeniz’e Stratejik Bakış, Ed. Okan Yeşilot, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2014, s. 110; http://
arsiv.ntv.com.tr/news/453690.asp,(20.02.2016)
http://politikaakademisi.org/2012/09/16/turkiye-azerbaycan-iliskilerinde-enerji-faktoru-ve-tanap/,
(21.02.2016)
Okan Yeşilot, Salih Güllü, a.g.m, s. 117.
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Avrupa’dan bakıldığında bu hattın önemi birleştirici olmasıdır. KTB’nün tamamlanması Avrupa’nın Kafkasya ve Asya ile ulaşımını sağlamasını düşünülen TRACECA projesinin amacına ulaşmasını sağlayacaktır.86 Bu potansiyeli nedeniyle KTB,
Demir İpek Yolu Projesi olarak da adlandırılmaktadır. İnşası üç ülkede de hızla devam eden KTB’nün kullanıma açılacağı tarih henüz net değildir; ancak hattın en kısa
zamanda çalıştırılması planlanmaktadır. Bu bağlamda demiryollarının Türkiye’deki
inşasında önemli bir aşama kaydedilmiştir.87
Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı bu projeler bölgesel kalkınmaya ve barışa hizmet etmektedir. Avrupa ile olan ilişkilerde, bölgenin enerji ve sevkiyat koridoru niteliği kazanması bu üç
devletin önemini ve söz sahibi olma gücünü artıracaktır. Avrupa’nın Rusya’dan ithal
ettiği enerji kaynaklarının yanında yeni alternatifler elde etmesi, enerji güveliğini kuvvetlendirerek siyasî anlamda hareket kabiliyetini daha da güçlendirecektir. Dolayısıyla
Rusya bu projelere rakip olabilecek alternatifler geliştirmeye ve planlanan projeleri
engellemeye çalışmaktadır. Projenin tamamlanmasıyla Çin’den Avrupa’ya kesintisiz
yük taşınması mümkün olacaktır. Avrupa ile Türkistan arasındaki yük taşımalarının
tamamının bu güzergâha kaydırılması planlanmaktadır.88 Bu proje Azerbaycan ve
Türkiye’nin gerçekleştirdiği üçüncü büyük projedir.89
Kültürel İlişkiler
Eğitim
Azerbaycan’la Türkiye arasında çok yönlü ve gelişmiş eğitim ilişkileri mevcuttur. Geçen yıllarda iki ülke arasında eğitim alanında çok yönlü işbirliği gerçekleştirmek için
gereken yasal altyapı oluşturulmuştur. 1992 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim
Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Eğitim Alanında
İşbirliği” ile ilgili Sözleşme, Şubat 1994’te Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında “Bilim, Teknoloji, Sosyal, Kültürel ve Ekonomi Alanlarında Kapsamlı
İşbirliği” ile ilgili Sözleşme, Mart 1997’de Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı
ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Eğitim ve Bilim Alanlarında
İşbirliği” ile ilgili Protokol imzalanmıştır. Protokol, Azerbaycan’da gerçekleştirilen ve
gerçekleştirilecek eğitim reformlarına Türkiye tarafının her yönlü yardım göstermesi ve
86
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Okan Yeşilot, Salih Güllü, a.g.m, s. 119.
http://www.haberturk.com/ekonomi/ekonomi/haber/1161781-baku-tiflis-kars-demiryolu-hattinda-son-durum-ne, (21.02.2016)
http://www.haberturk.com/ekonomi/ekonomi/haber/1161781-baku-tiflis-kars-demiryolu-hattinda-son-durum-ne, (20.02.2016)
http://www.iha.com.tr/haber-demir-ipek-yolu-bu-yil-aciliyor-525249/, (20.02.2016)
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bu alanda verimli bir işbirliğin sağlanması için de bir ortam oluşturmuştur.
2000 yılından başlayarak Bakü’nün 6, 14, 41, 56 ve 261 No’lu okullarında Türkçe dersi vardır. Türkiye ile eğitim alanında işbirliğinin en temel alanlarından biri de
öğrenci değişimidir. Yukarıda adı geçen protokoller öğrenci değişimi alanında başarılı işbirliği için geniş perspektifler açmaktadır. Karşılıklı şekilde belirlenmiş sayıda
bursların ayrılması, aynı zamanda burs dışında kendi olanaklarıyla karşı tarafın yük-

seköğrenim okullarında eğitim görmesiyle ilgili şartların düzenlenmesi hususları bu
anlaşmalarda yer almaktadır. Bu nedenle Azerbaycan vatandaşlarının ülke dışında en
çok öğrenim gördüğü ülke Türkiye’dir. Aynı zamanda eğitim için Azerbaycan’a giden
yabancı uyruklu öğrenciler içinde Türkiye, temsilci sayısı bakımından da ilk sıradadır.
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen öğrenci sayısında 2013-2015 yıllarında yüksek bir
artış görülmektedir. Azerbaycan, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre yurtdışında
eğitim gören Türk öğrencilerin en yoğun bulunduğu ülkedir. Fakat daha çok Türkiye’den yurt dışına giden öğrenciler önce Amerika, sonrasında ise Avrupa’yı tercih etmektedirler.90 Türk öğrenciler tıp ve iktisadın dışında, öğretmenlik, tercümanlık, petrol
mühendisliği bölümlerini tercih ederek91 Bakü Devlet, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat, Azerbaycan Tıp, Azerbaycan Devlet İktisat üniversitelerinde eğitim görmektedir.
Azerbaycan gençlerinin Türkiye’de eğitim görmeleri gibi Türkiye vatandaşları da
Azerbaycan’ın çeşitli yükseköğrenim okullarında çeşitli ihtisas alanlarında verilen
burslar kapsamında veya kendi olanaklarıyla eğitim almaktadırlar.92
Azerbaycan-Türkiye İlişkileri Çerçevesinde
Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetleri
Sivil toplum kuruluşları (STK) iki ülkenin ağırlıklı olarak Karabağ sorunu, Hocalı olayları, Türk-Ermeni ilişkileri vb. konularda yoğunlaşarak kültür, eğitim, medya,
ekonomi ve sanat alanında kamuoyuna yansıyan faaliyetler göstermektedirler. 2009’da
Türkiye’nin Ermenistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi sonucunda Azerbaycan ve Türkiye arasında yaşanan gerginliğe rağmen STK’ların faaliyetlerinin daha da
dayanışmacı olması iki devlet arasında siyasetten öte hassasiyetin mevcut olmasına
işaret etmektedir.93
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http://xaricdetehsil.edu.gov.az/, (14.02.2016)
http://edu.gov.az/az/page/61, (14.02.2016; http://www.haberturk.com/yasam/haber/668180-, (14.02.2016)
Kulu Novruzov, “Türkiye-Azerbaycan Eğitim İlişkileri”, Azerbaycan-Türkiye Dostluk, Kardeşlik, Startejik Ortaklık, der. Cavid Veliyev-Reşat Resullu, Kenan Aslanlı, Berikan Yayınevi, Ankara 2012, s. 137-150.
Salih Polat-Abbas Hümmetov, “Azeraycan ve Türkiye Arasındaki Teknik Yardım Projeleri: TİKA Örneği”
Azerbaycan-Türkiye Dostluk, Kardeşlik ve Stratejik Ortaklık, der. Cavid Veliyev- Reşat Resullu-Kenan
Aslanlı, Ankara 2012, s. 121-136.
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Türkiye’de Başbakanlığa bağlı TİKA ve Azerbaycan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Sivil Toplum Kuruluşlarına Destek Fondu’nun teşkil edilmesi
STK faaliyetlerinin güçlenmesine sebep oldu. Öte yandan 2000’li yıllardan itibaren
Türkiye’de teşkil edilen ve adında Azerbaycan bulunan onlarca dernek faaliyetlerini
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönlendirmiştir.
TİKA, 1992 yılında kurulmasından itibaren diğer Türk cumhuriyetlerinin yanı

sıra Azerbaycan’da da geniş faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetler kapsamında eğitim, sanat, fen ve teknolojiden başlayıp tarım ve hayvancılık, sağlık, medya gibi devlet
hayatının değişik alanlarında projeler yapılmaktadır. TİKA, Azerbaycan’da işlevi ve
görevi bakımından önem arz eden ASAN Hizmet, kamu hizmetleri alanında Türkiye
Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile birlikte 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ödüle layık görülmüştür.94
12-14 Ekim 2011 tarihleri arasında Bakü’de düzenlenen V. Bilgi ve İletişim
Teknolojilerinin Uygulanması” başlıklı konferans, TİKA’nın desteği ile gerçekleşti.
Çok sayıda katılımcı ile ilgi gören konferansta 31 ülkeden 162 bilim adamı insanî
ve sosyal bilimlerde, bilim, eğitim ve araştırmalarda, tıp ve sağlık alanında, devlet ve
yönetimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanması gibi konularında işbirliği
yapıldı.95
“Azerbaycan-Türkiye Medya İlişkileri” başlığı altında iki ülke arasındaki ilişkileri incelemek ve Azerbaycan’da faaliyet gösteren yerel medya mensuplarının meslekî gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla 24-28 Haziran 2011 tarihleri arasında
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde bulunan beş bölgeden toplam 15 medya mensubunun
katılımıyla Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirildi. İstanbul ve Ankara’yı kapsayan programda iki ülke arasında medya alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılarak,
Türkiye’deki medya çalışmalarının yerinde incelenmesi sağlandı.96
Türkiye ve Azerbaycan’da şair ve düşünürlerin hayatı ve eserleri konulu düzenlenen konferanslar vb. etkinlikler her iki ülkede bir kültür köprüsünün oluşturulmasına
yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Bu amaçla Mehmet Akif Ersoy ile Hüseyin Cavid’in hayatı ve eserlerinin ele alındığı, “Türk Dünyasını Aydınlatanlar: Mehmet Akif
Ersoy ve Hüseyin Cavit” konulu uluslararası konferans Türk İşbirliği ve Koordinasyon
94
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib: Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin giriş nitqi (10 yanvar 2015-ci il), Xalq qəzeti.-28 Yanvar 2015, No. 20, s. 1-3.
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_azerbaycanda_162_bilim_adamini_bulusturdu-1056, (23.10.2011).
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_azerbaycan_yerel_medya_mensuplarini_turkiyedeki_meslektaslari_ile_bulusturmaya_devam_ediyor-2564, 22.05.2012
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Ajansı Başkanlığı’nın destekleri ile 16-18 Mayıs 2013 tarihinde Bakü’de düzenlendi.97
TİKA’nın desteğiyle Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Kütüphanesi uzmanlarından oluşan heyet Azerbaycan’da Kafkas Müslümanları İdaresi ve Bakü İslam
Üniversitesi’nin kütüphanelerinde bulunan 1.928 adet el yazması eser, 1.824 adet de
Arap harfli matbu eser olmak üzere toplam 3.752 adet eserin kataloğunun çıkarılması,
restore edilmesi, çalışanlara eğitim verilmesi ve koruma tedbirlerinin belirlenmesi için
incelemede bulundu.98
2015 yılında TİKA’nın desteğiyle gerçekleşen etkinliklerin başında Nisan ayında
260 Azerbaycanlı öğrencinin katıldığı Çanakkale gezisi, Eylül ayında düzenlenen I.
Türkiye-Azerbaycan Onkoloji Günleri Projeleri gelmektedir. 25 Ocak 2016 tarihinden itibaren yayın hayatına başlayan ASAN Radyo’nun teknik altyapısı da TİKA
tarafından gerçekleştirilmiştir.99
2004 yılında kurulan Haydar Aliyev Fonu eğitim, kültür, bilim ve teknoloji, çevre,
sosyal ve diğer alanlarda projeler düzenlemekte olup, bu faaliyetlerin birçoğunu Türkiye ile birlikte hayata geçirmektedir. Fonun Türkiye temsilciliği 2005-2010 yılları
arasında Türkiye’de farklı şehirlerde bayram kutlamaları, iftar yemekleri ve Hocalı
olayları ile ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.100
Türkiye ve Azerbaycan’da bulunan çok sayıda dernek ve teşkilatın da 2010-2015
yılları arasında Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini kuvvetlendirmeye yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Bunların çoğu yukarıda ifade edilen çalışmalara benzemektedir.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurulmasının yıldönümleri, iftar programları, bayram
kutlamaları, Hocalı ve 20 Ocak Yıldönümü, konferanslar düzenleme gibi faaliyetler
geleneksel olarak düzenlenmektedir.101

97

http://www.tika.gov.tr/tr/haber/istiklal_sairimiz_mehmet_akif_ersoy_ve_huseyin_cavit_azerbaycanda_
duzenlenen_uluslararasi_konferansla_anildi-4363, (23.05.2013)
98 http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tikadan_azerbaycan_elyazma_eserlerinin_korunmasina_destek-4452,
(31.05.2013).
99 TİKA http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_tarafindan_azerbaycan%27da_asan_radyo_kuruldu-20995
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/turkiye_azerbaycan_onkoloji_gunleri_tika_destegiyle_baku%27de_gerceklestirildi-19285
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/azerbaycanli_260_ogrenci_canakkale_ruhunu_yasamak_icin_turkiye_ye_
geliyor-16654
100 “Heydər Əliyev Fondunun Türkiyə Nümayəndəliyi Qurban Bayramı Münasibətilə Tədbirlər Keçirib”,
http://www.heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/102/1188/ (08.11.2010);“Heydər Əliyev Fondunun Türkiyə nümayəndəliyi İzmirdə iftar süfrəsi təşkil edib” http://www.heydar-aliyev-foundation.org/
az/content/view/102/2775/, (03. 08. 2013).
101 Aras Aslanlı, “Azerbaycan ve Türkiye STÖ’leri Arasındaki İlişkiler”, Azerbaycan-Türkiye Dostluk, Kardeşlik ve Stratejik Ortaklık, der. Cavid Veliyev- Reşat Resullu-Kenan Aslanlı, Ankara 2012, s. 2013-219.
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Azerbaycan-Türkiye Arasında Dinî İlişkiler
Azerbaycan’da İslamiyet’in geniş alanlarda yayılması, bağımsızlığın ilk yıllarında meydana geldi. 1991 yılında Azerbaycan’a birçok Arap ülkesi ile birlikte, komşu
İran ve Türkiye’den de Müslüman din adamları gelmeye başladı. Bu da Azerbaycan
halkının İslam konusunda bilgilenmesine, ardından Müslümanlar arasında siyasî bir
görüşün oluşmasına yol açtı. İlk yıllarda Azerbaycan Türkleri arasında var olan İran
karşıtlığı, Sünniliğin daha çok yayılmasında etkili olmasına rağmen daha sonraki yıllarda ülkede Şiilik arttı hatta siyasallaşma süreci başladı.102

Ahlak ve maneviyata dair dersler Azerbaycan’da esasen Türk okullarında mevcuttur. Azerbaycan’da akademik düzeyde din eğitimi veren tek resmî kurum Bakü Devlet
Üniversitesi İlahiyat Fakültesidir. 1992 senesinde Türkiye Diyanet Vakfı ve Marmara
Üniversitesi arasında imzalanan bir anlaşmaya esasen kurulan bu fakültede eğitim
süresi dört yıldır. Fakülte Diller bölümü ve İslami İlimler Bölümü olmakla iki bölümden meydana gelmektedir. 2007 senesine kadar fakültede görev yapan öğretim üyeleri
Türkiye üniversitelerinden geliyordu. Daha sonra öğretim üyeleri fakülteden mezun
olup Türkiye’nin farklı üniversitelerinde doktora eğitimini tamamladıktan sonra ülkeye dönen ilahiyatçılar oldu. Kuruluşundan itibaren fakülteden 700’den fazla öğrenci
mezun edildi.103
2016 yılı Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in teşebbüsü ile Multikultüralizm (Çok Kültürlülük) yılı ilan edildi. 15 Ocak 2016’da Bakü’deki Haydar Camii’nde ilk kez Sünnilerle Şiiler ortak namaz kıldılar. Bu, Azerbaycan’ın Türkiye ve
İran’dan farklı olarak din işlerinde sadece Sünnilik ya da Şiiliğe ağırlık vermeden tüm
mezheplere bağlı birlik olabileceği mesajını da vermekteydi.104
2016 yılının Multikultüralizm yılı olması Azerbaycan’ın çok kültürlülük geleneğini yaşattığını ve bunun ülkenin belirleyicisi olduğunu ilan ediyordu. Azerbaycan’ın
hoşgörülü bir çevreye, topluma sahip olması ve bunun dünya kamuoyuna takdim edilmesi 2015 yılının da en önemli olayları arasındaydı. Bu bakımdan Aliyev’in 2016
yılını Multikultüralizm yılı olarak ilan etmesi tesadüfi olmadı.105
102 Pakman World “Azerbaycan’da Din” https://bpakman.wordpress.com/baku-2010-fotograflar/azerbaycan-rayon-videolari/azerbaycanda-din/
103 Kövser Tağiyev “Siyasi Tarihi Bağlamında Azerbaycan’da Din Eğitiminin Gelişimi” Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Cilt 6 Sayı 28, Güz 2013, http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt6/cilt6sayi28_pdf/
tagiyev_kovser.pdf (5.03.2016). http://www.diyanetvakfi.org.tr/tr-TR/site/haberler/tdv-den--islam-dunyasinda-din-hizmetleri-ve-dini-kurumlar-sempozyumu-1399
104 http://vesti.az/news/278959#ad-image-0, (15.01.2016).
105 Ceyhun Abasov,” Multikulturalizmin Azərbaycan modeli” 525-ci qezet, www. 525-ci qezet, 15 Yanvar
2016, (15.03. 2016).

42

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

Azerbaycan’ın Ekonomik Reformlara Geçiş Süreci (1991-2015)
1980’li yılların ikinci yarısı, 1990’lı yılların başlarında Sovyetler Birliği’nde başlayan siyasî gelişmeler ittifak cumhuriyetlerin yanısıra Azerbaycan’da ciddi krize neden
oldu. Bu dönemde ekonomik alanda yaşanan problemlerin temel nedenleri SSCB’in
yıkılması ile Azerbaycan’ın eski ekonomik ilişkilerinin kesilmesi, işletmelerin üretim
gücünün azalması, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesi

millî gelirin 1/3 savaşa harcanması, ülke topraklarının 1/4’ünün savaş alanına dönüşmesi, bir milyon hektar tarım alanının kaybedilmesi, ülkenin nitelikli uzmanlarından
yeteri kadar istifade edilememesi, yeni ekonomik ilişkilerin kurulması ve ekonomik
reformları uygulama konusunda cesur bir politika izlenememesi vb. oluşturuyordu.106
Bu arada ekonomik çöküşü engellemek için bir takım önlemler alınmaya başlandı.
1994 yılı başlarında millî para birimi olan manat- Azerbaycan topraklarında tek para
birimi ilan edildi.107 1994 yılında dış ticaret serbest hâle getirildi ve dış ekonomik ilişkiler liberalleştirildi. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası ile anlaşmalar imzalandı.
Azerbaycan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na dahil oldu. Bütçenin ciddi kontrol
edilmesi sonucunda enflasyon, 1998 yılında tamamen ortadan kalktı. 1995-1997 yılları arasında 20.000 küçük devlet işletmesi özelleştirildi, tarım reformu yapıldı. Ülkenin
imkânları kısıtlı olduğu için yabancı sermayeyi çekmek adına Açık Kapı politikasına geçildi. Birçok sanayi müessesesi, imalathane çalışmaya başladı. Gümrük Vergisi
azaltıldı. Sumgayıt ve Taşkesen’de bazı fabrikalar yeniden açıldı. 1994-1995 yıllarında
rafinerilerde iki yeni ALOW-2 düzeneği çalışmaya başladı. Gaz fabrikası yeniden faaliyete geçti. 2000 yılında Şemkir-Yenikent Su-Elektrik Santrali hizmete açıldı.
1998-2002 yıllarında 1 No’lu Bakü Sıcaklık Elektrik Merkezi (İEM), Mingeçevir
SES’in, Kuzey DRES-in yeniden yapılandırılması, Bakü çevresinde yüksek voltajlı
şebekelerin iyileştirilmesi, Yenikent SES’in üç bloğunun kullanıma girmesi sonucunda elektik enerjisi üretimi arttı.
2001 yılında Japonya Ekonomik İşbirliği Bankası’ndan alınan kredilerle Sumgayıt’ta Etilen-Propilen Fabrikası yeniden kuruldu.
Yabancı yatırımların 1996’da % 33, 2000’de ise artık % 50’den fazlası Azerbaycan’da petrol dışı alanlara yöneldi. Ülke ekonomisine Avrupa Birliği TRACECA
programı üzere Avrupa Kafkas Asya nakliyat koridorunun Yeni İpek Yolu’nun açılması da önemli bir etkendi108. Mayıs 1993’te bu konuyla ilgili Brüksel Beyannamesi
106 Azərbaycan Tarixi, Cilt 7, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Elm, Bakı 2003, s. 395-398.
107 Sabit Bağirov, Azərbaycan: Bazar İqtisadiyyatına Gedən Çətin Yol, Müstəqilliyimizin 10 İlliyi. Uğurlarımız, İtkilərimiz, Azərbaycan Naminə İctimai Forum, Bakı 2003, s. 227-232.
108 “İpək Yolu İri Dövlətlərin Böyük Oyunları”, Həftə, 7 Avgust 1988, s. 5.
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kabul edildi. Aralık 1996’da Ukrayna da Avrasya Nakliyat Koridoruna katıldı. Bakü’de
Büyük İpek Yolu’nun merkez binası kuruldu. Yeni nakliyat koridoruna Kazakistan ve
Kırgızistan cumhuriyetleri de eklendi.109
Ekonomide yapısal değişikliklere gidildi. Başlıca amaç iş sahiplerinin artması, kamu
mülkiyetinin özelleştirilmesi, sanayi reformunun hayata geçirilmesi vb. idi. İş adamları
için çeşitli kurs ve seminerler teşkil edildi. Halkın yabancı bankalarda bulunan hesaplarının Azerbaycan’a yatırım olarak getirilmesi için Temmuz 1995’te bir kanun kabul edildi.
Bu kanun verilen miktarın kaynağı hakkında zorunlu bir bilgi alınmasını yasaklıyordu.
Ülkenin büyük yatırım imkânları tebliğ edilmeye başlandı. 1994’ten itibaren Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde uluslararası iş konferansları yapıldı. Yabancı yatırımcılar
için Azerbaycan cazip bir merkez haline geldi. 2000’de ülkede 1300’den fazla yabancı
şirket faaliyet gösteriyordu.
İş alanlarının ve iş adamlarının artmasına uluslararası iktisadî teşkilatlar da yardım etti. Avrupa Birliği Ekonomik Komisyonu TACIS (Technical Aid to the Commonwealth of Independent States), bunlardan biriydi. TACIS sermayedarlar ve iş
çevreleriyle ilgili olmasının yanısıra Avrupa-Kafkasya ve Asya ticaret nakliyat ilişkilerinin gelişimine yardım eden projelerin hazırlanmasına katkı sağladı. TACIS’in hazırladığı Avroasya “TRACECA” nakliyat programı Azerbaycan ve uluslararası ekonomik teşkilatlar açısından çok önemliydi. Bu program çerçevesinde KOSIA-SMEDA
teşkilatı (Small and Medium Enterprise Development) ve Türk-Sanayi İş Adamları
Birliği, Türk Birliği Gelişim Ajansı sermayedarlığın gelişiminde büyük rol oynadı.
Ekonomiyi canlandırmanın, geliştirmenin en önemli vasıtası olan öz denetim sistemine dayanan idarî bir mekanizma yaratıldı. Ekonomik hareketliliğe engel olan
bürokratik yapı ortadan kaldırıldı. 2000’de II. Devlet Özelleştirme Programı kabul
edildi. Genellikle hayata geçirilen ekonomik tedbirler mevcut iktisadî krizi bertaraf
etmeye, istikrar yaratmaya ve gelişmeye yardımcı olmak adınaydı.

Azerbaycan ekonomisinde 1996 yılından itibaren başlayan büyüme 2011 yılında
da devam etti. 2012 yılında % 2,2’lik bir büyüme oranıyla millî gelir 67,3 milyar dolar,
2013 yılında 73,5 milyar dolara, 2014 yılında ise 75,2 milyar dolar seviyesine ulaştı.
2013 yılında % 5,8’lik bir büyüme oranı yakalayan Azerbaycan ekonomisindeki
genişleme, 2014 yılının ilk yarısında yavaşlama göstererek % 2,1 seviyesinde gerçekleşti. Bunun temel sebebi yılın ilk yarısında petrol üretiminde, bir önceki yıla göre %
2,7’lik bir düşüşün yaşanmasıydı.
109 Azərbaycan Tarixi, Cilt 7, s. 409-41 0.
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2013 yılında büyümenin temel etmenlerinden birini oluşturan inşaat sektörü
Ocak-Temmuz 2014 döneminde % 9,6’lık bir genişleme gösterdi. 2013 yılının bütününde bu sektörde büyüme ise % 23 oranında oldu. IMF’nin 2015 verilerine göre
GSYİH (milyon dolar) 62.199 olup büyüme oranı % 0,6 idi.
Temel Ekonomik Göstergeler

2010

2011

2012

2013

2014

2015

GSYİH (milyon dolar)

52.906

65.952

69.680

74.157

75.193

54.209

GSYİH (milyon manat)

42.465

52.082

54.744

58.182

58.978

54.913

4,9

4,9

2,2

5,8

2,8

2,5

Kişi başına GSYİH (dolar, satın
alma gücü paritesine göre)

15.732

15.879

16.466b

17.273

17.793

18.205

Cari Denge (milyon $)

15.021

17.156

14.881

13.79

10.314

3.603

İşsizlik (ort.; %)

5,6

5,4

5,2

4,7

5,4

5,5

Enflasyon (ortalama- %)

7,9

5,6

-0,3

3,7

1,5

14,4

Büyüme (%)

İhracat (milyon $)

26.374

34.393

32.374

31.702

28.260

18.426

İthalat (fob-milyon $)

6.663

10.055

10.193

10.321

9.332

7.464

Döviz kuru (yıl sonu) Manat: €

1.07

1.02

1.04

1.08

0.95

0.98

Döviz kuru (yıl sonu) Manat: $

0,80

0,79

0,78

0,78

0,78

Azerbaycan’ın Dış Ticareti (milyon $)
Yıllar

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2002

2.304

1.823

4.127

481

2003

2.591

2.626

5.218

-34

2004

3.614

3.504

7.118

109

2005

4.346

4.200

8.547

146

2006

6.372

5.264

11.636

1.107

2007

6.058

5.708

11.766

349

2008

47.756

7.163

54.919

40.592

2009

14.698

6.119

20.818

8.578

2010

21.278

6.597

27.875

14.681

2011

26.480

9,33

36.213

16.742

2012

23.827

9.42

33.469

14.185

2013

23.904

10.763

34.667

13.141

2014

21.740

9.179

30.919

12.561
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Dış Ticaret
Azerbaycan ekonomisi, bağımsızlık ilanından itibaren her yıl giderek daha fazla
dışa açılmaktadır. Yıllar içinde dış ticaret rakamları dikkate alındığında 2003 yılında
124, 2004 yılında ise 119 ülkeyle ticaret yapmış olan Azerbaycan’ın 2005 yılında 135,
2006 yılında 139, 2007 yılında 137 ve 2008 yılında ise 140 ülkeyle ticaret yaptığı
görünmektedir.

2005 yılında Azerbaycan’ın ihracatında büyük bir artış yaşandı. Bu tarihte ihracat
bir önceki yıla göre % 20,3 oranında artarak 4,346 milyon dolar olarak gerçekleşti
ve bu rakam 2006 yılında 6,372 milyar dolara ulaştı. İthalatta da önemli gelişmeler
yaşandı ve 2005 yılında ithalat artış oranı % 19,9, 2006 yılında ise % 25,4 oldu. 2007
yılında Azerbaycan’ın ihracatı % 4,9 oranında azalırken, ithalat artışı % 8,4 olarak
gerçekleşti ve toplam dış ticaret hacminde ise % 1,1 oranında artış yaşandı. 2008
yılında, özellikle ihracattaki önemli artışın dış ticaret hacmini % 110 gibi ciddi bir artışa götürdüğü gözlemlendi. İhracat rakamları 2007 yılıyla karşılaştırıldığında % 150
oranında artış gösteriyordu. 2009 yılında küresel ekonomik krizin etkisiyle emtia ve
petrol fiyatlarının düşmesi neticesinde Azerbaycan’ın ihracatı % 68,6 oranında azaldı,
ithalatı ise bir önceki yıla göre % 14,6 oranında azalma gösterdi. 2010 yılında düzelme
yaşanırken ülkenin ithalatı % 7,5, ihracatı ise % 32,7 oranlarında arttı.
2011 yılında ihracat değerleri 26,4 milyar dolara, ithalat değerleri 6,6 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde verilen dış ticaret fazlası 19,8 milyar dolardı. 2012 yılı verileri
incelendiğinde Azerbaycan’ın dış ticaret hacmi 33,5 milyar dolar olup bunun 23,8
milyar doları ihracat, 9,6 milyar doları ise ithalat olarak gerçekleşti.
2013 yılında Azerbaycan’ın dış ticaret hacmi 34,6 milyar dolara ulaşırken 2014
yılında bu miktar 30,9 milyar dolara düştü. 2014 yılında ihracat % 9 oranında düşerek
21,7 milyar dolar, ithalat ise % 15 oranında düşüşle 9,2 milyar dolar oldu.
2014’te Azerbaycan ekonomisi yaklaşık % 2,8 oranında büyüdü. Her ne kadar
2014 yılının sonunda petrolün fiyatı önemli ölçüde yavaşlasa da Azerbaycan’da ekonomi % 3’e yakın bir büyüme içine girdi. Petrol sektörü % 7 oranında arttı. Enflasyon
çok düşük düzeyde (% 1,4) seyretti. Maaşlar % 4,8 oranında artış gösterdi, bu maaşların enflasyonu üç katından fazla etkisi altına alması demekti.
2015’de Azerbaycan ekonomisine 20 milyar dolar tutarında sermaye kondu. Bunun dokuz milyarını iç yatırımlar oluşturdu. Bu süreçte 87.000 yeni iş yeri açıldı. 2015
yılında ülkenin gıda güvenliğini emin bir şekilde sağlamak için de önemli adımlar
atıldı. Tarım ürünleri üretiminin hacmi % 6,7 arttı. Ayrıca, Azerbaycan’ın rekabet
yeteneği ve gücü de büyüme gösterdi. Bugün Dünya Ekonomik Forumu tarafından
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düzenlenen küresel rekabet yeteneği indeksi klasmanında Azerbaycan 140 ülke arasında 40. sırada yer almaktadır. Uluslararası Para Fonu ise cari yıl için Azerbaycan’ın
ekonomik büyüme tahminini % 4’e yükseltti.
Yabancı Yatırım
Azerbaycan, doğrudan yabancı sermaye çekme konusunda diğer bölge ülkelerine

göre oldukça başarılıdır. 2004 yılında Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan “Doğrudan Yabancı Yatırım Performansı
Endeksi”nde Azerbaycan, 140 ülke arasında birinci sırada yer aldı.
Ülkeye doğrudan yabancı yatırım girişinin GSYİH’ya oranı 2006 yılına kadar sürekli artarak kişi başına düşen yabancı sermaye miktarı 2007 ve 2008 yılında görülen
bir azalma sonrası 2009 yılında tekrar artış eğilimine geçti.

Azerbaycan’ın doğrudan yabancı yatırım girişi 2014 yılında 8.049 milyon dolar
seviyesine ulaştı. Bu yatırımların % 83,3’lük bölümü petrol ve doğalgaz sektöründe,
geri kalan bölümü ise petrol dışı sektörlerde gerçekleştirildi.
Son yıllarda Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirilen doğrudan yabancı yatırım girişleri, büyük ölçüde Azerbaycan’ın cari açıklarını finanse ederek ekonomik büyümenin
itici gücü oldu.
Azerbaycan’da bölgelerin 2009-2013 Yılları Arasında Sosyal-Ekonomik Kalkınması Devlet Programı’nın başlıca amacıydı. Bu arada ülkenin petrol dışı sektörünün
kalkınması, ekonominin çeşitlendirilmesi, dengeli ve sağlam bölgesel sosyal-ekonomik kalkınmanın sağlanması ve halkın refahının artırılması da temel hedefler olarak
belirlenmişti.110
2008-2011 yılları arasında Devlet İnvestitsiya (Yatırım) Siyaseti petrol dışı sektörün gelişiminin sağlanması için enerji, tarım, su kaynakları, ulaşım, eğitim, sağlık, ekoloji gibi sektörlere yatırımların yapılmasını amaçladı. Azerbaycan esas itibariyle petrol
ve doğal gazın üretim ve ticaretine bağlı bir ekonomiye sahip olmasına rağmen, ülke
yönetimi petrol dışı alanlarda yatırımların artırılarak, petrol dışı ekonominin GSYİH içerisindeki payını büyütmeyi hedefledi. Tarım, hayvancılık, konservecilik, yol,
su, enerji nakil hatları, kimya sanayi, sağlık hizmetleri ve çevre sağlığı öncelikli yatırım
alanları olarak değerlendirilmekte idi. Ancak, Azerbaycan’ın kalkınma hamlelerinin
önündeki en önemli engel serbest piyasa ekonomisi mantığının henüz yeterince kavranamamış olmasıydı.
110 Vüsal Qasımlı- Zaur Vəliyev, 2003-2012-ci İllərdə Azərbaycan Respublikasının Sosial İqtisadi Göstəriciləri, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Bakı 2013, s. 15.
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2014’te Azerbaycan’da manatın oranı sabit kaldı. Ekonomistlere göre de manatın
oranı birkaç yıldır sabitti ve dünya para birimleri karşısında değer kazanmıştı. 2014’te
döviz rezervleri de arttı. Bu yıl hem altyapı projelerine yatırımlar yapıldı, hem petrol
stratejileri uygulandı, hem de Güney Gaz Koridoru’nun inşası ile ilgili büyük çapta
harcamalar yapıldı. Azerbaycan, 2014’te 50 milyar dolardan fazla döviz rezervine sahip olunduğunu açıkladı.
Kısacası, 2014 yılında temel ekonomik göstergeler olumluydu. Azerbaycan son 11
yıl içinde dünyada ekonomik büyüme temposuna göre en hızlı büyüyen ülkelerden
biri oldu. Davos Dünya Ekonomik Forumu’nun verilerine göre, 2014 yılında Azerbaycan ekonomisi, dünyada 38. sırada yer alıyordu. 111
Tarım Reformu
Azerbaycan’ın bağımsızlığının ilk yıllarında tarım reformunu gerçekleştirmek için
Mart 1995’te Devlet Tarım Reformu Komisyonu oluşturuldu. 16 Temmuz 1996’da
Toprak Reformu Kanunu kabul edildi. Devlet, belediye ve özel toprak mülkiyet şekli
belirlendi.
Toprak Reformu Yasası, Toprak Vergisi ile ilgili kanunları da içeriyordu. 1996 yılının Haziran ayında tarım kredileri oluşturuldu. Alınan önlemlerle ziraî alanda önemli
gelişmeler yaşandı. Tarım ürünlerinin üretimi arttı. Genel olarak, tarımsal reform sonucunda tarımla birlikte tüm emlak özelleştirilirken tarım sektöründe devletin tekel
sistemi liberalleştirildi, üretimde ve satışta serbest pazar kanunları esas alındı. Bütün
bu reformların hayata geçirilmesi sürecinde ziraî mamullerin üreticileri beş yıl toprak
vergisinden başka diğer bütün vergilerden muaf tutuldu. Bu vergilerden borçları olanların borçları da silindi.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2009-2013 yılları arasında Bölgelerin Sosyal Ekonomik Kalkınma Planı’nı imzaladı. Plan, işsizlik konusunu dikkate alırken diğer bir
amacı doğal kaynakların ülke kalkınmasında daha etkili bir şekilde değerlendirilmesi, petrol dışı ekonominin güçlendirilmesi, eğitimde kalitenin artırılması, insan kaynaklarının geliştirilmesi, alt yapının iyileştirilmesi, işadamlarına desteğin artırılması,
ihracata yönelik üretimin teşvik edilmesi, halkın kamu hizmetlerinden daha kolay
yararlanmasıydı.
111 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin nitqləri, çıxışları, müsahibələri və bəyanatları “Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda
duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin giriş nitqi (10 Yanvar
2015-ci il)” s. 6.
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Azerbaycan’da tarım sektörü ülkede en fazla istihdam sağlayan alandır ve toplam
işgücünün yaklaşık % 40’ı bu sektörde çalışmaktadır. Tarımda kısıtlı olan yatırımlar
nedeniyle büyük reformlara ihtiyaç duyulması Azerbaycan’da tarımın sübvansiyonlara
bağımlı kalmasına yol açmaktadır. 2000 yılında ziraî üretimin artışı % 12,1, 2001 yılında % 11,1’e, 2002 yılında % 6,4’e indi. 2006 yılında bu rakam % 0,9 gibi çok düşük
bir seviyeye kadar geriledi. 2007 yılında % 4, 2008 yılında % 6,1, 2009 yılında ise %
3,5 olarak gerçekleşti. Son dönemlerde ziraî üretim alanında yaşanan dalgalanmalarda olumsuz hava koşullarının da etkisi oldu. 2011 yılında ise Azerbaycan’da toplam
tarımsal üretim 4,5 milyar manat tutarında gerçekleşti.112
Sanayi Atılımları
2014’te Azerbaycan’da “Sanayi Yılı” ilan edildi ve 230’dan fazla sanayi müessesesi
kuruldu. 123.000 yeni işyeri açıldı, bunların yaklaşık 100.000’i daimi iş yeri idi. İşsizlik
problemi çözümlenemedi. 2014 aynı zamanda Asrın Anlaşması’nın imzalanmasının
20. Yılı idi. Proje bölgenin jeopolitik manzarasını esaslı şekilde değiştirdi ve Azerbaycan’da bir uluslararası enerji projesinin daha temelini atmaya imkân yarattı. Güney
Gaz Koridoru’nun gerçekleşmesi, Azerbaycan’ın yeni petrol stratejisi olarak kaydedildi. Bununla Hazar’dan Avrupa’ya kadar geniş bir alanda enerji güvenliğinin temini ve
bölgenin gelişmesi için ciddi adımlar atılmış oluyordu.113 2014’te ülkede mevcut sanayi
tesislerinin üretim güçleri arttırıldı. Bu işletmeler arasında Norm Çimento Fabrikası,
Gence’de Alüminyum yarı mamul üretim fabrikaları, Azerbaycan Kâğıt ve Karton
Üretimi Tesisi, Sumgayıt’da yağ fabrikası, Sumgayıt Bakır İşleme Fabrikası, Sumgayıt
Tekstil Parkı’nın yeni fabrikaları, Gebele’de Gilan Gıda Şehri, Ağdaş’da Yem İşleme
ve Kuru Meyve Üretimi Tesisleri, çeşitli bölgelerde hizmete verilen tuğla, metal fabrikaları, meyve-sebze işleme vb. Bu arada devletin ayrıcalıklı kredi desteği ile özel
sektör tarafından 30’dan fazla sanayi tesisi kurulma aşamasında bulunuyordu.114

112 Azerbaycan’da tarım sektöründeki gelişmelerin istatistiki verileri için bkz. Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Statistika Komitəsi, http://www.stat.gov.az/source/agriculture/ (4.03.2016)
113 Rovshan İbrahimov, “Azerbaycan Enerji Politikası,Alternatif Enerji Nakil Hatları Arayışları”, OAKA, Cilt
7, No. 14, 2012, s. 134; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin nitqləri, çıxışları, müsahibələri və bəyanatları,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib: Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin giriş nitqi (10 yanvar 2015-ci il), http://www.preslib.az/eres1.html,(10.02.2016)
114 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin nitqləri, çıxışları, müsahibələri və bəyanatları, Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda
duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin giriş nitqi (10 yanvar
2015-ci il), http://www.preslib.az/eres1.html,(10.02.2016)
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Azerbaycan’ın Enerji Politikası
Azerbaycan ekonomisinin gelişimi petrol sanayinin canlandırılması, çağdaş tek-

nolojiler esasında yeniden kurulmasına bağlıydı. Bu yönde yapılan çalışmalar petrol
sanayinde aynı zamanda yeni bir çağın başlangıcı oldu. 20 Eylül 1994’te Bakü’de Gü-

listan Sarayı’nda Asrın Antlaşması, Azerbaycan Respublikası Devlet Neft Şirketi /

ARDNŞ (State Oil Company of Azerbaijn Republic SOCAR) ile ABD, İngiltere,
Norveç, Türkiye, Rusya, Suudi Arabistan, Yunanistan ve daha sonra katılan Japonya

petrol şirketlerinden oluşan konsorsiyum arasında Hazar Denizi’nin Azerbaycan sek-

töründe Azeri, Çırak ve Güneşli petrol yataklarının bir bölümünün birlikte işletilmesi
ve elde edilen petrolün pay olarak bölüştürülmesi hakkında 30 yıllık bir anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre yatırımın % 80’ini konsorsiyum sağladı. 10 Kasım 1995’te
Hazar’da yeni bulunan Karabağ yatağında ve ona bitişik alanda arama çalışmalarının

yapılması, yatağın işletilmesi ve çıkartılan petrolün bölüştürülmesi hakkında Rusya,
İtalya, ABD şirketleri ile yeni bir anlaşma imzalandı. Anlaşmadan elde edilen gelirin
% 65-70’in Azerbaycan’a ulaşmasına karar verildi. 4 Haziran 1996’da Hazar’da Şah-

deniz yatağının birlikte işletilmesi hakkında ABD ile İngiltere, Norveç, Türkiye, Rusya, Fransa ve İran petrol şirketleri konsorsiyumu anlaşma imzaladı. Aynı yıl 14 Ara-

lık’ta Hazar’da Tan Yıldızı ve Eşrefi yataklarının birlikte işletilmesi için ABD, Suudi

Arabistan ve Japonya, 13 Ocak 1997’de Lenkeran-deniz ve Talış-deniz yataklarının
birlikte işletilmesi hakkında Fransız petrol şirketleri ve SOCAR arasında anlaşmalar

yapıldı. 1 Ağustos 1997’de Washington’da Beyaz Saray’da ABD’nin Chevron, Exxon,
Mobil ve Amoko şirketleri ile SOCAR arasında Hazar’ın Azerbaycan sektöründeki
Abşereon, Nahçivan, Oğuz ve İnam petrol yataklarının birlikte işletilmesi hakkında
üç yeni anlaşma imzalandı. Böylece 1994-2000 yılları arasına 14 ülkenin 32 petrol şir-

keti ile 21 anlaşma imzalanmış oldu. Bu şirketlerle çalışan 400 kadar yabancı şirketle
de işbirliği yapıldı.

Yeni açılan sondaj kuyuları ve boru hatları en yeni teknolojiler ile hizmete girdi.

Self-5 sondaj kuyusu yeniden yapıldı ve İstiklal adı ile kullanıma açıldı. 2000 yılında

ise Kurtuluş modern sondaj tesisi çalışmaya başladı. Çırak platformundan 120 metre
derinlikte 176 kilometrelik boru hattı döşendi, Sengeçal Terminali inşa edildi.

Azeri, Çırak ve Güneşli petrol yataklarından çıkartılacak erken petrolün Karade-

niz’e Rusya ve Gürcistan’dan geçen Kuzey ve Batı petrol hatları ile taşınması hakkında

anlaşmalar imzalandı. Ekim 1997’de Kuzey, Nisan 1999’da ise Batı hattı kullanıma

açıldı. Asrın Anlaşmasını hayata geçirmek için Azerbaycan Beynelhalk Emeliyyat Şir-

keti /ABEŞ (Azerbaijan International Operating Company AIOC), Nisan 1996’da
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Karabağ yatağı hakkındaki anlaşmaları hayata geçirmek için Hazar Beynelhalk Petrol
Şirketi vb. şirketler kuruldu.
1996’da Hazar Denizi’nde AIOC’nin kazdığı ilk petrol kuyusu güçlü püskürdü
ve yatakların kaynak rezervleri hakkında yeni fikirler verdi. 12 Kasım 1997’de Asrın
Anlaşması ile erken petrol hasılatına başlandı ki, bu olay Bakü’de görkemli törenlerle
gerçekleşti.
Azerbaycan’ın kanıtlanmış petrol rezervleri 2012 yılı itibarıyla yedi milyar varildir.
Azerbaycan’ın en büyük hidrokarbon sahaları örneğin 2010 yılında petrol üretiminin
% 80’nini gerçekleştirdiği Azeri-Çırak-Güneşli sahası gibi sahalar Hazar Denizi’nde yer almaktadır. Azerbaycan’ın üç petrol ihracat boru hattı -Bakü-Tiflis-Ceyhan
(BTC), Bakü-Novorossik ve Bakü-Supsa-bulunmasına rağmen petrolünün yaklaşık
% 80’ini BTC üzerinden ihraç etmektedir. Günde 1,2 milyar varil petrol taşıma kapasitesine sahip olan BTC, Hazar Denizi’nde yer alan Azeri-Çırak-Güneşli sahalarından başlamakta, Gürcistan’dan Türkiye’ye uzanmakta ve Akdeniz’de Ceyhan Limanı’na ulaşmaktadır. Hat, BP tarafından işletilmektedir.
Hazar Denizi’nden çıkarılan Azerbaycan petrolünü, Karadeniz’e taşıyan Bakü
Novorossisk Boru Hattı 1997 yılında hizmete girdi. Bu hat Azerbaycan petrolünün
ihracı için oldukça önemliydi. Ancak hattın Rusya elinde olması Azerbaycan için
siyasî anlamda endişe yaratıyordu ve Rusya’da patlak veren karışıklıklar ve Çeçenistan
Savaşı bu hattın güvenilirliğini tehlikeye düşürmüştü.115 Buna rağmen ilerleyen tarihlerde bu hatta yapılan yatırımlar devam ettirilerek kapasitesi yıllık beş milyon tondan
17 milyon tona çıkarıldı. Bakü Novorossisk’in toplam uzunluğu 1.397 kilometredir.116
Günde 100.000 milyar varil petrol taşıma kapasitesine sahiptir. Hazar Denizi’nde
yer alan Sangaçal Terminali’nden RF’nin Karadeniz’deki Novorossik Limanı’na kadar
olan bölümü SOCAR, RF’deki bölümü ise Tranasneft işletmektedir.
Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesiyle bu hattan sevkiyatı yapılan Kazak petrolünün
yakın zamanda BTC aracılığıyla nakledilmesi gündeme gelmiştir.117
Bakü-Supsa Hattı çalışmaya başlayana kadar Azerbaycan, petrol ihracı için yalnızca
Bakü Novorossisk Hattı’nı kullanma imkânına sahipti. Ancak bağımsızlığını kazanmış
ve ayakta durmaya çalışan bir devlet olarak Azerbaycan, Rusya sınırlarından geçen bu
hat dışında başka alternatiflere ihtiyaç duyuyordu. Bu ihtiyaç neticesinde AIOC, SOCAR ve Gürcistan arasında 8 Mart 1996’da yeni bir boru hattı için antlaşma imzalandı.
115 O. Nuri, a.g.e, s. 73-74.
116 Mert Bilgin, Avrasya Enerji Savaşları, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, İstanbul 2005, s. 282.
117 http://www.timeturk.com/tr/2014/04/09/rusya-ya-yaptirimlar-btc-yi-kazak-petroluyle-doldurabilir.html,
(20.02.2016).
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Bakü Supsa Petrol Boru Hattı ile ilk petrol 17 Nisan 1999’da ihraç edilmeye başlandı. Hattın ekonomik yönden en büyük avantajı petrol ulaşım masrafının Bakü Novosossik’e göre daha ucuz olmasıydı. Siyasî anlamda ise bu hat Azerbaycan’ın petrol
ihracı için Rusya’yı by-pass etmesini sağlaması açısından da önemliydi. Azerbaycan’ın
Kuzey ve Güney rotalarından yapılan petrol ihracatında ise Güney rotasını meydana getiren ilk hattı. Ham petrol ihracatı yapılan Bakü Supsa Boru Hattı’nın günlük
kapasitesi 115.000 varil, yıllık kapasitesi ise beş milyon tondu.118 Rusya ile Gürcistan
arasında 2008 yılında meydana gelen savaş sonrasında ise Bakü Supsa Hattı’nın bir
bölümü Rusya’nın işgal ettiği topraklar içinde kaldı.119
Petrol-Gaz Projeleri
Azerbaycan’ın petrol gaz projeleri arasında; Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, Doğu-Batı Enerji Koridoru (Trans-Hazar Doğal Gaz Boru Hattı), Güney
Gaz Koridoru (Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Nabuco
Batı, Trans Adriyatik Boru Hattı, Azerbaycan Gürcistan-Romanya Enterkonektörü,
Beyaz Akım, Güney Doğu Avrupa Boru Hattı, Güney Akım (Trans Anadolu Doğal
Gaz Boru Hattı) bulunmaktadır.
Bu projeler arasında yer alan TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) projesi, doğal gazın Avrupa pazarlarına güvenli şekilde temin edilmesine,
Türkiye’nin gittikçe artan doğal gaz talebinin karşılanmasına ve aynı zamanda ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağı düşünülen bir projedir.
2011’de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
arasında imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet
Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. kuruldu ve TANAP Projesi’nin tasarımı, inşaatı ve bunları takiben işletilmesini tamamlamak üzere
Proje Sahibi olarak yetkilendirildi. Projenin hukukî altyapısını 26 Haziran 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin
Hükümetler Arası Anlaşma” ve eki “Ev Sahibi Hükümet Anlaşması” oluşturmaktadır.
Söz konusu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması bilahare 26 Mayıs 2014 tarihinde tadil
edilerek yeniden imzalandı ve değişik hâliyle 10 Eylül 2014 tarihinde TBMM tarafından onaylandı. TANAP’ın politikası, Azerbaycan gazını Türkiye ve Avrupa’daki
alıcılara etkin bir biçimde taşıyabilmek için en iyi uygulamalar ve endüstri standartla-

118 O. Nuri, a.g.e, s. 78.
119 http://www.haberazerbaycan.com/haber/628/gurcistan-acikladi-baku-supsa-petrol-boru-hatti-ruslarin-kontrolune-gecti.html (20.02.2016)

52

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

rıyla tasarlanmış bir doğal gaz boru hattı sistemi sağlamak olarak belirlenmiştir.
Bakü, 2015’te TANAP ve TAP enerji projelerinin gerçekleşmesi için somut çalışmaları hayata geçirdi. Doğu ile Batı arasında önemli bir köprü olarak kabul edilen
söz konusu projelerin uygulanmasına başlandı. Bu bağlamda Azerbaycan’ın Yeni İpek
Yolu projesinin gerçekleşmesinde oynadığı önemli rol 2015 yılında daha da netleşti.
SOCAR, gerek denizde, gerekse karada petrolün ve doğal gazın daha verimli üretimi amacıyla dünyada birçok şirketle ortak projeler gerçekleştirmektedir. Bugüne
kadar SOCAR dünyanın 20’den fazla ülkesinin 30’dan fazla şirketiyle Azerbaycan’ın
petrol ve gaz yataklarının ortak işlenmesine dair 26 anlaşma imzaladı. Azeri-Çırak-Güneşli, Şahdeniz, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Güney Kafkasya gaz boru hattı projeleri bu bağlamda büyük önem arz etmektedir.120
Azeri-Çırak-Güneşli ve Şahdeniz gibi projeler denizde, Hazar’ın Azerbaycan
sektöründedir. Anlaşmaya göre, yatakların tam kapasiteli işlenmesi üç faz (safha)
üzerinde yapılmaktadır. Faz-1 projesi Azeri yatağının merkezi bölümünün, Faz-2
projesi Azeri yatağının batı ve doğu kısımlarının, Faz-3 projesi ise Azeri, Çırak yataklarının ve Güneşli yatağının derinliklerde bulunan kısmının tam kapasiteli işlenmesini kapsar.
Azerbaycan, mevcut petrol üretimini üç farklı boru hattıyla ihraç etmektedir. Üretimin % 80’lik bölümü Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) yoluyla ihraç edilmektedir. Bu
yolların dışında karayolu ve demiryolu gibi ulaşım biçimleri de ihracatta kullanılmaktadır. Özellikle Azerbaycan’ın en zengin rezervlere sahip Azeri-Çırak-Güneşli
bölgesi başta olmak üzere petrol üretimi SOCAR tarafından üstlenilmekte ve ihraç
edilme süreçlerinde de aktif rol oynamaktadır. Bununla birlikte SOCAR ülkenin petrol üretiminin % 20’lik bölümünü karşılamakta, geriye kalan bölüm ise BP yönetimindeki AIOC tarafından yapılmaktadır. Bu konsorsiyumu oluşturan diğer firmalar
ise Chevron, Statoil, Türkiye Petrolleri, Exxon Mobil’dir. BP 1992 yılından itibaren
ülkedeki en önemli yatırımcı konumunu sürdürmektedir.121
Türkiye, Azerbaycan enerji sektöründe; TPAO aracılığı ile mevcuttur ve 3,2 milyar
doları aşan yatırımı ile bir Türk kamu şirketinin yurtdışında gerçekleştirdiği en büyük
yatırımıdır. Bu projelerde TPAO; ACG (Azeri-Çırak-Güneşli) Projesi (% 6,75), Şah
Deniz Projesi (% 9), Alov Projesi (% 10) hisseleri oranında yer almaktadır. Ayrıca,
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Ham Petrol Boru Hattı Projesini hayata geçirmek
120 Nergis Meherremova, Azebaycan’ın Enerji Politikasının Uluslararası İlişkilerdeki Konuma Etkisi, Azerbaycan Devleti Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Yüksek Lisans Programı, Basılmamış Yüksek Lisans Bitirme Tezi, Bakı, 2015, s.15.
121 Sedat Laçiner, “Hazar Enerji Kaynakları ve Enerji-Siyaset İlişkisi”, OAKA, Cilt 1, No.1, 2006, s. 58.
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amacıyla kurulan BTC Co.’da % 6,53, Şah Deniz gazını taşıyacak Güney Kafkasya
Doğal Gaz Boru Hattı projesinde ise % 9 hisseyle yatırımcı konumundadır.
Azerbaycan’ın başta petrol üretimi olmak üzere enerji kaynakları ihracatı Türkiye’nin ekonomik yapısı ve transit ülke konumu dolayısıyla önem taşımaktadır. Özellikle sanayi üretimi bakımından ithal edilen yer altı zenginliklerine bağlılık başta
olmak üzere coğrafî yönden bölge zenginliklerinin ihraç pazarlarına aktarılması ba-

kımından da önemli bir konumdadır. Bu bakımdan arz güvenliğinin sağlanması ve
enerji ihtiyacının karşılanması anlamında da Türkiye-Azerbaycan arasındaki işbirliği
önem arz etmektedir. Faz-2 gazının belirli bir kısmı da Türkiye’ye verildiğinde, 2015
yılından sonra Türkiye’nin gaz ihtiyacının yaklaşık % 30’u Azerbaycan’dan karşılanmaya başlandı.
Azerbaycan’da elektrik enerjisi 13 termik ve 15 hidroelektrik santralden sağlanmaktadır. Söz konusu güç santrallerinin tamamı devletindir. Elektrik dağıtım işi ise
özel şirketler tarafından uzun vadeli sözleşmelerle yürütülmektedir.
Azerbaycan İES 20 Ekim 1981’de, Cenub ES, 1 Temmuz 2013’de, Sumgait ES
19 Kasım 2009’da, Şimal ES 29 Kasım 2002’de, Sengeçal ES 24 Aralık 2008’de, Bakü
İEM 19 Ekim 2000’de, Bakü ES 22 Şubat 2007’de, Şahdağ ES 18 Eylül 2009’da,
Astara ES 3 Şubat 2006’da, Şeki, ES 14 Ekim 2006’da, Haçmaz Es 7 Aralık 2006’da,
Nahçivan ES 20 Aralık 2006’da, Nahçivan KTES 20 Aralık 2006’da faaliyete geçen
termik santrallerdir.122
Sumgait elektrik santrali Temiz Tesis prensibi ile çalışmaktadır ve 15 Ekim
2010’da Birleşmiş Milletler tarafından Azerbaycan’da ilk kez tescil edilmiştir. Uluslararası uzmanların görüşüne göre sadece bu proje karbon gazının atmosfere atılmasını
yılda 1,5 milyon ton azaltmıştır.123 Azerbaycan’da hidroelektrik santralleri: Mingeçevir
SES 1953, Şemkir SES 1982-1983, Yenikend SES 23 Mayıs 2000, Fuzuli SES 25
Aralık 2012, Tahtaköprü SES 28 Eylül 2013, Şemkirçay SES 15 Kasım 2014, Varvara
SES 1956-1957, İsmaıllı 1 KSES, 14 Ağustos 2013, Kusar 1 KSES 20 Aralık 2012,
Araz SES 1970-1974, Bilev SES 3 Ekim 2010, Arpaçay 1 SES 7 Nisan 2014, Vayhır
1 SES 20 Aralık 2006, Arpaçay 2 SES 7 Nisan 2014, Göyçay KSES 6 Ekim 2015.124

122 http://www.azerenerji.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=112&lang=az (21.02.2016)
123 “Sumqayıt ES: Texniki iqtisadi Göstəricilər yüksəkdir “http://www.azerenerji.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=1192%3Asumqayit-es-texnk-qtsad-goestrclr-yuekskdr&catid=45%3Axbrlr&Itemid=84&lang=az (21.02.2016).
124 http://www.azerenerji.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=112&lang=az (21.02.2016)
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Azerbaycan’da Kamusal Gelişmeler
Bağımsızlığın ilk yıllarında yaşanan ekonomik kriz halkın geçim şartlarını zorlaştırmış, erzak ürünlerinin, yolcu taşıma ücretlerinin çok fazla artmasına yol açmıştı.
1992-1994’de hiper enflasyonu engellemek için 1995-1996 yıllarında yapılan
çalışmalar sonucunda 1996’ın ilk yarısında ortalama aylık maaşın artış sürati, hızla
zayıflayan enflasyonu ilk kez geçti. 2000’de ortalama aylık nominal maaş 221,6 bin
manattı. Fakat çalışan halkın yarıdan çoğunun geliri ortalama aylık maaş seviyesinin
altındaydı. Halkın sosyal güvencesini sağlamak için çalışmalar yapıldı. 24 Temmuz
1994’te Halk Sosyal Güvenlik Fonu kuruldu. Bu fon bütün teşkilatlardan sigorta payı
topladı ve oluşan miktarla emekli paraları ve ödenekler karşılandı. Halkın % 38,2’sine
emekli maaşı ve ödenek veriliyordu. 1.600.000 kişi (öğretmen, gazi, şehit, yardıma
muhtaç olanlar vb.) bu sosyal imkanlardan istifade etti.
Azerbaycan’da göçmen ve mülteci sorunu ciddi bir problemdi. Mülteci ve göçmenlere sosyal koruma sağlayacak özel bir program hayata geçirildi, bütçeden malî
destek alan kurumlarda çalışanların maaşları artırıldı, bir grup edebiyat, sanat ve bilim
insanına, genç yeteneklere ferdî burslar verildi, devlet bütçesinden sosyal amaçlar için
yapılacak harcamalar üç kat artırıldı, savaş gazilerinin konut koşullarını iyileştirmek
için evler inşa edildi ve ücretsiz dağıtıldı, insanların refah durumunu iyileştirmek için
Azerbaycan’da “Yoksulluğun Azaltılması ve Ekonomik Kalkınma İçin Devlet Programı” hazırlandı, 2002 yılı Haziran ayından itibaren ülkeye ve halka önemli katkı
sağlayan kişilere Yüksek Prezident Bursu verildi.125
1980’li yılların sonlarından itibaren Azerbaycan’da evler/apartmanlar bakımsız bir
durumdaydı. Şehirlerde yaşanan birçok olay (1990 Kanlı Ocak Günleri, Hazar Denizi’nin sularının yükselmesi, Karabağ’da yaşanan savaşın zararları vb.) sonucu yaşayış
yerlerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktaydı. 100.000’den fazla ev, 4.366 sosyal yapı yok
edilmişti.126 Yüzlerce kilometrelik yol, demiryolu, sekiz büyük köprü harabe hâlindeydi. Şehir ve köylerde sosyal ulaşım araçları eskimişti. Su, gaz, elektriğin dağıtımında
sık sık kesintiler yaşanıyordu. Başkentte üç milyon kişi yaşadığı için nüfus artışı hizmet, teminat, sağlık ve temizliği zorlaştırıyordu. Evler tamir edilmiyor, eski binalar
yıkılıyordu. Sosyal konut inşaatları azalmıştı. Önce, Devlet Konut Fonu’nun özelleştirilmesine başlandı. 1991-2000 yılları arasında ülkede binlerce metrekare gerek ferdî
125 Daha fazla bilgi için bkz. Okan Yeşilot, “Azerbaycan’da Kaçkın ve Mecburi Göçkünler (1988 Sonrası)”,
Türk Dünyasında Göç ve Sürgün, yay. haz. Nesrin Sarıahmetoğlu-İlyas Kemaloğlu, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2015, s. 121-136.
126 Karabağ Savaşı’nın kültürel etkileri hakkında bkz. Eyüp Zengin-Vafeddin İbayev, “Kültür Varlıklarının
Savaş Sırasında Korunması: Ermenistan İşgali Altındaki Azerbaycan Topraklarında Durum”, KÖK
Araştırmalar Dergisi, II/2, Güz 2000, s. 285-297.
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gerekse kooperatifler tarafından evler inşa edildi. Bu bağlamda Türkiye Azerbaycan’da
inşaat sektöründe yer almakta ve gerçekleştirdiği projelerle beğeni toplamaktadır. 127
Şehir ve köylerde iş adamları ve yatırımcılar tarafından çağdaş, millî ve klasik üslupta
güzel binalar, ticaret merkezleri yapıldı. Bankalar için gökdelenler, çok katlı apartmanlar inşa edildi. Oteller yeniden düzenlendi ve Avrupa standartlarına uygun hale
getirildi. Süpermarketler, fuarlar, ticaret merkezler ile Bakü çağdaş bir şehre dönüştü.
Şehirlerde ve köylerde imar faaliyetleri arttı. Bakü Bulvarı yeniden kurulurken birçok
park ve bahçe de şehirlerde halkın istifadesine sunuldu. Yeni otoyollar açıldı, mevcut
otoyollar yeniden düzenlendi.
Telefon ve televizyon istasyonlarının yeniden kurulumu sağlandı. Uluslararası telefon santralleri inşa edildi, uydu iletişim sistemi yaratıldı. Fiber optik kablo hatları
çekildi. Azerbaycan’ın telekomünikasyon altyapısına geçmişte olduğu gibi bugün de
büyük yatırımlar yapılmakta ve bu sektör enerjiden sonra ülkenin en fazla yabancı
sermaye çeken sektörü konumunda bulunmaktadır. Telekomünikasyon ekonominin
diğer alanlarından daha hızlı gelişmektedir. Cep telefonu abone sayısı nüfusla eşdeğer
hale gelmiştir. Internet kullanıcılarının sayısı her geçen yıl süratle artmaktadır.
Nakliyat vasıtaları iyileşti. 1995’de Nahçivan Havaalanı’nda kargo uçaklarının
inmesi için çağdaş pistler açıldı. Gence Havaalanı yeniden kuruldu ve uluslararası
statü kazandı. Bakü Limanı yeniden tesis edildi ve yeni İpek Yolu’nun ana limanı
hâline geldi. Bugün Azerbaycan’da beş havaalanı bulunmaktadır: Bakü Haydar Aliyev
Uluslararası Havaalanı ile Gence, Nahçıvan, Yevlah ve Zerdab havaalanları. Azerbaycan’dan 30 ülkeye doğrudan uçuş yapılmaktadır. Bakü’den tüm şehirlere otobüsle
ulaşım mümkündür. Bakü’den Tahran’a otobüs seferleri mevcuttur.
Sağlık alanında da iyileştirmeler yapıldı. Hastaneler yeniden düzenlendi. Salgın
hastalıklarla mücadele edilerek bilhassa çocuk hastalıklarına karşı önemli kampanyalar başlatıldı. Azerbaycan’da devlet, sağlık sektörünü yeniden planladı ve hastaneler
başta olmak üzere halk sağlığı konusunda önemli adımlar atılmaya başlandı.
Sosyal tesislerin inşası 2014’ün öncelikli listesinde yer aldı. 60’dan fazla tıp merkezi, 50’den fazla okul inşa edilip kullanıma açıldı. Azerbaycan’da ortalama aylık maaş
600 dolar düzeyinde idi. 400.000 insan adresli sosyal yardım, 90.000’den fazla aile de
devletten bireysel sosyal yardım aldı. Devlet tarafından her aileye ortalama 200 dolara
yakın para verildi.
2015’te ülkede yapılan bir dizi reform sonucunda sosyo-ekonomik alanda gelişim devam etti. Gayri safi yurtiçi hâsıla 50 milyar dolar civarında olup burada petrol
127 XX. Əsr Azərbaycan Tarixi, Cilt 2, Təhsil, Bakı 2009, s. 517-520.

56

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

sektörü önemli bir etkendi. Bu alan geçen yıl % 4’ten çok artış gösterdi. Genel olarak
yıl boyunca petrol endüstrisi % 7,7 büyüdü. 2015 yılında halka adresli sosyal yardım
programı kapsamındaki çalışmalara devam edildi. 2015 itibariyle ülkede 114.000 aile
veya 500.000’e yakın insan sosyal yardımdan istifade etmektedir.128
Kültürel Perspektifler
Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra pek çok alanda olduğu gibi kültürel
hayatta da bir canlanma yaşandı. Fakat kültürün gelişmesine olumsuz tesirler yaratan
bir takım engeller de vardı: Dağlık Karabağ’da yaşanan savaş, Ermeniler tarafından
yüzlerce sosyal kültürel yapının imha edilmesi ve eski Sovyet cumhuriyetleri ile kültürel ilişkilerin zayıflaması vb.
21 Aralık 1991’de Latin harfli Azerbaycan alfabesinin yeniden yapılanması sürecine hız verildi.129 1992 Eylül ayında ortaokulların birinci sınıfında dersler bu alfabe ile yapılmaya başlandı. Fakat yeni alfabenin topyekûn kullanılmasında aksamalar
söz konusu oldu. 18 Haziran 2001’de Latin harfli alfabe kesin olarak ülke genelinde
tatbik edildi. Latin alfabesi ile ilgili çalışmalar devam ederken 18 Temmuz 2001’de
1 Ağustos’tan itibaren Azerbaycan’da Latin alfabesine geçilmesi, basının, eğitimin,
resmî yazışmaların ve konferansların ana dilinde olması konusunda karar alındı ve
uygulamaya konuldu.
9 Ağustos 2001’de “Azerbaycan alfabesi ve Azerbaycan dili gününün tesisi için”
Devlet Başkanı’nın kararnamesi yayınlandı. 1 Ağustos Azerbaycan’da Azerbaycan alfabesi ve Azerbaycan dili günü olarak kaydedilmektedir.
1992’de Türkçe konuşan halkların manevî birliğini kuvvetlendirmek, kültürünü
geliştirmek ve tebliğ etmek amacıyla Türkçe konuşan ülkelerin Kültür Bakanlıklarının Daimi Konseyi, 1993’te konseyin icra kurumu olan -TÜRKSOY (Türk Kültür ve
Sanatları Ortak Yönetimi) kuruldu.
1994 yılından itibaren Azerbaycan aydınlarının ev müzelerinin kurulması veya
restorasyonu ile anma günlerinin düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapıldı. Bunların
yanısıra yaratıcılık grupları, yardım cemiyetleri, Azerbaycan Kültür Fonu, Bakü Kültür Merkezi vb. teşkilatlar oluşturuldu.
1996’da Azerbaycan UNESCO ile işbirliği memorandumu imzalandı. Ortak Türk
128 “Azərbaycan 2015-ci İldə: İnkişaf Kursunun Yeni Uğurları”, 525-ci qezet, www.525ci qəzet, 18.01.2016;
Vaqif Bayramov, “Azərbaycanda 2015-ci İldə də Tikinti və Abadlıq İşlərinin Miqyası Genişlənib”, Xalq
qəzeti, http://www.xalqqazeti.com/az/news/economy/66390, 11 Yanvar 2016.
129 Daha fazla bilgi için bkz. Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu 18-20 Aralık 1991, M.Ü.
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1992.
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kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışan bir kurum olan
TÜKSOY, aynı yıl imzalanan bir anlaşma ile UNESCO, tarafından tanındı ve desteklendi.130
Kasım 1997’de Kültür Yasası ilan edildi ve Azerbaycan Avrupa Kültür Sözleşmesi’ne dahil oldu. Bu pek çok ülkede iki taraflı kültürel ilişkilerin kurulmasına, Azerbaycan’ın yurtdışında kültürel ilişkilerinin geliştirilmesine imkân sağladı.
Uluslararası Kalkınma Birliği ile Azerbaycan Hükümeti arasında imzalanan
Kültürel Mirasın Korunmasına Yardım Anlaşması’na göre, Bakü’de Şirvanşahlar saray-kompleksinde, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde Mümine Hatun ve Karabağlar
türbelerinde, Şeki Han Sarayı’nın restorasyon ve onarım çalışmalarına başlanıldı.
2002 yılında Azerbaycan, Uluslararası Abidelerin Restorasyonu, Korunması ve
Araştırılması Merkezi üyeliğine ve ilk kez Şirvanşahlar saray-kompleksi ve Kız Kalası
dahil İçeri Şehir Devlet Tarihi Mimarlık Kompleksi, UNESCO’nun Dünya Kültürü Mirası listesine dâhil edildi. 12 Ocak 2004 Devlet Başkanının “Azerbaycan Millî
Ansiklopedisinin yayını” ve “Azerbaycan dilinde Latin harfli toplu yayınların uygulanması” hakkındaki emrine istinaden pek çok sanatsal yayın okurların istifadesine
sunuldu.
Azerbaycan Mayıs 2015’te III. Kültürlerarası Diyalog Forumu’na ev sahipliği yaptı. Programa 100’den fazla ülkenin temsilcisi katıldı. Bakü Uluslararası İnsanî Forumu
toplantıları bir gelenek hâline geldi. Ayrıca, Bakü’de 2015 yılı Kasım ayında İslam
Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ISESCO) Genel Konferansı XII. oturumu yapıldı.
Bu gibi çalışmalar ülkenin medeniyetler arası diyalogda önemli bir rol oynadığını
göstermektedir.131
Eğitim
Bağımsızlığın ilk yıllarında ekonomik ve siyasî problemler Azerbaycan eğitim sisteminde de sıkıntılara yol açtı. Eğitime yeterli bütçe ayrılamadı. Karabağ Savaşı yıllarında pek çok eğitim kurumunun yanı sıra 1.145 anaokulu, 690 temel eğitim okulu
dört teknik okul ve bir yüksekokul binası Ermenilerin eline geçti. Okul binaları, sınıflar kullanılamaz durumdaydı. Öğretmenlerden gerektiği şekilde yararlanılamadığı
için binlerce eğitimci öğretmenliği bırakmak zorunda kaldı. Fakat bütün bu süreçte
bazı olumlu değişimler de yaşandı. Eğitim komünist ideolojinin etkisinden çıktı, millî
130 Azərbaycan Tarixi, Cilt 7, s. 525-526.
131 Bakıda III Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu İşə Başlayıb: Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Forumun Rəsmi Açılışında İştirak Edib: Prezident İlham Əliyevin Nitqi (18 May 2015-ci il) http://
www.preslib.az/eres1.html, (10.02.2016)
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anlayış hayata geçirilmeye çalışıldı. Birçok lise, özel orta ve yüksekokullara, yeni müfredat ve ders kitapları hazırlandı, yedi ciltlik Azerbaycan Tarihi yayınlandı. Okullarda
Azerbaycan Tarihi dersinin saati arttırıldı.132
Göçmenler için okullar meydana getirildi. BM’nin Göçmenler Yüksek Komiserliği ile 514 birleşik sınıf yapıldı, dersler için binlerce araç gereç temin edildi. 20002001’de ülkede 4.548 temel eğitim okulu faaliyet göstermekteydi. Burada 1.654 öğrenci eğitim görüyordu. 165.000’den fazla öğretmen de bu kurumlarda çalışmaktaydı.
Genel eğitim sisteminde bir takım değişiklikler yapıldı. Ortaokullar ve liseler kuruldu.
Eğitim sistemindeki en önemli değişiklik 1992’den itibaren yüksekokul ve ortaokullara giriş sisteminde test usulünün uygulanması oldu. Giriş sınavlarında şaibeli durumların önüne geçmek için planlanan sistem amacına ulaşmasına rağmen hâlâ bazı
eksiklikleri vardı. 1993’te üniversitelerde lisans ve lisansüstü sisteme geçildi. 2000’de
birbirini tekrarlayan devlet yüksek eğitim kurumları birleştirildi. İki yeni devlet yüksekokuluna ve beş yükseköğretim kurumuna üniversite statüsü verildi.
2005 yılında okullarda 1. ve 11. sınıf öğrencilerine ücretsiz ders kitabı sağlanması
çalışmaları sona erdi. 19 Haziran 2009’da Eğitim Kanunu kabul edildi.
1990’lı yılların sonunda başlayan yükseköğretimlere yönelik TEMPUS/TACIS133,
NATO’nun “Bilim Barışın Koruyucusu” Programı ve birçok Avrupa devleti ile yapılan ikili anlaşmalar ile uluslararası işbirliği çerçevesinde çeşitli projeler hayata geçirildi. 19 Mayıs 2005’te imzalanan Bologna Deklarasyonu ülkede eğitimin uluslararası
sisteme entegrasyonu için önemli bir adım oldu.
2001-2002’de Azerbaycan tarihçileri, bilim adamları ve eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler tarafından hazırlanan 6. ve 11. sınıflar için Dünya Tarihi neşredildi.
Azerbaycan Diller Üniversitesi’nde yapılan eğitim reformları çerçevesinde, TİKA
Başkanlığınca 2010 yılında üniversitenin Mütercim-Tercümanlık Fakültesi’nde 12’şer
kişilik iki sınıf odası ve 1 konferans salonundan oluşan simültane tercüme laboratuvarı kuruldu.134

132 Savaş Açıkkaya, “Azerbaycan’ın Bağımsızlık Döneminde Orta Öğretim Ders Kitaplarındaki Tarih Anlayışı”, M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Genel Türk Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2003.
133 Tempus, Avrupa’da yüksek öğretim konusunda işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bir programdır. Bu Program, Avrupa Birliği’nin Güney Doğu Avrupa ülkeleri (Cordis Programı) ile yeni bağımsızlığına kavuşan
ülkeler ve Moğolistan’ın (Tacis Programı) ekonomik reformları ile yeniden kalkınmaları için yürüttüğü
ekonomik ve sosyal yapılanma programının bir parçasıdır.
134 XX. Əsr Azərbaycan Tarixi, Cilt 2, Təhsil, Bakı 2009, s. 526-531.
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Güzel Sanatlar
Müzik
Bağımsızlık döneminde Azerbaycan bestecileri yurtdışındaki müzik festivallerinde, uluslararası müsabakalarda, dünyanın saygın kültür, müzik projelerinde yer aldılar
ve Azerbaycan müziğini dünyaya tanıttılar. A. Melikov, V. Adıgözelov, H. Mirzazade,
A. Alizade, T. Bakıhanov, F. Karayev İ. Hacıbeyov, F. Alizade, C. Kuliyev, E. Dadaşova,
R. Hesenova, K. Memmedov ve F. Hüseyinov’un eserleri Türkiye Norveç, Hollanda,
Kıbrıs, ABD, İsviçre, Almanya ve Tayland’da vb. ülkelerde sergilendi Türkiye’de A.
Melikov (7. senfonisi), V. Adıgözelov (Çanakkale Oratoryosu), Kıbrıs’ta T. Bakıhanov’un (Kuzey Kıbrıs Fasılları, Kuzey Kıbrıs Süiti) vb. prömiyerleri sahneye koyuldu.
Hollanda’da F. Karayev (Hutbe, Muğam, Sure, Babil Kıyameti 2000), F. Alizade (Serap) ve R. Hasanova’nın (Sema) eserleri sahnelendi.
2003’de V. Adıgözelov’un Azerbaycan şairi Natevan’a hasredilen Han Kızı Natevan (Aralık 2003) operasının prömiyeri yapıldı. 2003 yılında Azerbaycan muğamı
UNESCO tarafından insanlığın manevî mirasına dahil edildi. 18-24 Mart 2009’da ise
İslam kültürünün başkenti ilan edilen Bakü’de “Mugam Dünyası” Uluslararası Müzik
Festivali yapıldı.
2008’den itibaren Azerbaycan Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmaktadır. 2011’de
Almanya’nın Duesseldorf şehrinde düzenlenen yarışmada Nigar ve Eldar ikilisi seslendirdiği “Running Scared” adlı parça ile Azerbaycan’a birincilik getirdi. Yarışmanın
gereği olarak 2012 Eurovision Şarkı Yarışması da Bakü’de yapıldı.
Tiyatro
1990’dan sonra Azerbaycan tiyatrosu klasik ve çağdaş dünya yazarların eserlerini
sahnelemeye başladı.
Sovyetler Birliği devrinde Azerbaycan tiyatrosu yalnızca Moskova, Leningrad,
Minsk, Kiyev, Tiflis ve diğer Sovyet şehirlerinde turnelere gidiyordu. 1998’de Azerbaycan Devlet Akademik Millî Dram Tiyatrosu (ADAMDT) ikinci kez (ilki 1919’da
Tiflis Azerbaycan Dram Tiyatrosunun Türkiye turnesi idi) Türkiye’ye turneye çıktı.
Devlet tiyatrolarının yanı sıra özel tiyatrolar da kuruldu ve faaliyete başladı. 8-12
Kasım 2010’da Azerbaycan’da düzenlenen “Dünya Tiyatro Prosesi XXI. Yüzyılda:
Problemler, Perspektifler, Alternatifler” adlı Bakü Uluslararası Tiyatro Konferansı
Azerbaycan tiyatrosunda önemli olaylardan biri oldu. Bu konferansa Avrupa, Asya ve
Amerika’dan ünlü tiyatro uzmanları, rejisörler, tiyatro yazarları ve eleştirmenler katıldı.
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Azerbaycan’da profesyonel anlamda kurulan tiyatronun kuruluşundan itibaren
geçen 100 yıldan fazla zamanda ülkede önemli tiyatro grupları kuruldu. Bugün Bakü’de M. F. Ahundov Adına Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu
(ADAOBT), S. Vurgun Adına Azerbaycan Devlet Rus Dram Tiyatrosu (ADRDT),
Ş. Kurbanov adına Azerbaycan Devlet Musikili Komedi Tiyatrosu (ADMKT), Azerbaycan Devlet Genç Tamaşaçılar Tiyatrosu (ADGTT), A. Şaik Adına Azerbaycan
Devlet Kukla Tiyatrosu (ADKT), Belediye Tiyatrosu (BT), Gençler Tiyatrosu (GT),
Pandonim Tiyatrosu (PT) faaliyet göstermektedir. Nahçıvan, Gence, Lenkeran, Sumgayıt, Ağdam ve Mingeçevir’de de devlet tiyatroları vardır.
Azerbaycan sineması bütün maddî sıkıntılara rağmen hayatta kaldı. Özel stüdyolar oluşturuldu. Azerbaycan film stüdyosu 1994’te devlet bütçesinden finanse edildi.
Aynı yılda Devlet Film Fondu teşkil edildi. Bu fond Azerbaycan’da çekilen filmler,
ayrıca örneği sadece yabancı ülkelerde kalmış olan filmleri toplamaya başladı. Çeşitli
konular hakkında çekilen filmlere Karabağ Savaşı sırasında göçmenlik hayatının trajik öykülerini içeren yeni konular da eklendi. 2000’li yıllar millilik temelinde Azerbaycan’da yeni sinemacılar neslinin de doğuşu oldu. Bu, aynı zamanda güzel sanatlarda
şekil itibariyle geleneksellik ve çağdaşlık, içerik itibariyle de kendine dönüş ve insanî
değerlerin ifadesinin ön plana geçişi idi.
Kitle İletişim Araçları
SSCB’de glasnost ve perestroyka devrinde nispeten ılımlı bir atmosferde yayınlanan gazeteler mevcuttu. 1989’da Azerbaycan gazetesi neşredildi. Özgür basının kırlangıcı kabul edilen Azatlık gazetesi de 24 Aralık 1989’da yayınlanmaya başlandı. 1990’da
Zerkalo, Ses, 1991-1992’de Yeni Müsavat, İki Sahil, 525-ci qəzet, Yeni Azerbaycan gazeteleri çıkıyordu. 1998’de sekiz dilde 300’den fazla gazete ve dergi neşredilmekteydi.
Gazetelerin ikisi devlete, diğerleri siyasî parti, sosyal teşkilatlar veya şahıslara aitti.
7 Aralık 1999’da Kitle İletişim Araçları hakkında bir kanun çıkartıldı. Bu kanun 23 Kasım 2001, 28 Aralık 2001, 30 Nisan 2002 ve 16 Aralık 2014’te ilave ve
değişikliklerle yenilendi. 31 Mayıs 2008’de Azerbaycan’da Kitle İletişim Araçlarının
Gelişimine Devlet Desteği sağlandı.135 22 Mayıs 2009’da Kitle İletişim Araçlarının
Gelişimine Devlet Desteği Fonu kuruldu.
Azerbaycan yeniden bağımsızlığını kazanınca haber ajanslarının sayısı da artmaya
başladı. 3 Mart 1995’te Bakanlar Kabinesine bağlı Devlet Telgraf Ajansı, 17 Ocak
2000’de Azerbaycan Devlet Telgraf Ajansı olarak adlandırılmaya başlandı. AzerTAc
135 Azərbaycan Respublikasında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Konsepsiyası,
Bakı 2008, s. 1-2.
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devlet haberleri ile birlikte sosyal, siyasî konularda ilim, kültür, sağlık vb. bütün bir
gün içinde Azerbaycan Türkçesi, Rusça ve İngilizce haber vermektedir.136
Azerbaycan’da radyo ve televizyon hayli yaygın bir vasıta oldu. Radyo yayınları 13 dilde,
1992’den itibaren ise Avrupa için İngilizce olarak dünyaya yayıldı. 1992’de Türkçe konuşan
ülkelerin büyük bölümünde Türkiye Avrasya televizyonu yayına başladı. 1996’da Bakü’de
temeli 1982’de atılan yüksekliği 310 metre olan yeni bir televizyon kulesi yapıldı. Türkiye’nin TÜRKSAT uydusu vasıtasıyla yayınlar problemsiz ve kaliteli alınmaya başlandı.
Şubat 2004’ten itibaren AzTV’nin programlarının Avrupa ülkelerine yayını temin edildi.
14 Şubat 2011’de Azerbaycan’ın yeni televizyon kanalı olan “Kültür” kanalı yayına başladı.
2005’te şirket “Azerbaycan Televizyon ve Radyo Yayınları” Anonim şirkete dönüştü. Halen İdman Azerbaycan Televizyonu, Medeniyet Azerbaycan Televizyonu, Azad
Azerbaycan Televizyonu, ATV International, İçtimai Televizyon, ANS, Hazar, Space
Teleradio, Lider vb. Azerbaycan kanalları ile Nahcivan’da faaliyet gösteren televizyon
kanalları da vardır. Bunun yanısıra ABD, Kanada ve Rusya’da yayın yapan Azerbaycan
televizyonlar da mevcuttur. 137
Spor
Azerbaycan 1991’den itibaren Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne, 1994’ten itibaren Avrupa Futbol Federasyonuna vb. spor teşkilatlarına üyedir. 1997 yılında kurulan Azerbaycan Millî Olimpiyat Komitesi’ne İlham Aliyev başkanlık yaptı. 1996
yılında Azerbaycan sporcuları XXVI. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez bağımsız
Azerbaycan’ı temsil ettiler. 2014 yılında Azerbaycan sporcuları uluslararası müsabakalarda 321’i altın olmak üzere 823 madalya kazandılar. Devlet sporculara özel bir
önem vermekte ve onların katıldıkları şampiyonalarda ülkeyi en iyi şekilde temsil
etmelerini beklemektedir. Sporcuların yaşam seviyeleri de düşünülmektedir. Her yıl
ünlü sporcuların geçim problemlerinin halledilmesine çalışılmaktadır. 10 yıldan fazla
bir süredir her yıl 20’den fazla sporcuya, teknik adamlara, uzmanlara devlet tarafından
evler verilmektedir. İlham Aliyev uygulanmakta olan bu siyasetin devletin sporculara
olan ilgisinin olduğunu ve bu sistemin devam edeceğini bildirmektedir.
Millî Olimpiyat Komitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı birlikte ortak bir program
yürütmektedirler. Spor tesisleri kurulmaktadır. Ayrıca kulüp ve federasyonlar da spor
tesislerini kurmaktadırlar. 41 Olimpiyat Merkezi kurulmuş olup bir kısmının inşaatı
devam etmektedir.
136 AzerTAC’ın kuruluş süreci hakkında bkz. Dövlət siyasətinin informasiya təminatı, Şərq-Qərb, Bakı 2013.
137 Azerbaycan televizyon kanalları hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.ans.az, http://www.spacetv.az, http://www.aztv.az, http://www.itv.az (20.03.2016)
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Azerbaycan Uluslararası Bisiklet Yarışları’na büyük önem vermektedir. İlk kez
9-13 Mayıs 2012’de Haydar Aliyev adına Tour d’Azerbaijan olarak başlayan yarışmalar her yıl düzenlenmektedir.
2015’de Bakü’de ilk Avrupa Oyunları düzenlendi. Oyunlar için inşa edilen 68.000
kişilik Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda Azerbaycan 21
altın, 15 gümüş, 20 bronz madalya ile ikinciliği elde etti. 16 Haziran 2016’da yapılan

Formula 1yarışları ise tıpkı Monaco’da olduğu gibi Bakü’nün cadde ve sokaklarında yapıldı.138 5-21 Ağustos 2016’da XXXI. Rio de Janeiro Yaz Olimpiyatlarına Azerbaycan
56 sporcu ile katıldı. Sporcular bir altın, yedi gümüş ve 10 bronz madalya kazandılar.139
Sonuç
Azerbaycan’da öncelikli olan temel siyasî ve ekonomik meseleler ülkenin iç ve dış
politikasının da belirleyicileridir:

İlk sorun Karabağ’dır. Azerbaycan komşularının çoğuyla işbirliği içindedir. Gürcistan ve Türkiye ile petrol ve gaz yataklarının gelişimi ve boru hatlarının inşası için
gerek hukukî ve gerekse alt yapı meselelerinin işbirliğinde bulunmaktadır. Azerbaycan
işgale maruz kalan topraklarından işgalci unsurların çıkartılmasını barış için bir koşul
olarak ortaya koymaktadır. Azerbaycan kitle imha silahlarının yayılmasını engellemiştir. Ayrıca GUAM teşkilatının üye ülkeleri arasında işbirliği kavramının gelişimine yardım etmiştir. Ermenistan anlaşmazlığının çözümlenmemesi hiç kimseyi tatmin
etmemektedir. 1994’te imzalanan ateşkes Azerbaycan’ın barış noktasından baktığını
göstermektedir. Karabağ problemi esasında Azerbaycan kamuoyu uluslararası teşkilatlara artık güvenini kaybetmiştir Göçmenlerin çoğu yurtlarına geri dönememesine
rağmen bir kısmı yeni bir hayat kurmayı başarmıştır.
İkinci en önemli problem ekonomik sorunlardır. Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra petrol ve gaz sanayini geliştirmeyi öncelikli amaç olarak belirledi.
Ülkenin enerji stratejisi sayesinde ortaya çıkan problemlerin çözümlenmesi, hatların
inşası ve Azerbaycan’ın petrol ve gaz yataklarının işletilmesi konularında yurt dışı
destek sağlandı. Enerji dışı sektörde ise benzer stratejinin olmaması ekonominin geniş çaplı büyümesine engel oldu.

Azerbaycan’ın ekonomik gelişiminde rol halen petrol gaz hasılatına aittir. Ülke
138 2016 Formula1 Grand Prix of Europe Baku https:// www.formula1.com/en/championship/races /2016/
Europe.html; “Prezident İlham Əliyev 2015-ci ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib:
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi (23 Dekabr 2015-ci il)”
139 “Olimpiyadacılarımız bugün qayıtdılar”, 525-ci qəzet,, www.525-ci qəzet, 24 Avgust 2016 “18 medal çox
yüksək göstəricidir”, 525-ci qəzet, www. 525-ci qəzet, 24 Avgust 2016.
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sanayisinde yatırımların esas kısmı petrol ve gaz alanlarında toplandı ve coğrafî açıdan
Bakü toprakları ülkenin diğer bölümlerine göre çok süratle gelişti. Özelleştirme hâlen
devam etmektedir. Tarım topraklarının özelleştirilmesi sona ermiş olup küçük işletmelerin özelleştirilmesi sürmektedir. İşgücünün % 70’den fazlası artık özel sektörde
çalışmaktadır. Başka bir başarı ise vergi oranlarını azaltarak küçük ve orta müesseselerin gelişmesine çalışan yeni vergi mecellesinin kabul edilmesidir. Bu mühim tedbirlere
rağmen, Azerbaycan ekonomisi zayıftır, özellikle kırsal alanlarda yoksulluk atmaktadır ve ülkede halkın bağımsızlık döneminden önceki geçimini tekrar sağlamak için
ilk yıllarda çok çalışma yapılmıştır. Azerbaycan komşularından daha çok yabancı sermayeye sahiptir. Fakat petrol fonunun oluşturulması gibi önemli adımların atılmasına
rağmen, kaynakların eşit olmayan ekonomik, sosyal ve coğrafî dağılımı büyümekte
olan bir sorundur. Dengeli bir ekonomi oluşturma girişimlerine rağmen, bir veya iki
ana ihraç ürününe (petrol ve gaz) bağlı olan ekonominin diğer alanları daha zayıftır.
Azerbaycan 1980’lerin başındaki Sovyetler Birliği ile mukayese edilmemelidir.
Siyasî gruplar arasında açık diyalog ortamı da hala beklenen seviyede değildir. Muhalefet partilerinin sayısının artması da demokratik toplum yapısı adına olumlu bir
gelişmedir.
Azerbaycan, üç Kafkas ülkesi içinde en kalıcı ve esaslı siyasî partiler sistemine
sahip olmasına rağmen, muhalefet liderleri arasında esas itibariyle ideolojik ve siyasî
programlardan daha fazla siyasî hırs ve kişisel görüşlerde farklar vardır. 1992 yılından
beri yapılan seçimlerde iktidar partisine karşı muhalefet sağlam bir duruş gösterememektedir.
Bununla birlikte geçen 25 yılda Azerbaycan’da ciddi reformları hayata geçirmek
için ülkede yeni iç ve dış siyaset koşulları meydana geldi. Bağımsızlık güçlendi ve
dış baskı zayıfladı. Bu bir anlamda dış siyaset şartlarının değişmesi ile oldu. Uluslararası meselelerde pragmatik yaklaşıma sahip, sosyal-ekonomik problemleri Batı’nın
demokratik ülkeleri ile işbirliği sayesinde çözümlemeye çalışan siyasetçiler nesli geldi.
İstikrar, uluslararası desteğin geniş imkânları, demokratik kuralların güçlenmesi, reformların kadro potansiyeli Azerbaycan’ın son 25 yıl içinde en önemli kazanımları oldu.
Ülke yaşanan krizler ve birçok problemle birlikte elde edilen istikrar sonucunda
demokrasiye ulaştı. Böylece bağımsız olunan 25 yıl içinde Azerbaycan kendi devletçiliğini ve sosyal birliğini kuvvetlendirdi, dünya kamuoyunda nüfuz kazandı. Bir kısmı
henüz tamamlanamayan ancak büyük reformlar yapıldı, dünyanın çeşitli ülkeleri ile
ilişkiler kuruldu ve ülkenin gelişiminde önemli rol oynayan ciddi bir enerji sanayii
meydana getirildi.
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Görüldüğü üzere Azerbaycan’ın en temel sorunu dış politikada eskisinden daha
çok düğümlenmiş olan Karabağ problemidir. Son günlerde cephe hattında artan gerilim ve tarafların birbirine yönelik saldırıları devam etmektedir. Yakın gelecekte bir
savaşın meydana gelme olasılığı tartışmalı olsa da sorunun barış yoluyla çözümüne
umutlar hâlâ devam etmektedir.
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16 Aralık 1991’de bağımsızlığını kazandıktan sonra Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev’in yönetiminde yaptığı ekonomik ve siyasi reformlar ile Orta Asya bölgesinde lider ülke konumuna yükselen Kazakistan dünyanın ilgi merkezi olmaya devam
ediyor. Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda bir Avrasya ülkesi olan Kazakistan
yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle, özellikle zengin petrol yataklarıyla ABD, Rusya,
Çin ve Avrupa Birliği gibi dünyanın önde gelen ülkelerin ilgi odağı konumundadır.
Uluslararası alanda “Nükleer Silahlardan Arınmış Bir Dünya” konusundaki barışçıl
çalışmalarıyla ön plana çıkan Kazakistan 2010’da AGİT Dönem başkanlığı görevini
de başarılı bir şekilde yerine getirdi. Astana Kasım 2012’de Uluslararası Fuar Federasyonu’nun (BIE) organize ettiği en büyük fuar olan EXPO’ya 2017’de ev sahipliği
yapma hakkını da kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türk dünyasında
işbirliği çalışmalarında aktif rol üstlenen Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler de
her alanda en üst düzeyde gelişmektedir.
Coğrafi özellikleri
Kazakistan toprakları, kapladığı alan itibarıyla Türk cumhuriyetleri arasında birinci, BDT içerisinde ise Rusya’nın ardından ikinci büyük ülkedir. Avrasya bölgesinin merkezinde yer alan Kazakistan’ın sınırlarını doğuda Çin Halk Cumhuriyeti,
güneyde Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan, batı ve kuzeyde Rusya Federasyonu oluşturur. Ülke yüzölçümü 2.724.900 km2’dir. 46-87 Doğu ve 40-56 Kuzeybatı
enlemi üzerinde bulunan ülke topraklarının kuzeyden güneye genişliği 2000 km ve
batıdan doğuya ise yaklaşık 3000 km. uzunluğundadır. Kazakistan’ın güneydoğusunda bulunan Han Tengri Dağında zirve yüksekliği 6.995 metreyi bulur.1 Sahip olduğu
bu yüzölçümü ile Kazakistan, kapladığı alan bakımından dünyada dokuzuncu sırada
yer almaktadır. Kazakistan’ın ülke topraklarının kapladığı alan, Avrupa Birliği’ne üye
12 ülkenin toplam toprak miktarından daha büyüktür. Dört Orta Asya devletinin
tümünden iki kat daha büyük bir yüzölçümüne sahip olan ülkenin, topraklarının büyük kısmı Orta Asya’da bulunmakla birlikte, küçük bir kısmı Doğu Avrupa’da yer alır.
*
1

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kazakistan Dünyadaki Yatırımın Yeni Merkezi, (Haz. Askhat Dautov – Abdulvahap Kara), Kazakistan
İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul, 2008, s. 14.
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Ülke sınırlarının toplam uzunluğu 12.187 km olan Kazakistan; Rusya Federasyonu ile
6.467 km, Özbekistan ile 2.300 km, Çin ile 1.460 km, Kırgızistan ile 980, Türkmenistan ile 380 km’lik bir sınır uzunluğuna sahiptir.
Kazakistan’da irili-ufaklı 7 binden fazla dere ve nehir vardır. Bunların çoğunluğu
Hazar denizi, Aral, Balkaş ve Tengiz göllerine akarlar. İrtiş, İşim ve Tobol gibi önemli
bir kaç istisnaî nehirler, Kazakistan sınırlarını aşarak Arktik denizine sularını boşal-

tırlar. Hazar denizine dökülen iki büyük nehir Yayık ve Cem’dir. Aral gölünü besleyen
büyük nehir ise Sirderya’dır. Balkaş gölüne güneyden İli, Karatal, Aksu, Lepsi ve kuzeyden Ayagöz, Bakanas, Tokırav nehirleri akarlar.2
Gelecekte Kazakistan’da su konusunda önemli sorunlar yaşayacak görünüyor.
Çünkü, Kazakistan’daki su kaynaklarının günden güne azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu durum Kazakistan’daki tüm nehirlerin sınır ötesi nehirler olmasından kaynaklanmaktadır. Ülkeye akan nehirler yılda 44 km3 su taşımaktadır. Bunun
büyük bir bölümü Çin (18,9 km3), Özbekistan (14,6 km3) ve Kırgızistan’dan (3,0
km3) geldiği için Kazakistan su konusunda bu ülkelere bağımlı olmaktadır. Kazakistan’daki bazı sınır ötesi nehirlerin Rusya’daki nehirleri de beslediği düşünülürse,
meseleye gelecekte bu ülke de dahil olacaktır demektir. Bu sebeple bu durumun bir an
evvel çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bunun için öncelikle Çin ve Orta Asya
ülkelerinin su kaynaklarının kullanımının düzenlenmesi hususundaki çalışmalarını
hızlandırması gerekiyor.3
Yer Altı ve Yer Üstü Zenginlik Kaynakları
Kazakistan, dünyada hacim ve çeşit itibarıyla en zengin doğal kaynaklara sahip
ülkelerden biridir. Uranyum, krom, kurşun ve çinko yataklarının zenginliğinde dünya
ikincisi, mangan ve bakırda dünya üçüncüsüdür. Kömür, demir ve altın rezervlerinde
dünya sıralamasında ilk on; doğalgaz, petrol ve alüminyum rezervlerinde ilk yirmi
ülke arasındadır. Kazakistan topraklarında, altın madeni bakımından, iki trilyon dolardan fazla keşfedilmiş doğal zenginlik bulunmaktadır. Ülkenin mineral ve hammadde üretimi, ihtiyacının çok üstündedir. Metalik bizmut, süngersi titanyum, kil, rafine
bakır, mangan ve konsantreleri üretiminin % 90’ı; petrol, metalik kurşun, çinko üretimin % 80’i; doğalgaz, kömür, demir cevheri ve krom üretiminin de % 50’den fazlası
2
3

Abdulvahap Kara - Okan Yeşilot, Avrasya’nın Yükselen Yıldızı Kazakistan, İTO Yayınları, İstanbul 2011,
s. 55-58.
Jeremy Allouche, “The Governance of Central Asian Waters: National Interests Versus Regional Cooperation”, Disarmament Forum, 4/2007, s. 45-55; Su Orta Asya’daki Saatli Bomba, Eylül 2014, s. 15-16,
http://www.hidropolitikakademi.org/wp-content/uploads/2014/08/ORTA-ASYA-RAPORU-T%C3%9CRK%C3%87E-SON-2.pdf; Mevlit Özkişi, “Orta Asya’da Su Sorunu”, Atayurt, Yaz 2010, Sayı 4, s. 36-37.
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ihraç edilmektedir. Kazakistan’da üretilen bakır, kurşun, çinko ve kadmiyum yüksek
kalitesi ile dünya pazarında büyük talep görmektedir.4 Metalurji, petrol ve doğalgaz
sektöründen sonra ikinci önemli sanayi kolunu teşkil etmektedir. Bu sektörde demir
ve demir dışı metal üretimi önemli bir yere sahiptir.5

Kazakistan bağımsızlıktan 2014 yılına kadar geçen 23 yılda 238,88 milyar dolar
civarında doğrudan yatırım çekmiştir. 2014 yılı verilerine göre, Hollanda 58.465 milyar dolar ile birinci sırada yer almaktadır. Onu ABD (21.008 milyar dolar), İsviçre
(13,107 milyar dolar), Çin (12,741 milyar dolar), Fransa (11,252 milyar dolar), İngiltere (11.002 milyar dolar) Virjin Adaları (Büyük Britanya) (9,686 milyar dolar),
Rusya Federasyonu (9,081 milyar dolar) ve İtalya (5,647 milyar dolar) izlemektedir.6
Kazakistan sahip olduğu petrol rezervlerine göre dünyada 12. sırada, doğal gaz
kaynakları açısından ise 20. sırada bulunmaktadır. Bunun yanında Kazak hükümeti
enerji üretim hacmine göre dünyada ilk 20 ülke içerisinde bulunmaktadır.
Kazakistan’da 1990’ların sonundan itibaren yabancı yatırımlara izin verilmeye başlanmıştır. Kazakistan’ın petrol ve doğal gaz endüstrisine toplam 150 milyar dolarlık
yabancı sermaye çekilmiştir. Kazakistan’ın, 2012’de petrol üretimi 81,2 milyon ton;
doğal gaz üretimi ise 18,4 milyar metreküp olmuştur. Kazakistan 2018’de yıllık petrol
üretimini 110 milyon ton olmasını hedeflemektedir. Kazakistan toprakları içerisinde
yaklaşık 172 petrol ve 42 doğal gaz yatağı bulunmakta olup en zengin yataklar Kazakistan’ın batısı ve Hazar Denizi’ndedir. Tengiz ve Karaçaganak karada, Kaşagan ise
denizde olmak üzere Kazakistan’ın en büyük üç enerji yatağıdır. Bu üç yatak ülkenin
enerji rezervinin yaklaşık %50 kadarına sahiptir.7
Tengiz yatağı 1979’da bulunmuş olup tahmin edilen rezerv miktarı 3 milyar ton
(26 milyar varil) civarındadır. Yatak yılda yaklaşık 25,936 milyon ton üretim kapasitesine sahiptir. Ülkenin batısında yer alan Tengiz yatağı, 2012 yılı EIA (Energy
Information Administration) verilerine göre dünyadaki toplam petrol üretiminde ilk
sıralarda yer almaktadır. 1988 yılında üretime başlanmış ve 1993’te yapılan anlaşma ile
Chevron şirketi yatağın işletim hakkını kazanmıştır. Tengiz-Chevron Kazakistan’ın
büyük petrol sanayisi olarak bilinmektedir. Bu müesessede Chevron Texaco (50 %),
ExxonMobil (25 %), Kazakhoil (20 %) ve Lukarko (5 %) oranında pay sahibidir. Bu
4
5
6
7

TİKA; “Kazakistan Ülke Raporu”, http://www.tika.gov.tr/yukle/dosyalar/ULKERAPORLARI/(10. 04.
2010).
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Nobel Yayınevi, 2016, s. 181.
Elnur İsmayılov - Türkan Budak, “Bağımsızlık Sonrası Kazakistan’ın Enerji Politikası”, BİLGESAM Analiz / Enerji, No: 1189, 13 Şubat 2015, s. 1-4.
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ortaklık Kazakistan petrol sanayisine 20 milyar dolar yatırım yaptı. 2013 yılında Tengizchevroil Tengiz yatağından 27,1 milyon ton petrol üretmiştir.8
Tengizden sonra Kazakistan’ın en önemli petrol havzası Kaşagan son 40 yıl içinde
bulunan dünyanın en büyük petrol yatağıdır. Petrol rezervlerinin yaklaşık 9-13 milyar
varili bulmaktadır. Bu bölgede Agip Kazakhstan North Caspian Operating Company,
Agip KCO şirketi çalışmalar yürütmektedir.
Kazakistan, 8 Ocak tarihi itibarıyla Kaşagan alanından 1 milyon ton petrol ihraç
etti. Sahayı işleten Kuzey Hazar İşletme Şirketi (NCOC) yaptğı açıklamada ilk petrol üretiminin Ekim 2016’da başlayan Kaşagan alanından 1 Kasım 2016’da günlük
75,000 varil seviyesine ulaştı.
NCOC’ye göre şu an üretim seviyesini günlük 180.000 varile yükseltmek için çalışmalar yapılmaktadır. Kazakistan, 2017 yılında Kashagan’dan 8,9 milyon ton petrol
ve 5,6 milyar metreküp doğalgaz üretmeyi planlıyor. Daha sonraki yıllarda üretim
miktarının yılda 13 milyon ton petrol ve 9 milyar metreküp doğal gaza çıkarılması
planlanıyor.
Projenin katılımcıları, KMP Kaşagan BV (yüzde 16,88), AGIP Hazar Deniz BV
(yüzde 16,81), CNPC Kazakistan BV (yüzde 8,33), Exxon Mobil Kazakistan A.Ş.
(yaklaşık yüzde 16,81), INPEX Kuzey Caspian Denizi Ltd. (yaklaşık 16,81 Shell
Kazakhstan Development BV (yaklaşık yüzde 16.81) ve Total E & P Kazakistan
(yaklaşık yüzde 16.81).9
1979 yılında keşfedilmiş Karaçaganak petrol ve doğal gaz yatağı, Kazakistan’ın
batısında bulunmaktadır. Yatak 1984’den itibaren işletilmeye başlanmıştır. Yatak sahip olduğu rezervler bakımından dünya enerji piyasasında dikkate değer bir konuma
sahiptir. 280 km2lik bir alanda bulunan Karaçaganak, takriben 1,2 milyar ton petrol
ve 1,35 milyar metreküp doğal gaz rezervine sahiptir.4 Karaçaganak yatağında toplam Kazak doğal gazının % 23’ü bulunmaktadır. 1997 yılında imzalanan antlaşmanın
ardından ENI (İtalya), BG (İngiltere), Chevron (ABD), Lukoil (Rusya) şirketlerinin katılımı ile yatağın işletilmesinden sorumlu olan “Karaçaganak Petrol İşletmesi”
(KPO) şirketi kurulmuştur.10
Kazakistan bağımsızlığının ilk dönemlerinden itibaren hidrokarbon kaynaklarının
dünya pazarlarına sadece bir ülke üzerinden değil, farklı güzergahlardan taşımanın
gerçekleştirilmesi yönünde bir politika izlemiştir. Bu çerçevede Kazakistan Cumhur8
9
10

A.g.m., s. 2.
One Million tons of Oil Exported From Kazakh Kashagan Field, http://en.trend.az/casia/kazakhstan/2708641.html,
İsmayılov – Budak, s. 2.
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başkanı Nursultan Nazarbayev hükümeti, ihracat amaçlı boru hatları sistemi oluşturulması stratejisini yürütmüştür. Enerji kaynaklarının % 70’i ülkedeki boru hatları ile
uluslararası pazarlara taşınmaktadır. Kazak petrolünün dünya piyasalarına çıkarılması
önemli rolü rol oynayan üç petrol boru hattı: CPC (Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu)
boru hattı (1.510 km), UAS (UzenAtırauSamara) boru hattı (1.500 km) ve AtasuAlashankou (KazakistanÇin) boru hattıdır (2.228 km).11
Büyük uranyum kaynaklarına sahip olan Kazakistan’ın dünya uranyum üretiminde önemli bir payı bulunmaktadır. Uranyum rezervleri bakımından dünyanın en büyük ikinci rezervlerine sahip Kazakistan 2012 yılında 20 bin ton, 2013 yılında 22 bin
550 ton, 2014 yılında 22 bin 829 bin ton ve 2015 yılında ise 23 bin 800 ton uranyum
üreterek dünya uranyum üretiminde birinciliğini korudu. Kazakistan Enerji Bakanı
Kanat Bozumbayev Haziran 2016’da yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada ülkesinin
2016 yılında 24 bin ton uranyum üreteceğini söyledi. 1997’de kurulan ve 25 bin kişiye
istihdam sağlayan Kazatomprom dünya uranyum ihtiyacının yüzde 30’unu karşılıyor.
Uranyum rezervleri bakımından Avustralya 1 milyon 143 bin ton rezervle ilk sırada yer alırken, Kazakistan 860 bin ton rezervle ikinci, Kanada 444 bin ton rezervle üçüncü sırada yer alıyor. Sıralamada ilk 10 ülke, Avustralya, Kazakistan, Kanada,
ABD, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijer, Rusya, Özbekistan, Ukrayna ve Çin olarak
geçiyor. 10 ülkenin toplam uranyum rezervi ise 4 milyon 743 bin ton olarak biliniyor.12
Kazakistan’ın kömür sanayisi, ülke ekonomisinin sektörlerinin en büyükleri
arasında yer almaktadır. Dünya çapındaki kömür rezervlerine göre, 37,5 milyar mt
(metrik küp) ile Kazakistan önde gelen 10 ülkenin arasında yer almaktadır. Tespit
edilen kömür rezervlerine göre Kazakistan, dünyada 8. olup tüm dünya kömür rezervinin % 3,8’ine sahiptir. BDT ülkeleri arasında ise, rezervi açısından 3. ve kişi
başına düşen üretim miktarı açısından 1. sıradadır (6 ton/kişi). Kömür yataklarının
konsantre olduğu bölgeler Merkez (Karaganda ve Ekibastuz kömür havuzları) ve
Kuzey Kazakistan bölgelerde (Turgay kömür havuzu). Aktif stoku % 45 ve inaktif
olanı ise % 55’dur.
Kazakistan, Türk cumhuriyetleri içerisinde en fazla kömür üreten, tüketen ve ihraç
eden ülkedir. Ancak, bağımsızlıktan bu yana, Kazakistan’ın kömür üretimi % 35 oranında azalmıştır. Bunun nedenlerinden bazıları güvenlik şartlarının zayıflığı ve daha
da önemlisi bu sektöre yabancı yatırım yapılmamasıdır.
11
12

A.g.m, s. 5.
http://www.inform.kz:8080/kaz/article/2911279, Erişim, 8 Ekim 2016; Kazakistan 2016 Yılında Da En
Büyük Uranyum Üreticisi Olmaya Aday, http://stephaber.com/analiz/kazakistan-2016-yilinda-da-en-buyuk-uranyum-ureticisi-olmaya-aday/, Erişim, 8 Ekim 2016.
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Makro Ekonomik Göstergeler
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

51,1

81

104,9

133,4

115,3

148,1

180,1

3.771

5.292

6.772

8.514

7.164

9.070

11

9,7

10,7

8,9

3,3

1,2

7,3

7,5

Toplam İhracat (Milyon
Dolar)

27.849

38.250

47.755

71.184

43.196

59.544

88.118

Toplam İthalat (Milyon
Dolar)

17.352

23.677

32.756

37.889

28.409

30.438

38.039

Cari İşlemler Dengesi
(Milyon Dolar)

-1.056

-1.999

-8.322

6.326

-4.068

3.013

13.609

GSYİH (milyar dolar,
ortalama kurla)
Fert Başına Milli Gelir
(dolar)
Reel Büyüme Oranı %

Enflasyon Oranı (TÜFE %)

7,5

8,4

8,8

9,5

6,2

7,8

7,4

Kaynak: DEİK Kazakistan Ülke Raporu 2012

Kazakistan Dış Ticaretinde Başlıca Ülkeler (2015, Milyar $)
İtalya

Hollanda
Çin

Rusya

İhracat

8 137,4

Rusya

5 483,8

Almanya

4 980,7

Çin

4 343,4

ABD

İsviçre

2 659,3

İtalya

Yunanistan

1 259,9

Özbekistan

Fransa

Romanya
Türkiye
ispanya

Ukrayna

Özbekistan

Birleşik Krallık
Diğer ülkeler

Genel toplam

İthalat

2 681,3

Ukrayna

1 343,4

Türkiye

1 276,7

Kore Cumhuriyeti

1 219,1

Fransa

1 176,4

Japonya

942,2

Belarus

828,9

7 745,4

1 985,3

1 410,0

1 174,4
827,1

725,6

741,5
606,9
670,6

584,7
474

402,7

Hollanda

313,2

Diğer ülkeler

Genel toplam

Kaynak: http://invest.gov.kz/pages/ekonomika
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5 082,8

Birleşik Krallık
Polonya

45 725,6

10 232,4

340,8
4 616,0

30 186,1
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Kazakistan’ın en büyük kömür üreticisi Amerikalı Access Industries Şirketi’ne ait
Bogatyr Coal Kazakistan’ın toplam kömür üretiminin yaklaşık % 35’ini üretmekte ve
Kuzey Kazakistan’ın Bogatyr ve Severny kömür alanlarını geliştirmektedir. Aynı zamanda Kazakistan’ın Rusya’ya en büyük ihracatçısı durumundadır. Bu kömür çoğunlukla Güney Rusya’daki enerji santrallerinde kullanılmaktadır. Kazakistan’daki kömür
üretiminin 2020’ye kadar 150 milyon mt’e ulaşması ve Karaganda’nın önemli bir rol
oynaması bekleniyor. Karaganda Eyalet Valisi Nurmukhambet Abdibekov, “Maalesef
madencilik tesisleri % 100 kapasitede çalışmıyor ve bu da üretimimizi hızlandırmamız gerektiği anlamına geliyor” demektedir.13
Demografik Yapı
Kazak nüfusunun oranının yükselmesinde bağımsızlıktan sonra Kazakistan’daki
bazı halkların kendi ülkelerine dönmesi de önemli rol oynadı. Kazakistan’da yaşamakta
olan bir milyona yakın Almanın büyük çoğunluğu iki Almanya’nın birleşmesinden sonra vatanlarına döndüler. Aynı şekilde 1990’lı yılların ortalarında bağımsızlığın ilk yıllarındaki sıkıntılı dönemde iki milyon kadar Slav asıllı halk da Kazakistan’dan göç ettiler.
Bunların dışında Yahudi, Yunanlı ve Koreli gibi halklar da kendi ülkelerine döndüler.
Ayrıca Kazakistan dışında yaşayan Kazaklar da kendi vatanlarına gelerek yerleşmeye başladılar. Bilindiği gibi Çin, Rusya, Özbekistan, Moğolistan, İran, Afganistan,
Türkmenistan, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde yaklaşık beş milyon Kazak yaşamaktadır. Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra yurt dışındaki Kazakları
vatanlarına dönmeleri için teşvik programları uygulamasıyla bugüne kadar bir milyon
Kazak ülkelerine dönmüş bulunmaktadır.
Çok büyük bir yüzölçümüne sahip olan Kazakistan aynı zamanda dünyanın nüfusu, yüzölçümüne göre en az olan ülkelerden birisidir. Kazakistan 25 Şubat – 25 Mart
2009 tarihlerinde bağımsızlıktan sonraki ikinci nüfus sayımını gerçekleştirdi. Bu sayımın ilk neticelerine göre, devleti kuran halk, yani Kazaklar kendi ülkelerinde yıllar
sonra ilk defa nüfusun % 67’sine ulaşarak belirli bir çoğunluğu elde ettikleri görüldü.
2009 sayımın neticelerine göre, Kazakistan’ın nüfusu 16 milyon 402 bin 861 ve
nüfusun % 67’den fazlasını Kazak Türkleri oluşturuyor. 2009 yılındaki son nüfus sayımındaki sonuçlara göre, Kazakistan’da nüfusu 10 bini geçen halklar:14
13

14

Key Minerals, Companies and Projects Kazakhstan is in the Top 10 Countries for Several Major Minerals,
E & MJ Engineering and Mining Journal, September 2015, s. 80-81, http://gbreports.com/wp-content/uploads/2015/09/Kazakhstan_Mining2015.pdf; Kazakistan Dünyadaki Yatırımın Yeni Merkezi Türk İşadamları
ve Yatırımcıları için Kazakistan Rehberi, Kazakistan İstanbul Başkonlosluğu, İstanbul, 2008, s. 66-67.
Abdulvahap Kara, “Son Nüfus Sayımının Işığında Kazakların Demografik Gelişimi”, 2023 Dergisi, 15
Eylül 2009, Sayı 101, s. 16-17.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kazaklar – 10 milyon 800 bin;
Ruslar – 3 milyon 900 bin;
Özbekler – 510 bin;
Ukraynalılar 390 bin;
Uygurlar – 250 bin;
Tatarlar – 220 bin;
Almanlar – 190 bin;
Koreliler – 102 bin;
Ahıska Türkleri – 95 bin;
Azerbaycanlılar – 95 bin;
Belorusyalılar – 86 bin;
Döngenler – 50 bin;
Kürtler – 45 bin;
Lehler – 40 bin;
Tajikler – 38;
Çeçenler – 35 bin;
Başkurtlar – 25 bin;
Moldovyalılar – 20 bin;
İnguşlar – 17 bin;
Mordvalar – 16 bin;
Kırgızlar – 14 bin;
Ermeniler – 14 bin;
Yunanlılar – 14 bin;
Çuvaşlar – 12 bin;

Kazakistan’ın nüfusunun % 56’sı şehirlerde, % 44’ü köylerde yaşamaktadır. Öbür
taraftan Kazakistan’da son yıllarda doğum oranı oldukça azalmış bulunmaktadır.15
Siyasi Yapı
16 Aralık 1991’de Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan eden Kazakistan totaliter sosyalist sistemden parlamenter demokratik sisteme geçti. 1995 yılında düzenlenen anayasaya göre, ülkede yönetim olarak başkanlık sistemi kabul edildi.16 Temel
kanun anayasadır ve devletin başı da cumhurbaşkanıdır.17 1993 yılında kabul edilen
anayasaya göre; cumhuriyetin başkanı aynı zamanda, devletin de başkanıdır. Cum15
16
17

Demografiçeskiy Yecegodnik Kazahstana. 2005. Statistiçeskiy Sbornik, Almatı, 2005, s. 383.
http://www.kazakhstan.org.tr/icerik.php?cid=122
http://www.kazakhstan.org.tr/icerik.php?cid=122
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hurbaşkanı, devletin politikasına yön verdiği gibi görev süresi beş yıl ile sınırlıdır.18
Cumhurbaşkanı bu beş yıllık görev süresinin bitiminden sonra, en fazla bir 5 yıllık
süre daha devlet başkanlığı görevinde bulunabilir.19 Buna rağmen, 1991 yılında devlet
başkanı seçilen Nazarbayev’in, 1995 yılında gerçekleştirilen halk oylamasının neticesinde, yetkilerinin 2000 yılına dek uzatıldığı görülmektedir. Diğer Orta Asya cumhuriyetlerinde olduğu gibi, Kazakistan’da da Nazarbayev’in şahsında otoriter bir rejim
kurulmuştur. Nitekim bütün güç devlet başkanında toplanmakta, başkan tek başına
bu gücü kullanmaktadır. Ayrıca, anayasaya aykırı bir durum söz konusu olduğunda da,
değişiklik, devlet başkanının eğilimi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.20
Cumhurbaşkanının sahip olduğu yetkiler arasında; başbakanı, bakanları, ulusal güvenlik konseyi başkanını, yerel yönetimlerin başkanlarını atamak ve kararnameler çıkartmak, bakanlıklar ve yerel yönetimler tarafından alınan kararları iptal etmek gibi hususlar
bulunmaktadır.21 Kazakistan cumhurbaşkanı ayrıca, parlamentoyu feshedebilmekte ve
bir yıllık bir süreyle, yasama görevini üstlenebilmektedir.22 1995 yılında düzenlenen Kazakistan Anayasasına göre devlet başkanının Kazakçaya vakıf olması şartı konulmuş ve
bu şekilde devlet başkanının resmi dil Kazakçayı iyi bilmesi şartı getirilmiştir.23
1993 Anayasası’nda Kazakistan’da yarı-başkanlık sistemi mevcut iken, 1995 yılında
kabul edilen Anayasa ile tam-başkanlık sistemi kabul edilmiştir. Bu şekilde, cumhurbaşkanının yetkileri genişletilmiş, faaliyetlerini kısıtlayan Anayasa Mahkemesi kaldırılmış ve cumhurbaşkanlığı süresi de, 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştır.24 Yine bu Anayasaya
göre; devlet başkanının, iç ve dış politikanın başlıca yönlerini belirlediği belirtilmiş,
Kazakistan’ı yurt içinde ve dışında temsil ettiği söylenmiştir. 1995 Anayasası devlet
başkanına bu gibi görevler yanında, devlet içindeki tüm birimlerde karşılıklı bir uyum
içinde çalışma ortamının sağlanması vazifesi de verilmiştir.25 Serdar Yılmaz, Kazakistan’daki başkanlık makamının idari açıdan yapılanmasının başkanlık hükümeti sistemi, başkancı parlamenter sistem ve süper başkanlık sistemlerinin karışımı olan kendine özgü bir model olduğunu söylemektedir. Halk tarafından seçilen başkan hükümet
üyelerini seçmekte, başbakanı atayıp görevden alabilmekte, parlamentoyu feshedebilmekte ve olağanüstü toplayabilmekte seçimlerin ve referandumun yapılmasına karar
18
19
20
21
22
23
24
25

Orhan Söylemez, “Bağımsızlığının 10. Yılında Kazakistan Cumhuriyeti”, Türkler, C:19, s. 341.
Cevdet Küçük, “Kazakistan Cumhuriyeti”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C: 25, s. 130.
Saule Baycaun, “Bağımsızlıktan Günümüze Kazakistan İç Politikası ve Demokrasi Yolundaki Gelişmeler”, Avrasya Dosyası, C:7, S:4, Kış 2001-2002, s. 72-73.
Yavuz Atar, “Demokrasiye Geçiş Sürecindeki Ülkelerde Anayasal Değişme ve Anayasal Dönüşüm”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S:1-2, Konya 1999, s. 209.
Kazakistan Ülke Raporu, TİKA Yayınları, Ankara 1996, s. 16.
A.g.e, s. 16.
Küçük, a.g.m., s. 130.
Baycaun, s. 75.
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vermekte, devletin bütünlüğünü, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin işleyişini sağlamakta ve ülkenin uluslararası antlaşmalarını imzalamakta ve bunları yürütmektedir.26
Yeni anayasaya göre cumhurbaşkanı, devletin başı ve en yetkili makamı, anayasanın
koruyucusudur. Yürütme sistemi içerisinde başbakanın idare ettiği hükümet, en üst
kademede yer alır. Başbakan, başında bulunduğu hükümetin eylemlerinden cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Yasama işlemini gören kurum ise, parlamentodur. 154

üyeli parlamento ise, senato ve meclis olmak üzere iki kanattan oluşur. Parlamentonun
kabul ettiği tüm yasalar, anayasaya uygunluğun denetlenmesi için Anayasa mahkemesi
tarafından denetlenir.27 Senatörlük süresi 6, milletvekilliği süresi ise 5 yıldır. Senatodaki 47 senatörün 15’ini cumhurbaşkanı atarken, kalan 32 senatör 14 eyalet ve 2 büyükşehir bölgesinden ikişer olmak üzere yerel organlar tarafından seçilir. Meclisin 107
milletvekilinin 98’i genel seçimlerde % 7 barajını geçen siyasi partilerden seçilir. Kalan
9 üye ise cumhurbaşkanı tarafından ülkedeki etnik grupların temsilcilerinin oluşturduğu Kazakistan Halklar Asamblesi içinden seçilir. Senato ve meclis başkanı, cumhurbaşkanı tarafından tayin edilir. 1997 yılında idari taksimat yeniden düzenlenmiş ve
eyaletlerin sayısı on dokuzdan on dörde indirilmiştir. Eyaletlerin başında valiler bulunur ve valiler başbakanın teklifi üzerine cumhurbaşkanı tarafından göreve getirilir.28
En son parlamento seçimleri 20 Mart 2016 tarihinde gerçekleşti. Seçim sonuçlarına göre yeni meclis üç partiden oluşacak. Nur Otan partisi (yüzde 82), Demokrat
Parti Ak Yol (yüzde 7.18) ve Komünist Parti ( yüzde 7.14) oy alarak Meclis’e girdi. Seçimlerde partilere göre oyların dağılımı ise şöyle oldu: Nur Otan yüzde 82.15,
Ak Jol Kazakistan Demokrat Partisi yüzde 7.18, Kazakistan Komünist Halk Partisi
(KKHP) yüzde 7.14, Avul Halkın Demokratik Yurtsever Partisi yüzde 2, Ulusal Sosyal Demokrat Parti yüzde 1.18, Birlik Partisi yüzde 0.29. Böylece, Nur Otan, Ak Jol ve
Kazakistan Komünist Halk Partisi yüzde 7 barajını aşarak meclise girdi.29
Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet dili olarak Kazakça kabul edilmiştir ve para
birimi “tenge”dir. Bağımsızlığın yeni kazanıldığı dönemde eski Sovyet para birimi
rublenin kullanılmasından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla, Kazakistan’ın milli para birimi tenge, 15 Kasım 1993’te tedavüle girdi.30
26
27
28

29
30

Yılmaz, s. 85.
Marat Tazhin, “Egemen Kazakistan”, Kazakistan Tarihi- Makaleler, TTK Yayınları, Ankara, 2007, s. 175.
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu ve Onun Delegelerinin Konumu Üzerine Kanun – Kazakistan
Cumhuriyeti Anayasal Hukuku 2529 nolu 16 Ekim 1995 tarihli kanun. Kazakistan Cumhuriyeti internet
sitesi http://www.parlam.kz/Information.aspx?doc=4&lan=en-US, Erişim, 12 Mayıs 2015; Yılmaz, s. 111;
Cevdet Küçük, “Kazakistan Cumhuriyeti”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, C. 25, s. 130; Yavuz Atar,
“Demokrasiye Geçiş Sürecindeki Ülkelerde Anayasal Değişme ve Anayasal Dönüşüm”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S. 1-2, Konya, 1999, s. 209.
http://www.dunyabulteni.net/haber/358828/kazakistanda-uc-parti-mecliste, 5 Ekim 2016.
Bu konuda geniş bilgi için bkz. Hayrolla Gabcalelov, Tenge, Almatı, 2003.
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28 Ocak 1993 Anayasasında, Kazakistan Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve
üniter bir devlet olduğu belirtilmiştir. SSCB döneminde etnik bir temelde oluşturulmuş olan ülke, bağımsızlık sonrası dönemde toprak temelinde örgütlenmiştir.31 Yine
bu anayasa ile ülkede Kazak dilinin Sovyet döneminde yıllarca ihmal edilmiş olması
ve ülkede Rus nüfus ve Rusça konuşanların oranının yüksek olması sebebiyle, Kazakça resmî dil olarak kabul edilirken, Rusçaya da, “etnik gruplar arası iletişim dili”
statüsü verildi.32
Parlamento dışında, yasama ve hukuki işleri idare eden diğer kurumlar arasında; Anayasa Konseyi, Başsavcılık ve Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı bulunmaktadır.33
Eski Devirlerden XX. Yüzyıla Kadar Kazakistan
Kazakistan’ın bulunduğu coğrafyanın tarihi çok eski dönemlere uzanmaktadır.
Bu bölgede kültür tarihi, en az bir milyon yıl öncesine dek gider. Nitekim arkeolojik
kazılardan elde edilen buluntulara bakıldığında Kazakistan’da insanoğlunun varlığı 1-1,5 milyon yıl öncesine kadar gitmektedir.34 1927’de arkeolog M. P. Gryaznov
Andronovo kültürünün kalıntılarını Batı Kazakistan’da da bularak Doğu’da Minusinsk’ten başlayarak Batı’da Ural’a kadar geniş bir alana yayıldığını ispatladı. Daha
sonra Andronovo kültürünün izleri Kazakistan’ın güneyinde Yedisu ve Orta Asya’da
da bulundu.35
Kazak tarihçiler ülke tarihini yazarken bölgenin en eski toplumları olarak Sakalar,
Hunlar, Göktürkler ve Karahanlılar gibi bugünkü Türk halklarının atalarını oluşturan
toplumlarını göstermektedirler. Bu sebeple Kazak aydınlarının birçoğu Kazakların
Türklerin en eski coğrafyasında kadim Türk kültür ve geleneklerini devam ettiren halk
olmasından büyük bir gurur duymaktadır. Hatta XX. yüzyılın başında yaşamış Kazak
milli şairi Mağcan Cumabay (1893-1938) Türkistan isimli şiirinde “Türk halklarının
birçoğu Orta Asya’dan göç edip gittikten sonra baba ocağı Kazaklara kalmamış mıydı?” demektedir. Ayrıca Cumabay “Türkistan iki dünya eşiğidir, Türkistan, er Türk’ün
beşiğidir. Türkistan gibi güzel bir yerde doğmak, Türk’e, Tanrı’nın büyük bir ihsanıdır”
31
32
33
34

35

Büşra Behar – Günay Özdoğan vd, Bağımsızlığın İlk Yılları, Ankara, 1994, s. 48.
M. Süreyya Er, “Kazakistan ve Kırgızsitan’a Genel Bir Bakış:1993”, Marmara Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Seminerleri (1993-94), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Yay., İstanbul 1995, s. 113.
http://www.kazakhstan.org.tr/icerik.php?cid=122
J. K. Taymagambetov – D. S. Baygunakov, Kazakstannıñ Tas Däviri Zerttelüv Tariyhı Men Negizgi Mäseleleri, Almatı, 2008, s. 215-216; J. Taymagambetov, “Kazakistan Avrasya’nın En Eski Kültür Beşiği”,
İslam Öncesinden Çağdaş Türk Dünyasına Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’na Armağan, İstanbul, 2008, s.
65-72. Eski Devirlerden Günümüze Kazakistan ve Kazaklar, (Çev. Abdulvahap Kara), Selenge Yayınları,
İstanbul, 2007, s. 21; K. Kaipakar, “Eski Dönemde Kazakistan”, Kazakistan Tarihi – Makaleler, TTK Yay.,
Ankara 2007, s. 8.
Eski Devirlerden Günümüze Kazakistan ve Kazaklar, s. 37.
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diyerek vatan topraklarının kadim Türk yurdu olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirmektedir.36 Günümüzde Türk Cumhuriyetleri Devlet Başkanları Zirve
Toplantılarında Türk dünyası ile ilgili “Türk Akademisi”, “Türk Konseyi”, “TürkPA”
ve “Türk Aksakallar Konseyi” gibi önemli kurumların kurulmasıyla ilgili önerilerin
ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’den gelmesi bu sebeple
tesadüf değildir.
Kazakistan eski bir Türk yurdu olmasına rağmen, Kazak halkının ortaya çıkışı
XV. yüzyıllara denk gelir. Altın Orda Hanı Ebu’l Hayr’ın (1428-1468) Ak Orda’nın
son hanı Barak’ın oğulları Canibek ve Kerey Sultanlara karşı haksız tutumları Kazak
Hanlığı’nın kurulmasına sebep oldu. 1465’da iki şehzade Ebu’l Hayr’ın yönetiminden
kendileri gibi rahatsız urug ve boyları yanlarına alarak Deşt-i Kıpçak’ın doğusundan
Magulistan’a göç ederek Kazak devletini kurdular.37 Böylece 1847 yılına dek sürecek
yaklaşık 400 yıllık Kazak Hanlığı devleti tarih sahnesi çıktı. Kazakistan 2015 yılında
Kazak Hanlığı’nın 550. kuruluş yıldönümünü geniş çaplı etkinliklerle kutlamıştır.
Kazak kelimesinin ortaya çıkışı ve manası hakkında çok çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Bernshtam’a göre, Kazak kelimesi eski Türk boyları olan Kasp ile Sak birleşmesinden doğmuştur. Kazak tarihçisi Akıncanov da bu kelimenin “kas” (hakiki,
gerçek) ve “sak” (bir Türk boyunun adı) kelimelerinden türetildiğini ve hakiki, gerçek
Saklar manasına geldiğini beyan etmiştir. Kazak kelimesi hakkındaki diğer bir görüş,
etnonimin birinci kısmı “kaz” (kas) “gerçek bahadır, cesur kişiler”, “hür, bağımsız, cesur insanlar” manasını taşıdığı ve ikinci kısmı, yani ak’ın çoğul eki olduğunu, böylece
Kazak’ın geniş bozkırlarda serbest, hür dolaşan cesaretli insanları ifade ettiği yönündedir.38 Z. V. Togan eski devirlerde hiçbir siyasî iradeye boyun eğmeden bozkırlarda
hür, serbest dolaşan insan veya toplulukların Kazak olarak adlandırıldığını, ancak Kazaklık eden siyasî bir zat veya topluluk bir şehir veya ülke fethederek devlet kurduktan
veya herhangi bir devlete tabi olduktan sonra kazaklıktan çıkmış olurdu.39 Janibek ve
Kerey hanlar Ebu’l Hayr’dan ayrılarak “Kazak” oldular, fakat daha sonra devlet kurduktan sonra bu “Kazak” sıfatını terk etmediler.
Kazak halkının özelliklerinden birisi küçük, orta ve büyük olmak üzere “üç cüz”e
bölünmesidir. Cüzlerin ne zaman ve nasıl meydana geldiği henüz tespit edilememekle
birlikte, XVII. yüzyılda oluştuğu tahmin edilmekte olup Kazak Cüzlerinin her birinin
kabilelerinin göç yolları ile yerleşim bölgeleri vardı. Büyük Cüz Sirderya’dan itibaren
36
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Magcan Cumabayev Şıgarmaları, Almatı 1999, s. 173-176.
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Yedisu topraklarının tamamını kapsadı. Onun içinde Üysün, Kanglı, Dulat, Alban,
Suvan, Sirgeli, Istı, Oşaktı, Şapıraştı, Calayır vb. kabileler bulunmaktadır. Orta Cüz
kabileleri, Merkezi Kazakistan bölgeleri ile Kuzey Doğu Kazakistan’ın bir kısmında yaşamaktadırlar. Kıpçak, Argun, Nayman, Konurat, Kerey ve Vak kabileleri Orta
Cüz’ü oluşturdu. Sirderya’nın aşağı kısmı, Aral Denizi kıyıları, Hazar Denizi çukurluklarının kuzey kısmı Küçük Cüz toprakları sayıldı. Küçük Cüz’e Alşın, Aday, Alaşa,
Baybaktı, Cappas, Tazlar, Karasakal ve Karakesek (Alimoğlu) gibi kabileler dahil oldu.40 Başka bir deyimle, Kazaklar aslında üç ana grup altında tasnif edilmiş bir Türk
boyları federasyonudur.

XV. yüzyılın ikinci yarısında kurulan Kazak devleti Murunduk Han (1480-1511),
Kasım Han (1511-1523), Haknazar Han (1538-1580) ve Tavke Han (1680-1718)
gibi dirayetli hanlar sayesinde kısa zamanda güçlendi ve bölgenin önemli gücü haline geldi. Öte yandan Kazan (1552), Astrahan (1556) Hanlıklarını ve Güneybatı
Sibirya’yı işgal ederek gittikçe güçlenen Çarlık Rusya’nın yayılmacılık hedefi Kazak
bozkırlarına yöneliyordu.
Bu sırada Kazaklar ile Moğol Cungarlar arasındaki savaşlar Çarlık Rusya’nın hedefine ulaşmasını yardımcı oldu. Büyük Cüz Kazaklarına baskı yapan Cungarlar Yedisu topraklarını işgal etmeye başladı. 1721 yılındaki savaş Kazakların ağır kayıplar
vererek Kazak Hanlığı’nın parçalanmasına yol açtı.41 Küçük Cüz Kazakları Cungar
saldırılarından korunmak için 1731’de Çarlık Rusya’nın himayesine girmeyi kabul
etti. Bunu daha sonra 1740’ta Orta Cüz’ün, 1742’da Küçük Cüz’ün Rusya’nın himayesine girmesi takip etti.42
1820’li yıllarda Napolyon’u yenilgiye uğratıp, Avrupa’da büyük bir güç olarak ortaya çıkan Çarlık Rusya Kazak topraklarına yönelik politikasında köklü değişiklikler
yaptı.43 Kazak hanlarının hâkimiyetine son verdi. 1822’de Orta Cüz, 1824’de Küçük
Cüz ve 1848’de Büyük Cüz lağvedildi. Ayrıca Kazakların suçluları kendi milli örf ve
adetlere göre muhakeme edip, hüküm verme yetkileri elinden alındı. Onun yerine Rus
kanunlarını tatbik eden vilayet mahkemeleri tesis edildi. Ayrıca yönetmelik Kazakları Rusya’ya vergi ödemekle yükümlü kıldı ve vilayetlerde Rus okullarının açılmasını
teşvik etti.44
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Ülkenin sömürülmesini hızlandırmak maksadıyla Çarlık idare sistemi tatbik edilmeye başlandı. Bu durum, Kazak halkının büyük bir kısmının isyana kadar varan
hoşnutsuzluğunu doğurdu. Bunların arasındaki en büyüğü Abılay Han dönemindeki
Kazak devletini tekrar canlandırmayı amaçlayan Kenesarı Kasımoğlu Han’ın liderliğindeki hareket idi. Bu isyan, Orta Cüz topraklarının güney doğu bölümünü Çarlık
Hükümeti’nin askeri güç kullanarak boyun eğdirmesini, en az 10-15 sene geciktirdi.
Abılay Han’ın torunu olan Kenesarı’nın amacı bağımsız Kazak Hanlığını tekrar
tesis etmekti. Onun Ruslara karşı başlattığı hareket, toprakları kale inşaatı ve Rus
göçmenlerin yerleştirilmesi için devamlı elinden alınan Kazaklar arasında büyük destek gördü. Böylece Kenesarı, eski hanlar gibi ak keçe üstünde kaldırılarak hanlığını
ilan etti. 1841-1847 yılları arasında altı yıl Orta Cüz hanı alarak, Buhara ve Hive
hanlıklarıyla ilişki kurdu ve onlardan destek gördü. Rusya, Kenesarı ayaklanmasını
bastırmak için kuvvet gönderdi. Kalabalık Rus kuvvetleri karşısında doğuya çekilen
Kenesarı, Kırgız topraklarına girdi. Burada bir çatışmada tarihe Kazakların son hanı
olarak geçen Kenesarı hayatını kaybetti.45
Kenesarı’dan sonra Kazak isyanları durmadı. Sırım Datoğlu, İsatay Taymanoğlu
ve Mahambet Ötemişoğlu gibi liderlerin önderliğinde mücadeleler devam etti. XX.
yüzyıla gelindiğinde sınıfsal ve milli baskıya karşı isyan hareketleri sıklıkla karşılaşılan
bir olguya dönüştü. I. Dünya Savaşı ülkedeki genel milli isyan havasının büyüyüp gelişmesini hızlandırdı. Bunun açık bir göstergesi, Kazakistan ile Orta Asya’nın bütün
her tarafını kaplayan 1916’daki milli kurtuluş isyanıdır.46
I. Dünya Savaşı’nın getirdiği yokluk ve sıkıntılar sonucunda 1917’de Rusya’da ihtilallerin patlak vermesi Kazak aydınlarının milli bir devlet kurma çalışmalarının ortaya
çıkmasına sebep oldu. Bu amaçla Alihan Bökeyhanov, Ahmet Baytursunov ve Mir
Yakup Duvlat gibi aydınlar Orenburg şehrinde 8-13 Aralık 1917’de kurultay düzenleyerek Alaş Partisi ve Alaş Orda hükümetini kurdular. Bundan birkaç gün önce de
Mustafa Çokay önderliğindeki Kazakların bir kısmı da Özbeklerle birlikte Hokand
şehrinde 27 Kasım 1917’de Türkistan (Hokand) Muhtariyeti’ni ilan ettiler. Ancak bu
iki siyasi oluşum da Bolşevik güçleri tarafından dağıtıldı.47
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Sovyetler Birliği Döneminde Kazakistan
Kazakistan topraklarında 1920’de Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu.
Başlangıçta bu otonom cumhuriyetin ismi Kırgız Sovyet Sosyalist Muhtar Cumhuriyeti idi. Bu durum, Rusların hatalı olarak Kazaklara Kırgız, Kırgızlara Kara Kırgız
demesinden kaynaklanıyordu. Bu durum, 1924’de düzeltildi ve isim Kazak Sovyet
Sosyalist Muhtar Cumhuriyeti olarak değiştirildi. Kazakistan muhtariyet statüsü
1934’de birlik cumhuriyeti statüsüne yükseltildi. Ancak, Kazakistan’da Sosyalist rejimin inşasının bedeli ağır oldu. 1917 İhtilalinden sonra Kazakistan’da kargaşa ve taraflar arasındaki iç savaş neticesinde her şey alt-üst oldu ve 1920 ve 1921 yıllarında halk
arasında açlık baş gösterdi. Bu felaketin sonucunda yüzbinlerce insan kırıldı. Kimi
kaynaklara göre, bu yıllarda bir milyon Kazak Türkü hayatını kaybetmişti.48
1925-1929 yılları arasında Kazak obalarının sovyetleştirilmesine hız verildi. Bununla konargöçer hayat süren Kazaklar tamamıyla yerleşik düzene geçirilmek ve böylece
kontrol altında tutulmak istendi. Ancak bu politikalar Kazak bozkırlarında büyük bir
felaketin yaşanmasına sebep oldu. Kazakların asırlardan beri süre gelen geleneksel göçebe hayvancılık sisteminin alt-üst edilmesi 4-5 yıl gibi bir kısa süre içinde 36 milyon hayvanın telef olmasına yol açtı. Ancak geleneksel hayvancılık sisteminin bozulmasından
ve Sovyet idarecilerinin ihmalinden doğan açlık neticesinde ortaya çıkan felaketin yol
açtığı insan kaybı daha korkunçtu. 1931-1934 seneleri arasında açlıktan kırılan Kazak
Türklerinin sayısı en az 2.3 milyonu bulmaktaydı. 1939 senesinde yapılan nüfus sayımında SSCB içindeki diğer milletlerin çoğunun nüfusu artarken, Kazakların sayısı 2
milyon 300 bine düştü. Diğer bir ifadeyle, Kazak nüfusunun yarısına yakını kırılmıştı.49
Kazak Türkleri için yaşanan ikinci büyük felaket 1937 senesinde yapılan aydın
kırımı oldu. Stalin’in emriyle bütün SSCB çapında yürütülen kıyımın Kazakistan’daki
tahribatı tahmin edilemeyecek oranda büyük idi. Kazak Türklerinin iyi yetişmiş aydın
ve politikacılarından Alihan Bökeyhanov, Ahmet Baytursunov ve Mir Yakup Duvlatov gibi Milli Alaş Orda Hükümeti’nin eski politikacılarının hepsi idam edildi. Ayrıca
Kazak yazılı edebiyatının gelişmesine büyük katkılar sağlayan Jüsippek Aymavıtov,
Beyimbet Maylin, İlyas Jansügirov ve Magcan Jumabay gibi yazar ve şairlerin yanısıra,
S. Argınşev, T. Rıskulov ve O. Jandosov gibi Kazakistan Komünist Partisi teşkilatını
destekleyen ve inanmış Kazak sosyalistleri de idam olmaktan kurtulamadı. Böylece on
birlerce insan öldürüldü veya sürgüne gönderildi.50
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Bu sürgün ve insan kıyımı 1950’lere kadar devam etti. İdam ve sürgün cezalarının
yarısından fazlası mahkemeler tarafından değil, KGB ve onun özel şuraları tarafından
verildi. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, 1930-1950 yılları arasında 120 bin
Kazak çalışma kamplarında eziyet çekti ve 27 binden fazlası idam edildi. Diğer taraftan 1930-1962 yıllarında Kazakistan’a dışarıdan 4 milyon kadar göçmen getirilerek
yerleştirildi. Böylece Kazaklar kendi ülkesinde azınlığa dönüştü.51
1985’te Sovyetler Birliği Komünist Partisi I. sekreterliğine perestroyka (yeniden
yapılanma) ve glasnost (açıklık) politikalarını başlatan Mihail Gorbaçov’un seçilmesinden sonra Kazakistan’da demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesini isteyen
ayaklanmalar meydana geldi. Buna Gorbaçov’un 16 Aralık 1986’da emekliye sevkedilen Dinmuhammed Konayev’in yerine, Kazakistan dışından Gennady Kolbin’i Kazakistan KP MK I. sekreterliğine seçtirmesi sebep oldu. Tarihe “Jeltoksan” yani Aralık
olayları olarak geçen bu gençlik hareketi Moskova’ya karşı ilk açık kitlesel hareket
olarak tarihe geçti. Kazak gençleri Sovyetler Birliği’ndeki tüm halklara Komünist Partisi’nin kararlarına karşı gelinebileceğini gösteriyordu. Bundan sonra Baltık ve Kafkas
ülkelerinde ortaya çıkan demokratik hak ve özgürlük talep eden hareketler Sovyetler
Birliği’nin sonunu getirecekti. Öte yandan Kazak gençlerinin Aralık 1986’daki isyanı
Kazakistan’ın bağımsızlıktan sonra “yeniden doğuşunun” zeminini hazırlıyordu.52 Kazak gençleri Gorbaçov’un yeniden yapılanma ve demokratikleşme gibi yeni değişim
politikalarına uygun olarak Kazakistan’a kendi içinden Kazak veya Kazakistan içinden Rus bir liderin görev yapmasını istiyordu. Ancak, Sovyet güvenlik birimleri bu
barışçıl ve demokratik gösterileri beklenmedik bir biçimde sert bir biçimde bastırdı.
Gösterilere katılanlar yakalanarak ağır cezalara çarptırıldı. Akabinde Sovyetler Birliği
Komünist Partisi şaşırtıcı bir karar alarak tüm Kazak halkını milliyetçi olmakla suçladı. Bu karara bağlı olarak Kazakistan’da Kazaklar ülkedeki etnik oranlarının üzerinde
kadrolaştığı ileri sürülerek işten, memuriyetten ve öğrenciler üniversitelerden atıldı.
Kazak aydın ve politikacıları Aralık Olaylarının çarpıtılan gerçeklerini ortaya
çıkarmak ve ülkenin maruz kaldığı haksızlıkları önlemek için büyük bir mücadele
başlattı. Muhtar Şahanov başkanlığında kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu
gelen tehditlere aldırmaksızın çalışmalarını yürüttü. Sonuçta Sovyetler Birliği Komünist Partisi tüm bir halkı milliyetçi olmakla suçlayan kararının yanlış olduğunu
kabul etti. Aralık olaylarıyla ilgili mahkumiyet kararlarının hatalı olduğu kabul edildi. Ayrıca Moskova Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesi I. Sekreteri Kolbin’i görevinden alarak yerine Nursultan Nazarbayev’i 1989 Haziranında aday olarak
51
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göstermek zorunda kaldı. Böylece, Kazakistan kendisinin doğal liderine kavuşmuş
oluyordu. Bu sayede, 16 Aralık 1991’de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan Nazarbayev’in önderliğinde 2000’li yıllarda bölge ülkeleri arasında parlayan bir yıldız olarak
ortaya çıktı.53
Bağımsızlık Döneminde Siyasi ve Ekonomik Reformlar
1980’li yılların sonunda Sovyetler Birliği’nin temelleri sarsılmaya başlamıştı. Sovyet sistemi ve ekonomisinin hızlı çöküşü, Kazakistan’da siyasi ve ekonomik hayatın
istikrara kavuşmasını sağlayacak devlet başkanlığı yönetimine geçilmesini gerekli kıldı. Bu sebeple 24 Nisan 1990’da Kazakistan Yüksek Sovyeti Kazak SSC Devlet Başkanlığı makamını tesis etti. Meclis’te yapılan gizli oylamada Kazakistan’ın ilk devlet
başkanı olarak Nursultan Nazarbayev seçildi.
25 Ekim 1990’da Kazakistan Yüksek Sovyeti Kazak SSC’nin siyasi egemenliğini ilan etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev bunu bağımsızlık yolundaki ilk
önemli adım olarak değerlendirmektedir.54 2 Ekim 1991’de Sovyetler Birliği’nin Kazakistan topraklarında bulunan Baykonur Uzay Üssünden ilk defa bir Kazak astronot,
Toktar Ebubekirov uzaya uçtu.55 Bu aynı zamanda Türk halklarından ilk astronotun
uzaya çıkışı olarak tarihe geçti.56 PTT Genel Müdürlüğü’nün 1986’da kuruluşunun
146. yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirdiği “2000 Yılına Mektup” kampanyasında ilk
Türk uzay adamına iletilmesi istenen mektup, 13 Şubat 2002’de “uzaya çıkan ilk Türk
astronot” unvanını alan Toktar Ebubekirov’a teslim edildi.57
1 Aralık 1991’de Kazakistan tarihinde ilk defa devlet başkanlığı için halk oylaması
yapıldı ve Nursultan Nazarbayev Devlet Başkanı seçildi. Seçimlerden on gün sonra ise,
Kazak Parlamentosu aldığı bir kararla, ülkenin adından “Sovyet Sosyalist” ibaresinin
çıkarıldığı ve devletin resmi adının “Kazakistan Cumhuriyeti” olduğunu kabul etti.
Bu arada Gorbaçov’un glasnost ve perestroyka reform politikaları istenen sonucu
vermemesi Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin tutucu üyelerini birliğin dağılacağı
konusunda endişeye sevk ediyordu. Bu sebeple onlar 19 Ağustos 1991 sabahı darbe
yaparak yönetimi Gorbaçov’dan devraldıklarını dünyaya ilan ettiler. Darbenin Sovyetler Birliği’nin yeni birlik antlaşmasının bir gün öncesine rastlaması tesadüf değildi.
Çünkü darbeyi gerçekleştiren Sovyetler Birliği’nin tutucu yöneticileri SSCB’ni ortak
53
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devlet başkanı, dış politikası ve ordusu olan bağımsız devletler federasyonuna çeviren
yeni birlik antlaşmasının ülkeyi dağılmaya sürükleyeceğinden endişe ediyorlardı. Ayrıca Gorbaçov tarafından 1985 yılından beri yürütülen reform politikalarını sorunlara
bir çözüm üretememişti. 1991’lere gelindiğinde ülke hala ağır siyasi ve ekonomik
krizlerle boğuşmaktaydı. Ülkede yokluk hüküm sürmekteydi. Halk en temel ihtiyaç
maddelerini bile satın almak için uzun kuyruklarda saatlerce beklemek zorundaydı.
Devlet Başkan Yardımcısı Gennady Yanayev ve KGB Şefi Vladimir Kryuçkov’un liderlik ettiği darbecilere göre artık bu duruma dur demenin zamanı gelmişti.
Darbe için en zaman olarak yeni birlik anlaşmasının imzalanacağı 20 Ağustos
1991’de Moskova’ya dönmek üzere Kırım’daki yazlığına 4 Ağustos’ta tatile çıktığı dönem seçilmişti. Ancak darbe başarıya ulaşmadı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı
Boris Yeltsin’in başını çektiği Rus politikacıları darbeye direndiler. Ordu birliklerinin
de parlamentoya saldırı kararı alan Olağanüstü Hal Devlet Komitesi’ne itaat etmemesiyle 22 Ağustos 1991’de darbeciler teslim oldu.58
Başarısız darbe girişimi SSCB içindeki devletlerin ardı ardına bağımsızlıklarını
ilan etmelerine yol açtı. Darbeden önce bağımsızlıklarını ilan etmiş olan Litvanya (11
Mart 1990 ), Letonya (4 Mayıs 1990), Beyaz Rusya (27 Temmuz 1990), Gürcistan (9
Nisan 1991) gibi ülkelere darbeden sonra katılımlar hızla arttı. 20 Ağustos 1991’de
Estonya, 24 Ağustos 1991’de Ukrayna, 27 Ağustos 1991’de Moldavya, 31 Ağustos
1991’de Kırgızistan, 1 Eylül 1991’de Özbekistan, 9 Eylül 1991’de Tacikistan, 21 Eylül
1991’de Ermenistan, 18 Ekim 1991’de Azerbaycan ve 27 Ekim 1991’de Türkmenistan
bağımsızlıklarını ilan etti. Bağımsızlığını ilan etmeyen iki ülke kalmıştı: Kazakistan
ve Rusya Federasyonu.59
Bu arada SSCB Komünist Partisi Genel Sekreteri Gorbaçov ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yeltsin arasındaki iktidar kavgasında sona geliniyordu. 9 Aralık 1991’de Yeltsin Kremlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada bundan böyle Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği isminde bir devletin olmadığını, onun yerine Pazar
günü Beyaz Rusya’da Brest şehrinin 70 km kuzeyinde yer alan Belaveja ormanlarında
Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kravçuk ve Beyaz Rusya Devlet Başkanı Stanislav
Şuşkeviç ile birlikte “Bağımsız Devletler Topluluğu”nu kurduklarını açıkladı. Üç lider
burada iki gün süren görüşmelerin neticesinde “Bağımsız Devletler Topluluğu”nun
kuruluşuyla ilgili protokolü imzalamışlardı. Her ne kadar Gorbaçov üç ülke liderinin
kararının geçersiz olduğunu söylese de, Yeltsin, Kravçuk ve Şuşkeviç resmen SSCB’yi
lağvederek Gorbaçov’u ülkesiz devlet başkanı konumuna düşürüyordu.
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Yeltsin’in bağımsızlığını ilan eden Ukrayna’yı Rusya’nın yanına çekebilmek için
yangından mal kaçırır gibi Beyaz Rusya’nın da dahil olduğu Bağımsız Devletler
Topluluğu adında sadece Sovyetler Birliği’nin Slav devletlerinden oluşan bir oluşum
kurması tüm dünyada “Slav Devletler Topluluğu” kuruluşu olarak algılandı. Oluşum
liderleri daha sonra bu topluluğun tüm eski Sovyet cumhuriyetlerine açık olduğunu
ifade etse de başlangıçtaki bu algı değişmedi.
Orta Asya’nın beş cumhuriyetinin liderleri Minsk girişimi olarak da adlandırılan
yeni oluşumu değerlendirmek üzere Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta 12 Aralık
1991’de bir araya gelerek iki günlük toplantı yaptılar. Toplantıda Bağımsız Devletler
Topluluğuna eşit ve kurucu üye statüsünde katılım kararı çıktı. Bu konuda yayınlanan
Aşkabat Deklarasyonu’nda Orta Asya Cumhuriyetleri’nin 1990 Almatı ve 1991 Taşkent’te yaptıkları istişare toplantılarının devamı olarak bir araya geldikleri ve durum
değerlendirmesi yaptıkları ifade edildi.60
Liderler Beyaz Rusya, Rusya ve Ukrayna liderlerinin üye devletlere hiçbir hak
ve hukukun verilmediği Sovyetler Birliği’nin yerine Bağımsız Devletler Topluluğunu
kurma kararını anlayışla karşıladıkları, ancak bu kararın kendilerine sürpriz olduğu
belirtildi. Orta Asya devletlerinin katılım şartlarının maddeler halinde belirtildiği
deklarasyonda Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Devlet
Başkanı Askar Akayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov ve Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov imzası yer aldı.61
Uluslararası birçok gözlemci Aşkabat Toplantısından Beyaz Rusya, Rusya ve Ukrayna’nın Slav Birliği’ne karşı Türk Birliği kararı yerine Bağımsız Devletler Topluluğuna katılım kararının çıkmasını olumlu karşıladı. Bir Özbek resmi yetkilisi bir gazeteciye
verdiği röportajda Orta Asya cumhuriyetlerinin en azından şimdilik Rusya ve Ukrayna
ile birlik olmak zorunda olduklarını, çünkü bu ülkelere ekonomik açıdan birçok bağlantılarının olduğunu söyledi. Onun belirttiğine göre, Özbekistan tüm yakıt ihtiyacını
Rusya’dan ve tüketim maddelerinin % 60’nı Slav cumhuriyetlerinden karşılıyordu. Kısa
bir zaman diliminde Özbekistan’ın bu ihtiyaçlarını başka ülkelerden karşılamasına imkan yoktu. Washington Post gazetesinin yazarına göre, Orta Asya’da tek Türkistan
devleti veya federasyonu olmasını hararetle savunan milliyetçiler ve İslamcı hareketler
olmasına karşın, bölge halklarının kendi aralarındaki iç çekişmelerden dolayı böyle bir
birliğin kurulması, onların bağımsızlıklarını kazanmalarından daha zordu.62
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Bu arada 16 Aralık 1991’de Rusya Federasyonu’ndan sonra eski Sovyet Cumhuriyetlerinde bağımsızlığını ilan etmemiş ikinci cumhuriyet olan Kazakistan Parlamentosu aldığı bir kararla bağımsızlığını ilan ediyordu. Ülkedeki yüzde 40’lara yaklaşan
Rus nüfusu ve Rusya ile sınırdaş olması dolayısıyla Kazakistan Kazaklar ile Ruslar
arasında herhangi bir çatışmaya yol açmamak için bağımsızlık ilanı için en uygun anı
bekliyordu. Bunun için Aşkabat toplantısı ile bu toplantıda Orta Asya devletlerinin
aldıkları Slav cumhuriyetlerinin Bağımsız Devletler Topluluğu’na katılma kararını
uygulamaya geçirecekleri ikinci toplantı arasındaki zaman aralığından daha uygunu
bulunamazdı. Böyle bir zamanda kabul edilecek bir bağımsızlık ne Kazakistan’daki
Rusları, ne de Rusya’yı tedirgin ederdi. Nitekim öyle oldu. Kazakistan’ın bağımsızlığı
ülkede hiçbir huzursuzluğa sebep olmadı.
Bu sırada Türkiye de Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan eden kardeş Türk
cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanımak için Kazakistan’ın bağımsızlığını beklemekteydi. Kazakistan Parlamentosu’nun bağımsızlık ilanının üzerinden daha iki
saat geçmeden Türkiye diğer Sovyet cumhuriyetleriyle birlikte yeni Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıyordu. Başta Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev olmak üzere tüm Kazak halkı bu tanıma için Türkiye Cumhuriyeti’ne ve
Türk halkına minnettarlıkların her fırsatta dile getirmektedirler. Bakanlar Kurulu’nun
aldığı bu tarihi kararı değerlendiren Türkiye Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin o tarihi
anda şunları söylüyordu:
“Türkiye bu kararı ile gerçekten kuzeydeki tüm ülkelerle komşu olmanın sorumluluğu içinde ve olaya bütünlük içinde bakarak son derece olumlu ve tarihi bir
tutum izlemiştir. Bu kararda hiçbir ayrım gözetmeden, devletlerarasında düşmanlık
olmayacağı varsayımından hareketle, Kafkasya’dan Orta Asya’dan, Slav ve Baltıklara
kadar tüm Sovyet cumhuriyetlerini tanıma kararı almıştır. Bu çerçevede siyasi ilişki
kurulacak ve diplomatik misyonlar açılacaktır.”63 Türkiye’nin hiçbir ülkeyi dışlamadan
aldığı bu tanıma kararı özellikle Türk Cumhuriyetleri için büyük bir destek olmuştur. Türkiye’nin tanımasından sonra diğer devletler de tanıma kararları almıştır. Türk
Cumhuriyetleri kendilerini ilk tanıyan ülke olması hasebiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne
minnettarlıklarını her zaman dile getirmektedirler.64
Slav devletleri ile Türk devletlerinin Bağımsız Devletler Topluluğu çatısı altında
birleşmesi 21 Aralık 1991’de Kazakistan’ın başkenti Almatı’da gerçekleşti. 11 devletin imzaladığı anlaşma Bağımsız Devletler Topluluğu’nu yönetecek Devlet Başkanları
Konseyi ‘nin kurulmasını öngördü. Anlaşma tüm devletlerin bugünkü sınırlarını tanıyor
63
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ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki Sovyetler Birliği’nin üyeliğinin Rusya’ya
geçmesini kabul ediyordu. Bu anlaşma ile Sovyetler Birliği’nin varlığına son veriliyor ve
Gorbaçov’a hiçbir yöneticilik vasfı tanınmayarak emekliye sevk ediliyordu.65
SSCB ve onun ayrılmaz bir parçası olan Komünist Partisi tarih sahnesinden silindi. Kazakistan Komünist Partisi’nin halefi Sosyalist Parti ise kısa bir süre dağıldı.
Kazakistan’ın eski Komünist Partisi’nin bazı üyeleri de ünlü yazar ve şairler Oljas Süleymanov ve Muhtar Şahanov’un eş başkanlığında kuruluna Halk Kongresi Partisi’ne
üye oldular.66
Türkiye’den sonra Bağımsız Kazakistan’ı çok geçmeden dünyada birçok devlet tanındı. Kazakistan 2 Mart 1992’de Birleşmiş Milletler tarafından üyeliğe kabul edildi.
Kazakistan bağımsız milli devletin sembolleri olan bayrak ve devlet armasını da
hazırlayarak 4 Haziran 1992’de parlamentonun onayına sundu. Ülkenin milli marşı
da Kazakistan Parlamentosu tarafından 11 Aralık 1992’de kabul edildi. Kazakistan
Cumhuriyeti’nin ilk anayasası 28 Ocak 1993 tarihinde parlamento onayından geçti.
15 Kasım 1993’de bağımsız devletin en önemli alametlerinden olan milli para “Tenge”
de kabul edilerek tedavüle çıktı.67
7 Mart 1994’te genel ve yerel seçimler yapılarak demokratikleşme yolunda önemli
bir adım atıldı. Ancak yeni seçilen parlamento uzun ömürlü olmadı. Seçimin sonuçları Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu seçimlerde anayasa hükümlerini gereği gibi
tatbik etmediği anlaşıldı. Anayasa Mahkemesi seçimleri geçersiz ilan etti. Nazarbayev Parlamentonun 10 Aralık 1993 tarihinde kabul ettiği Cumhurbaşkanı ve Valilere
Geçici İlave Yetkiler tanıyan kanuna göre ülkeyi idare etti. 29 Nisan 1995’te yapılan referandum ile Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in görev süresi 1 Aralık 2000’e kadar
uzatıldı. Nazarbayev’in talimatıyla yeni anayasa taslağı hazırlandı. 30 Ağustos 1995
yılında yapılan halk oylamasıyla yeni anayasa kabul edildi.68 Yeni anayasaya göre 5 ve
9 Aralık 1995’te yapılan seçimlerde Senato ve Parlamento’ya milletvekilleri seçildi.69
Bağımsız Kazakistan’ın tarihindeki önemli değişikliklerden biri de başkentin Almatı’dan daha merkezi konumdaki Astana’ya taşınması oldu. 6 Temmuz 1994’te Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev bu husustaki kararıyla hazırlıklara başlanarak
65
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büyük imar faaliyetlerine girişildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
20 Ekim 1997’de Akmola’yı Kazakistan Cumhuriyeti’nin başkenti olarak ilan etti.
Akmola şehri baştan sona yeniden inşa edilerek Kazak bozkırlarının ortasında modern ve herkesi hayran bırakın güzel bir kent ortaya çıktı. 6 Mayıs 1998’de Akmola
şehrinin ismini Astana olanak değiştirildi.10 Haziran 1998’de yapılan ve çeşitli ülkelerden devlet adamları, aydınlar ve sanatçıların katıldığı büyük bir açılış töreniyle
Astana dünyaya tanıtıldı.70
Başkenti Almatı’dan taşıma sebepleri Kazakistan’ın başkentinin daha merkezi bir
yere alınarak güvenliğinin arttırılması ve jeopolitik konumunun güçlendirilmesi, ülke
ekonomisinin iyileştirilmesi ve canlandırılması, ayrıca başkent çok uluslu bir bölgeye
taşınarak Kazakistan nüfusunu oluşturan halklar arasında dostluğu koruma ve pekiştirme amaçlanmıştır.
Kazakistan bağımsızlığın ilanından itibaren ülke genelinde din ve inançlar alanında dengeli bir politika izlemeyi sürdürmektedir. Ülkede sayısı 40’ı aşmış dini mezhepleri temsil eden üç bine yakın dini oluşumun inançlarını serbestçe yaşaması anayasal olarak teminat altına alınmıştır. Bunun da ötesinde ülkede ve uluslararası alanda
dinler arası hoşgörünün yerleşmesi devlet politikası haline getirilmiştir. 23-24 Eylül
2003 yılında Astana şehrinde Semavi ve Geleneksel Din Liderleri Kurultayı’nın ilki
gerçekleştirildi. Bu kurultayın amaç ve hedefleri dinler ve kültürler arası küresel diyaloğu güçlendirmek, dini topluluklar arasında karşılıklı anlayış ve saygı derinleştirmek ve pekiştirmek, düşmanlık ve aşırılık ideolojisine karşı hoşgörü ve karşılıklı saygı
kültürünü oluşturmak, dinler, kültürler ve medeniyetler arasındaki diyalogu teşvik
etmeyi amaçlayan tüm uluslararası kuruluşlar ve yapılar ile işbirliği yapmak olarak
belirlenmiştir.71
Birleşmiş Milletler ve başka uluslararası teşkilatların da destek verdiği 2003 yılındaki ilk kurultaya 13 ülkeden çeşitli din ve mezheplerden 135 temsilci katıldı. Bunlar
Ortodoks, Lüteran, Roma Katolik, Ermeni Kiliseleri, İslam’ın Sünni ve Şii Mezhepleri, Daosizm, Hinduizm, Şintoizm ve Budizm gibi inançların temsilcileriydi. 2016
senesine kadar Astana şehrinde her üç senede bir olmak üzere beş Semavi ve Geleneksel Din Liderleri Kurultayı düzenlendi. Bunlar I. 23-24 Eylül 2003, II. 12-13
Eylül 2006, III. 1-2 Eylül 2009, IV. 30-31 Mayıs 2012 ve V. 10-11 Haziran 2015’te
düzenlendi.72
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Semavi ve Geleneksel Din Liderleri Kurultayı Sekreterliği’nin 9 Ağustos 2017
tarihinde Astana’da gerçekleşen olağan XVI. Toplantısında açılış konuşmasını yapan
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Senato Başkanı ve Semavi ve Geleneksel Din
Liderleri Kongresi Sekreterliğinin Başkanı Kasım Comart Tokayev “bizim bugünkü
dönemimizdeki dramatik olayları Astana Kurultayın “dini diplomasinin” küresel öneme haiz bir kuruma dönüştürmektedir” dedi. Bu toplantıda kurultayların altıncısının
2018’de Astana’da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.73
Sovyet döneminde bir tarım ve hammadde ülkesi durumunda olan Kazakistan
bağımsızlığın ilk yıllarında büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Özellikle
1992-1994 yılları arasında % 1200’lere varan aşırı enflasyon Kazakistan’ın zor günler geçirmesine sebep oldu.74 2 Ocak 1992’de Rusya’nın fiyatları serbest bırakması
ruble bölgesindeki Kazakistan’da fiyatların roket hızıyla yükselmesine sebep oldu.75
Bağımsızlığına yeni kavuşan Kazakistan’ın başlangıçta kendi ekonomi politikalarını
belirlemekte geç kaldığı bir gerçektir. Ancak, bu dönemde neyin nasıl yapılacağını
tecrübeli Batılı iktisatçılar ve IMF de dâhil hiç kimse bilmiyordu. Bağımsız ekonomik
politikalar yürütmekte tecrübesiz Kazakistan Rusya’nın politikalarını izlemeye çalışmış, ancak Moskova’nın yürüttüğü ekonomik reformlar her iki ülkenin de ekonomik
felaketin içine sürüklenmelerine sebep oluyordu. 15 Kasım 1993’te tengenin tedavüle
girmesiyle ruble bölgesinden çıkan Kazakistan Ocak 1994’te IMF’nin onayladığı ve
danışmanlık ettiği istikrar programını uygulamaya başladı. Bu tarihten sonra Kazakistan izlemeye çalıştığı para, maliye politikaları ve yapısal reformlar ile “Orta Asya’nın
en hızlı reformcusu” olarak göze çarpmaya başladı.76 Kazakistan eski Sovyet Cumhuriyetleri içinde piyasa ekonomisine geçiş için çalışmaları başlatan ilk ülke oldu.77
Ancak 1990-1995 yılları arasında Kazakistan ekonomisinin durumu diğer eski
Sovyet Cumhuriyetlerinde olduğu gibi pek parlak değildi. Bu yıllar arasında ülkede
üretim % 39 oranında düşüş göstermişti. Fakat 1996 yılından itibaren Kazakistan’da
yapılan reformların neticeleri görülmeye başlandı ve aynı yıl içinde bağımsızlık tarihinde ilk defa ekonomide büyüme görülmüş ve enflasyon kontrol altına alınmaya
başlamıştı. 1996’da % 0,5 olan ekonomik büyüme oranı 1997’de % 2’ye yükseldi.
10 Ekim 1997’de Nazarbayev’in Kazakistan’ın 2030 yılına kadar gelişim stratejisi
yayınlandı. “Kazakistan 2030” adlı bu strateji belgesinde Kazakistan’ın gelişmesindeki
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olumlu ve olumsuz faktörler sıralandı.78 Bu strateji Kazakistan’ın dört aşamada gelişmiş
ülkeler safına katılmasını öngörmektedir. Buna göre 1997-2000 yıllar arası hazırlık aşaması, 2000-2010 yılları arası birinci aşama, 2010-2020 yılları arası ikinci aşama ve 20202030 üçüncü aşamadan sonra Kazakistan gelişimde ileri ülkeler arasında girecektir.79
1997 yılı sonunda Güney-Doğu Asya kriziyle uluslararası piyasalarda Kazakistan’ın temel ihracat malları petrol ve demir dışı metallerin fiyatlarının düşmesi gelişimi olumsuz etkiledi. Ardından Ağustos 1998’de patlak veren krizle Rusya’da fiyatların
hızla düşmesi ve nakit sıkıntısının baş göstermesi Kazakistan’ı derinden sarstı. Rusya
vatandaşlarının parası konvertibl olan Kazakistan’a gelerek döviz satın alması ve fiyatları düşen Rus mallarının Kazakistan’a akması ekonomiye büyük zararlar verdi.
Bunun sonucunda Kazakistan ekonomisi 1998’de % 2,5 küçülme gösterdi.
1999 yılında Rusya krizinin olumsuz etkilerinden sıyrılmaya başlayan Kazakistan
ekonomisi tekrar büyümeye geçmiş ve % 1,9 oranında büyüme göstermiştir. Dünyada
hammadde ve özellikle petrol fiyatlarının yüksek olması sebebiyle 2000 yılında Kazakistan %9,6 ile en büyük büyüme oranını yakaladı.80
Kazakistan’ın gelişmesinde dış ticaret reformlarıyla özelleştirmeye daha bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren önem verilmesinin rolü büyük oldu. Bu reformlara verilen
önemi bağımsız devletin temellerini oluşturan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in “önce
ekonomi, sonra siyaset” şiarı açık bir şekilde ortaya koymaktadır.81
Kazakistan’da dış ticaret reformları diğer eski Sovyet Cumhuriyetlerinde olduğu
gibi temel birkaç noktadan başlatıldı. Bunlar dış ticaret fiyatlarının serbestleştirilmesi,
dış ticaret sisteminin yeniden yapılandırılması, pazar çeşitlendirilmesi ve döviz sisteminin değiştirilmesi gibi konulardır. Sovyet döneminde Kazakistan’ın dış ticareti Moskova üzerinden yapıldığı için yabancı devletlerle doğrudan ticari ilişkisi bulunmuyordu.
Bu dış ticaretin geliştirilmesi için Rusya ve eski Sovyet ülkeleri ağırlıklı dış ticaret yönünün değiştirilmesi önemliydi. Bu hususta önemli anlaşmalardan biri ABD ile yapıldı
ve Mart 1993’te ABD Kazakistan’a en çok kayırılan ülke statüsünü tanıdı. 1997’de dış
ticareti sınırlandırıcı rol oynayan dış ticaret kontratlarının işlem yapılmadan önce Kazakistan Tarım ve Sanayi Borsasına kaydetme zorunluluğu kaldırıldı. 2000’li yıllara gelindiğinde Kazakistan dış ticaret reformunu büyük ölçüde tamamlamış bulunuyordu.82
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Kazakistan’ın kalkınmasında önemli faktörlerden biri özelleştirmenin vakit geçirmeden, hemen uygulamaya koyulmuş olmasıdır. Bu hususta Nazarbayev, Kazakistan’ın özelleştirmeyi devlet kurumlarının oluşturulmasıyla birlikte yürüttüklerine
vurgu yapmaktadır. Eğer devlet kurumlarının yerli yerine oturması beklenseydi, Özbekistan’da yaşanan tecrübenin gösterdiği gibi, Kazakistan’ın ekonomik durumu kötüye gidebilirdi. Nazarbayev’in değerlendirmesine göre, özelleştirmenin Kazakistan’a
kazandırdıklarının başında öncellikle ülkede her çeşit kolda verimli ve istekli çalışan
özel mülkiyet sahiplerinin ortaya çıkmasına uygun zemin hazırladı. Bunlar da ülke
büyümesinin binlerce bağımsız noktalarının oluşturmuştur. Ayrıca özelleştirme ile
devlet zarar eden büyük devlet işletmelerine destek vermeyeceğini göstermiş oldu.83
Kazakistan’da özelleştirme dört aşamada gerçekleştirildi. 1991-1992 yılları arasındaki birinci aşamada ticaret ve hizmet sektöründe yer alan devlet işletmelerin mülkiyetini istek üzerine belirli şartlar altında çalışanlara devretti. Bu dönemde 4.500’den
fazla devlet işletmesi özelleştirildi.84
Özelleştirmenin 1993-1995 yılları arasındaki ikinci aşamasında toplu özelleştirme
programı uygulandı. Toplu özelleştirme kupon sistemiyle gerçekleştirildi. Buna göre,
halka özelleştirmede para yerine kullanılacak kuponlar belirli kriterlere göre dağıtıldı. Halk bu kuponları yeni oluşturulan Özelleştirme Yatırım Fonlarına devrederek
özelleştirmeye katıldı. Kamu işletmelerinin hisselerinin % 39’u devlette kalırken, kalan hisseler kupon karşılığı Özelleştirme Yatırım Fonlarına devredildi. Küçük çaplı
1.1625 işletme açık arttırmayla satışı sunuldu ve bunların 6.088’i alıcı buldu.85
Ayrıca teker teker özelleştirmeler de yapıldı. Kazakistan’ın bu konuda ilk deneyimi Almatı’daki tütün fabrikasının 100 milyon dolar karşılığında Amerikan Philip
Morris şirketine satılmasıdır. Philip Morris’in batma noktasındaki devlet şirketine
240 milyon dolar yatırım yapıp kara geçirmesi Nazarbayev için olumlu bir deneyim
oldu ve özelleştirme konusunda cesaretli adımlar atmasına sebep oldu.86 Bu dönemde
Çimkent Şekerleme Fabrikası, Karmet Sanayi Tesisleri ve Jezkazgan Renkli Metal
Sanayi Tesisleri de satıldı.87
Özelleştirmenin 1996-1998 yılları arasındaki üçüncü aşamasında Devlet Mülkiyeti Özelleştirme ve Yapısal Reform Programı uygulamaya kondu. Programın temel
amacı ekonomide özel sektörü yaygınlaştırmaktı.88 Bu dönemde Kazakistan ekono83
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misinin stratejik öneme sahip elektrik enerjisi, gaz ve petrol tesisleri, ayrıca sağlık,
eğitim ve kültür gibi sosyal alanlardaki işletmelerde özel sektörlerin yönetimine devredildi. Bu aşamada büyük işletmeleri satıp alacak güçte milli yatırımcıların oluşmaya
başladı. İkinci ve üçüncü aşamalarda 94 büyük işletme özelleştirildi. Bunlardan 57
işletme yabancı yatırımcıların yönetimine verildi.89
1999 yılından günümüze kadar devam dördüncü aşama devlet mülkiyetlerini yönetme ve düzenleme konularında devlet organları arasındaki yetkilerin paylaşımındaki yeni ilişkileri kapsamaktadır. Bu aşamada devlet mülklerini yönetiminde verimliliği
arttırmaya ve idari kararların uygulanmasını takip etmeye önem verilmektedir. Böylece devlet mülklerinden devlet bütçesine gelirlerin arttırılması hedeflenmektedir. 2003
yılından itibaren devlet mülklerinin özelleştirilmesinden elde edilen gelirler milli
rezervlere aktarılmaktadır. Bu gelirler 2002 yılına kadar devlete gelir kaydedilirken,
2002 yılında bütçe açıklarını kapatmak için kullanılıyordu. 2007 yılı itibarıyla Kazakistan özelleştirmeden beklediğinden daha fazla netice aldı ve ülke ekonomisinde
özel sektör yerli yerine oturmuş durumdadır. Ülke sanayi üretiminin yaklaşık % 90’nı
özel sektör üretmektedir.90
2008 yılında tüm dünyayı sarsan ekonomik kriz olumsuz etkilerini Kazakistan üzerinde de gösterdi. Kriz dolayısıyla enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki düşüş Kazakistan’ın ihracat gelirlerini önemli oranda gerilemeye yol açtı. Krizi aşmak için 2009 yılında
20 milyar dolarlık ekonomik önlemler paketi devreye sokuldu. Astana’nın kriz önlemlerinde IMF’ye muhtaç olmadan rahat hareket etmesinde 2000 yılında kurulan “Petrol
Fonu” oldu. 2009 yılına kadar bu fonda biriken 30 milyar dolar ihracat gelirlerindeki
düşüşten kaynaklanan boşluğun yarattığı finans darlığını dengelemek için kullanıldı.91
Ekonomik kalkınmanın yanı sıra kültürel sahada da atılımlar yaşandı. Bilim ve
eğitim alanına yönelik çalışmalar yapıldı, yeni müesseseler kurulduğu gibi, eğitim seviyesinin yükseltilmesi maksadıyla Kazakistan parlamentosu Lizbon Konvansiyonu’nu
imzaladı. Bu sayede Kazakistan’da eğitim gören öğrencilerin diplomalarının uluslararası sahada tanınması sağlandı. 11 Kasım 1993’degençlerin yurt dışındaki önemli
merkezlerde eğitim görmelerine imkân sağlamak amacıyla “Bolaşak”, yani “Gelecek”
adıyla burs verilmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede ilk olarak 1994 yılında 187 öğrenciye ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerin üniversitelerinde tahsil
görmek üzere burs verildi. Bu burs için öğrenci kontenjanı 2004 yılında 13 ülke için
785, 2005 yılında 32 ülke için 3 bine çıkarıldı.92
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2000 yılında milli tarih ve kültür alanında bilim adamlarının çalışmalarına destek olmak üzere Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından “Kültürel Miras Programı” başlatıldı. Bu program çerçevesinde yüzlerce bilim adamının araştırma
projelerine destek verilerek önemli eserler yayınlandı.93
Kazakistan’da spor alanında birçok atılımlar gerçekleştirildi. Bağımsızlıktan sonra
kurulan Milli Olimpiyat Komitesi başarılı çalışmalar yaptı. Kazak sporcuları uluslararası spor yarışmalarında daha çok görünür oldular. Kazakistan futbol takımları
2003 yılından itibaren Avrupa kupalarına katılmaya başladılar. Kazakistan 2008 Pekin Olimpiyatlarında 2 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya ile genel sıralamada 209
ülke arasında 19. oldu.94 Kazakistan 30 Ocak – 6 Şubat 2011 tarihlerinde Astana ve

Almatı şehirlerinde 7. Asya Kış Oyunlarına başarıyla ev sahipliği yaptı. Kış oyunlarına Rusya, Çin, Kore, Japonya ve Kırgızistan başta olmak üzere 27 ülkeden yüzlerce
sporcunun katıldı.

1995’te Kazakistan nükleer silahlardan kendi isteğiyle vazgeçen ülke olarak tarihe
geçti. Bunun için başka devletler Kazakistan’a herhangi bir taarruzda bulunmayacağına dair teminat vermiş, bununla ilgili çeşitli anlaşmalar imzalanmıştır. Bu anlaşmalar sayesinde eğer Kazakistan herhangi devletin taarruzuna maruz kalırsa Birleşmiş
Milletler Konseyi çıkaracağı acil kararla gerekli önlemleri alacaktır. Bunu takiben
Kazakistan, SSCB zamanından beri ülkede kalmış nükleer silahlardan vazgeçtiğini
ilan etti. Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşmasını imzalayan Kazakistan,
ülkedeki bütün nükleer malzemeyi imha etti.95
SSCB çöktüğünde dört nükleer mirasçısından biri olarak Kazakistan’ın payına
1690 nükleer başlıklı füze düşmüştü. Bu silahlarla Kazakistan ABD, Rusya ve Ukrayna’nın ardından dünyada 4. büyük nükleer silaha sahip ülke haline geliyordu. Buna
rağmen Kazakistan bu silahlardan vazgeçmekte tereddüt etmedi. Çünkü Kazak halkı
nükleer silahların yıkıcı zararlı etkisini çok iyi biliyordu. ABD Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombalarını attıktan sonra, SSCB’nin o dönemdeki lideri Stalin bu silahların ne derece önemli olduğunu kavramış ve bu silahların ne pahasına olursa olsun
yapılması için ilgililere emir vermişti. 1949 yılında silah başarıyla üretildiği zaman,
onun deneme alanı olarak Kazak topraklarındaki Semey (Semipalatinsk) bölgesi seçilmişti.
Semey Poligonu’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in 29 Ağustos 1991
tarihinde atom denemelerini yasaklayan kararına değin 456 deneme yapıldı. Uzman93
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lar bu denemelerin toplam gücünün 1945’te Hiroşima’ya atılan bombanın gücünden
2500 defa daha fazla yıkıcı etkiye sahip olduğunu belirtmektedirler.
Bu sebeple Nazarbayev’in Moskova’nın ülkesindeki etkisinin azaldığı yıllarda ilk
yaptığı işlerden biri Semey’deki atom poligonunu kapatmak olmuştu. Nazarbayev
atom bombası denemelerini yasaklanmasıyla ilgili olarak 18 Haziran 2009 tarihinde
yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Bundan tam 20 sene önce bugün dünyanın en büyük atom bombası deneme alanı olan
Semey Poligonunda son defa atom bombası denemesi yapıldı. Çıkardığım kararname ile
Semey deneme alanının kapatıldığını biliyorsunuz. Fakat bu kolay olmadı. Bunu halkımızın kararlılığı, azmi, birlik – beraberliği ve yıllar süren etkili çalışmaları sonucunda
gerçekleştirdik. Poligonun kapatılmasını bağımsızlığın sayesinde sağladı.”96
Gerçekten de Nazarbayev Semey poligonunun kapatılması kararında yalnız değildir. Arkası büyük bir halk desteği mevcuttu. Zaten poligonun kapatılması isteği
1989’da ünlü yazar Oljas Süleymanov’un liderleğinde kurulan Nevada-Semey Anti-Nükleer Hareketi tarafından başlatılmıştı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Kazak kültürünün önemli merkezlerinden olan Semey şehrinin sadece poligonla tanınmasından dolayı üzüntüsünü de şu
sözlerle dile getirmektedir: “Dünya kamuoyu Semey bölgesini atom bombası deneme yeri
olarak biliyor. Oysa Semey Abay ve Sahkerim gibi ulu şair ve yazarlarımızın yetiştiği bir
bölgedir! Semey Kazakların bilim, sanat ve edebiyatının merkezidir! Geçen asrin başında
Semey Alas Orda Muhtar Hükümeti’nin de ilk başkenti olmuştur.”97
Denemelerin durdurulması ile ilgili aldığı kararla 1989 senesinde yapılması planlanan 18 denemeden 11’i de iptal edilmiş oldu. Böylece Kazakistan tarihindeki en son
patlama 19 Ekim 1989 yapılmış oldu. Bundan başka patlama olmadı. Ancak aradan
geçen onlarca yıla rağmen bu denemelerin zararlı etkileri hala devam etmektedir.
Kazakistan atom denemeleri durduran ilk ülke olarak ve bu konuda tüm dünyaya
çağrı yapan lider ülke olarak tarihe geçti. “29 Ağustos” Kazakistan’ın 2009 yılında
yaptığı teklifle BM tarafından “anti-nükleer gün” yani nükleer denemelere karşı uluslararası eylem günü ilan edildi. Onun tarihi misyonunu tüm dünyada kabul etmektedir.
2010 senesi baharında Kazakistan’a ziyarette bulunan BM Genel Sekreteri Ban
Ki-Moon Semey poligonuna da gitmiş ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in
nükleer güvenlik ve barış hususunda yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını belirt96
97
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miştir. Genel Sekreter tüm dünya devletlerini Kazakistan’dan örnek almaya davet
ederek, Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in dünya nükleer silahlara karşı eylemlere öncülük etmesini teklif etmiştir.
2010 yılında Washington’da gerçekleşen Dünya Nükleer Zirve Toplantısında Kazakistan’ın nükleer silahsız bir dünya için eşsiz çalışmalarına vurgu yapılarak takdirle
karşılanmıştır. Bu toplantıda Nükleer Ülke Devlet Başkanları Kazakistan Cumhurbaşkanının girişimleri ve tekliflerine destek olacaklarını ifade ettiler.

Ban Ki-Moon da, “Nazarbayev’in atom denemelerin son vermesi ve 1991’de Semey Poligonunu kapatması büyük bir cesaret işiydi” demektedir. Genel Sekreter bu
adımı büyük bir ileri görüşlülük, hakiki bağımsızlığın ilanı olduğunu da ifade etti.98
1 Nisan 2016’da Washington’da düzenlenen IV. Nükleer Güvenlik Zirvesi’nde
dünyada nükleer güvenlik konusundaki çalışmalarından dolayı ilk konuşmayı yapma
onuru verilen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev XXI. yüzyılda savaşsız bir dünya gerçekleştirmeye çağırdı.99
Kazakistan hiçbir şekilde başka ülkelere silah dağıtmayacağı hakkında anlaşma
yaptı. Sınır komşuları olan Rusya, Çin, Kırgızistan ve Tacikistan ile birlikte ‘Şangay
İşbirliği Teşkilatı’nı kurdu. Başta Türkiye olmak üzere, Hindistan, İran, Pakistan ve
diğer ülkelerle dostluk ve işbirliği antlaşmaları yaptı.
Bununla yetinilmeyip, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’daki ülkelerle de ilişkiler
kuruldu, BM, İMF, Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası gibi uluslararası teşkilatlarla ilişki içine girildi ki, bu durum Kazakistan’ın herkese
açık olduğu ve herkesle çalışmaya hazır olduğunun bir göstergesiydi.
Batıdan ve Doğudan tüm işbirliklerinin yanı sıra Nursultan Nazarbayev, Avrasya Topluluğunun oluşması için kendi projesini önerdi. Avrasya Topluluğunu kurma
tezi, kaybedilen bağlantıları canlandırmak, toplumlar arası hoşgörüyü aşılama, mazideki ortak tarih ve kaderi devam ettirme, birlik-beraberlik içinde yaşama düsturunu
sürdürme ve ortak kültürü geliştirmeye yönelikti. Yine olabilecek jeopolitik tehlikelerden, sosyo-politik krizlerden korunma diğer bir kurulma amacıydı. 6 Ekim 2000
tarihinde Avrasya Ekonomik Birliği (EurAsEC) kuruldu.100
Bunun sayesinde ‘Uluslararası Ekonomik İş Konseyi’ kuruldu, Gümrük Birliği anlaşması yapıldı, ‘Orta Asya İttifakı İşbirliği’ meydana geldi. Orta Asya’da 9 ülke arasında
ortak güvenlik antlaşması yapıldı. Kazakistan-Rusya arasında yapılan vatandaşlığa geç98 Kara, aynı yer.
99 http://www.nss2016.org/document-center-docs/2016/4/1/national-statement-kazakhstan, 7 Ekim 2016.
100 Beysembayev, Gılmiy Teknikalık Revolyutsiya, Almata 2005 s. 256.
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me işlemlerinin kolaylaştırılması da Avrasya Projesinde bulunan ilklerinden bazılarıdır.
Avrasya Birliği, ekonomik ve kültürel bir entegrasyondur. Maksat, mal, sermaye
ve iş yapmaya engel olmayacak şekilde ortak Pazar kurmaktır. Bundan başka ilim ve
teknoloji sahalarında araştırma yürütmek, eğitim ve okulların çağdaş taleplere göre
düzeltilmesi de bu birliğin ilgi ve görev alanına girer.101
Dış Politika
Kazakistan 120’den fazla ülke ile diplomatik ilişkiler kurmuş ve 64 uluslararası siyasi ve ekonomik teşkilatlara üye olmuştur. Kazakistan’da 70 kadar yabancı diplomatik
temsilcilik ve uluslararası organizasyonların büroları faaliyet göstermektedir.
Kazakistan Mart 1992’de Birleşmiş Milletlere üyeliği kabul edilmiştir. O zamandan beri BM’nin bir çok faaliyetlerine aktif bir biçimde katılmıştır. Kazakistan Kuzey
Amerika ülkelerinin birçoğuyla, Avrupa ve Asya ülkeleriyle AGİT, ŞİÖ ve İKÖ gibi
bölgesel ve uluslararası teşkilatlarda işbirliği yapmaktadır. Kazakistan diplomasisi Kasım 2007’de önemli bir başarıya imza atarak 1992’de üye olunan AGİT’in Dönem
Başkanlığı için yaptıkları adaylık başvurusunu başarıyla sonuçlandırdı ve Kazakistan
2010 için AGİT dönem başkanlığına hak kazandı. Başkanlık adaylığı kampanyasında
Kazakistan dört “T” sloganıyla dikkatleri üzerinde topladı: Trust (Güven), Tradition (Gelenek), Transparency (Şeffaflık) ve Tolerance (Hoşgörü). Kazakistan dönem
başkanlığının en önemli sonucu 1999 İstanbul Zirve Toplantısından beri toplanamayan AGİT Ülkeleri Devlet Başkanları Zirve Toplantısının 1-2 Aralık 2010 tarihinde Astana’da bir araya gelmesiydi. Ayrıca Kazakistan AGİT dönem başkanlığını
üstlenen ilk Asya ülkesi olarak da tarihe geçti. Bu tarihi olay AGİT’e üye ülkelerinin
üye ülkeler arasında eşitlik ilkesinin bir göstergesi ve Kazakistan’ın bölgedeki stratejik
önemini ve AGİT ülkeleri arasında gittikçe artan rolünü gösterdi.102
Kazakistan SSCB’nin çökmesinden sonra topraklarında miras olarak kalan ve bu
alanda kendisini dünyanın dördüncü büyük gücü yapan nükleer silahları tek taraflı
olarak imha ve Semey (Semipalatinsk) atom silahlarını deneme poligonunu kapatma
kararı alan ilk ülke olarak tarihe geçti. Bu sebeple Kazakistan bugün tek taraflı silahsızlanma ve kitlesel imha silahları yayılmasını önleme konusunda başat ülke konumundadır. Hatta Birleşmiş Milletler 30 Ekim 2009 tarihinde Kazakistan’ın teklifiyle
29 Ağustos’u “Nükleer Silahlardan Vazgeçme Günü” olarak kabul etmiştir.103 Daha
101 Kara – Okan, a.g.e., s. 50-52.
102 http://www.akorda.kz/kz/page/astanadahy-ekyu-sammiti_1340725451, Erişim 14 Temmuz 2013.
103 Marat Tajin, “Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bir Dünyaya Doğru”, Atayurt, Yaz 2009, Sayı 2, s. 4-5;
“Dünyada Atom Bombası Denemelerini Yasaklayan İlk Ülke Kazakistan”, Atayurt, Yaz 2009, Sayı 2, s. 51.
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önce belirttiğimiz gibi, 29 Ağustos’un Kazakistan için özel bir manası vardır. Çünkü
Sovyetler Birliği ilk atom bombası denemesini 29 Ağustos 1949 tarihinde Kazakistan’ın Semey bölgesinde yapmıştı. Daha sonra 40 yıl içinde 450’den fazla atom bombası denemesi yapılarak bölge insanına ve çevreye inanılmaz zararlar verilmişti.
Bağımsızlığın ilk yıllarından beri yürütülen dış politikadaki bölgesel ve küresel
işbirliği açılımları son yıllarda meyvelerini vermeye başlamış ve 2007 yılından itibaren

Kazakistan’ın dünyada ve Türkiye’de birçok uluslararası kuruluşa başkanlık etme konumuna yükselmiştir. Bunu dünya ülkelerinin Kazakistan’a duydukları güveninin bir
göstergesi olarak değerlendirebiliriz.104
Nursultan Nazarbayev 15 Mayıs 1992’de parlamentoda yaptığı bir konuşmasında Kazakistan’ın dış politika önceliklerini sırasıyla; Rusya ve BDT ile ilişkiler, Çin,
Moğolistan, Hindistan, Pakistan gibi yakın bölge komşularıyla ilişkiler, Batı (ABD,
Avrupa ve Japonya) ile ilişkiler, Türkiye ve İran’la ilişkiler olarak sıralamıştır.105 Bugün
de bu önceliklerin ana hatlarıyla devam ettiği söylenebilir.
Kazakistan dış politika önceliğini bölgesel işbirliklerine vermektedir. Kazak Hükümeti BDT, Avrasya Ekonomik Topluluğu, Orta Asya Ekonomik İşbirliği, AGİT ve
Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası birliklerde aktif rol üstlenmektedir.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Şubat 2005’de Orta Asya Birliği’nin kurulmasını teklif etti ve bu birlik çatısı altında ortak tarihi, etnik, kültürel
ve ekonomik kuvvetli bağları olan Orta Asya ülkelerinin birçok sorunun üstesinden
geleceği ve milli menfaatlerini daha iyi koruyabileceğini ifade etti.106 Ancak bölge ülkelerinden istediği desteği alamadı.
Kazakistan sadece Orta Asya Bölgesinde değil, Asya’nın diğer bölgelerindeki ülkelerarası oluşumlarda da aktif roller üstlenmektedir. 1992’de Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yaptığı girişimler neticesinde Asya’da İşbirliği ve
Güven Artırıcı Önlemler Konferansı hayata geçirilmiştir. Kısaca CICA olarak adlandırılan bu teşkilat Afganistan, Çin, Hindistan, İran, İsrail, Pakistan ve Rusya gibi
Asya’nın önde gelen güçlü ülkelerinin de dahil olduğu 17 ülkesini çatısı altında barındırmaktadır. Ülke Dışişleri Bakanlarının kararıyla 1999’da Almatı’da yapılan toplantıda resmen kurulan CICA’nın Hindistan-Pakistan ve İsrail-Filistin gerginliklerinin
arttığı bir dönemde, bu ülke liderleri üyelerinin Haziran 2002’de ilk zirve toplantısına
104 Abdulvahap Kara, “Kazakistan Dış Politikasındaki Son Gelişmeler ve Türkiye”, Atayurt, Yaz 2009, Sayı
2, s. 27.
105 Kalataev, a.g.e., s. 25.
106 Abdulvahap Kara, “Kazakistan ve Orta Asya Birliği”, 2023, Sayı 50, Haziran 2005, s. 28-31; Abdulvahap
Kara, “Türkiye – Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinde 15. Yılında Yeni Bir Dönem Başlıyor”, Türk Dünyası
Araştırmaları, Nisan 2006, Sayı 161, s. 94-96.
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katılmışlardır. Teşkilatın dönem başkanlığını 8 Haziran 2010 tarihinde İstanbul’da
yapılan bir törenle Türkiye devir almıştır. Türkiye iki yıl sonra bir dönem daha da uzatılmış ve dört yıl sürdürdüğü dönem başkanlığını 2014’de Çin Halk Cumhuriyeti’ne
devretti. Nursultan Nazarbayev’in Soğuk Savaş’ın bitişi ile birlikte Asya’da problemlerin artacağını öngörerek; devletler arasında işbirliği ve sağduyunun yaygınlaştırılmasını hedef alarak başlattığı Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansının üye ülke sayısı yıldan yıla artmış ve bugün 22’yi bulmuştur.107
28 Haziran 2016’da Kazakistan ilk defa 2017-2018 yılları için Birleşmiş Milletler
Teşkilatı Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğine seçildi. BM’ye üye 193 ülkenin 138’i
Kazakistan’a destek oyu verdi. Kazakistan BM Güvenlik Konseyi’ne üye olan Orta
Asya’daki ilk ülke oldu. BM üyeliği için Asya-Pasifik ülkeleri bölgesinden Kazakistan
ve Tayland adaylığını koymuşlardı. Kazakistan resmî olarak gözlemcilik görevini 1
Ocak 2017 Tarihinden 31 Aralık 2018 Tarihine kadar devam ettirecektir.108
Kazakistan’ın önümüzdeki yıllarda üstleneceği bir diğer büyük çaplı uluslararası
organizasyon EXPO 2017’dir. Uluslararası Fuar Federasyonu’nun (BIE) organize ettiği en büyük fuar olan EXPO 2017 için 22 Kasım 2012’de Paris’te yapılan oylamada
kazanan taraf Kazakistan oldu. EXPO 2017 Fuarının düzenleneceği şehir, 161 ülkenin oluşturduğu Uluslararası Sergiler Bürosu tarafından Fransa’nın başkenti Paris’te
yapılan gizli oylama usulüyle belirlendi. Brezilya, Kanada, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin adaylıkları kabul görmezken, finale kalan Kazakistan ve Belçika için yapılan gizli
oylamada 44 ülke Liege şehri ve 103 ülke de Astana şehri için oy kullandı.
Böylece Kazakistan’ın başkenti Astana EXPO 2017 için ev sahibi olurken, bu fuar
Orta Asya’da ve BDT ülkelerinden düzenlenen ilk büyük fuar olarak da tarihe geçecek. Her 5 yılda bir yapılan bu fuar, uluslararası çapta gerçekleştiriliyor ve birçok ülkenin temsilcileri bu fuarda yer alıyor. Kazakistan, 10 Haziran 2011 tarihinde EXPO
2017 için başvuru yapmış ve adaylığını “Geleceğin Enerjisi” sloganıyla sunmuştu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev EXPO 2017’nin Astana şehrine verilmesiyle ilgili yaptığı konuşmada: “Bu neyi gösterir? İlk olarak bu tüm dünyanın ülkemizi iyi bildiğini gösterir. İkincisi Astana şehrimizin böylesine geniş çaplı bir
organizasyonu gerçekleştirecek tüm imkânlara sahip olduğunu gösterir. Bu kolay bir iş
değildir. Biz bunun için ter döktük. Çok çalıştık. Bu 20 yıl boyunca yaptığımız başarılı
işlerinin sonucu, Kazakistan’ın gelişmesinin, dünyada saygın bir yeri olduğunun bir
göstergesidir. Bunun sevinilecek bir durum olduğunu söyleyebilirim” dedi.
107 Yılmaz, s. 91-92.
108 http://twesco.org/tr/news/kazakhstan_izbran_nepostoyannym_chlenom_soveta_bezopasnosti_oon/, Erişim, 5 Ekim 2016.
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EXPO 2017-Astana Organizasyon Komitesi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı
Kayrat Kelimbetov “AGİT Dönem Başkanlığı, Asya Kış Olimpiyatlarından sonra EXPO
2017’ye de ev sahipliği yapacak olması ülkemiz uluslararası alandaki saygın konumunu
gösterdi. Rakibimiz de zorluydu. Ancak istikrarlı ekonomik büyüme, özellikle “yeşil ekonomi”ye yöneliş bizim dünya kamuoyu önündeki temel cazibemize dönüştü” dedi.
Kazakistan’daki yorumculara göre, EXPO seçimlerindeki Kazakistan başarısının

püf noktası proje sloganının isabetli seçilmesiydi. Slogan “Geleceğin Enerjisi” olarak
belirlenmişti. Güneş ve rüzgâr elektrik istasyonları, yani yeşil ekonomiye temellenen
alternatif enerji kaynakları tüm dünyanın yöneldiği önemli bir konudur. Hatta Kazakistan’ın EXPO’ya seçilmesinden sonra ünlü Fransız gazetesi Figaro yayınladığı
bir makaleye “Ekolojik açıdan temiz bir ülkede yaşamak istiyorsan, Kazakistan’a git”
şeklinde başlık attı.
EXPO sergilerinde, farklı ülkelerin çok çeşitli ürünleri bir araya getiriliyor. Fuarın
amacı ise bu ürünlerin pazarlanmasından çok temsil ettikleri ülkelerin kültür, tarih
ve sahip oldukları varlıkların ortaya konmasıyla öne çıkıyor. Beş yılda bir düzenlenen
Expo’lar en az 3, en çok 6 ay süreyle açık kalıyor. Fuar için yaklaşık 1 milyon 500 bin
metre karelik alan gerekiyor.
2017 yılında Astana’da yapılacak fuarın altyapısını hazırlamak için tüm ön çalışmalar tamamlandı. Yetkililerin ilk hesaplarına göre, EXPO 2017 Fuarı hazırlıkları
Kazakistan’a yaklaşık 1,6 milyar dolara mal olacak. EXPO 2017 sürecinde Astana’ya
oteller, iş ve eğlence merkezleri başta olmak üzere yeni yatırımlar yapılması gerekiyor.
Kazak yorumcular EXPO’ya yapılan yatırımların ülkenin kazancı olacağına
EXPO 1889 Paris fuarına işaret ederek temas ediyorlar. Bu fuar için inşa edilen Eyfel kulesi bugün ülkenin en büyük kazancı ve hatta sembolüne dönüşmüş durumda.
Bilindiği gibi, EXPO sadece Paris’e değil, başka şehirlere de anıtsal yapılar kazandırmıştı. Brüksel’deki Atomium ve Londra’da Kristal Palas’ı bunlar arasında sayabiliriz.109
Kazakistan’ın uluslararası politikasında Rusya ve Çin ile olan sınırların uzunluğu
ve ülkede yoğun olarak yaşayan Rus nüfusun varlığı önemli rol oynamaktadır. Merkez
her zaman Rusya ve Çin’in çıkarlarını ve eğilimlerini dikkate almaktadır. Ancak Kazakistan’ın en önemli müttefiği Rusya Federasyonu’dur.
Nazarbayev bağımsızlığın ilk yıllarında muhtemel Slav birliğine karşı çıkmış ve
Avrasya Birliği fikrini ileri sürmüştü. Nazarbayev’in bu önerisinin BDT’nin uluslar
üstü bir örgüt haline dönüştürmek amacını taşıdığını söylemek mümkündür. Bugün
109 http://www.abdulvahapkara.com/arastirma-konulari/kazakistan-tarihi/251-expo-2017-astana.html,
şim, 14 Temmuz 2016.
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gelinen nokta Nazarbayev’in önerdiği Avrasya Birliğinden çok uzaktır. Onun arzu
ettiği Avrasya Birliği, Avrupa Birliği’nin benzeri bir örgüt olarak, eski SSCB’nin
sosyalist olmayan şekli olacaktı. Her ne kadar Nazarbayev’in fikirleri gerçekleşmese
de diğer SSCB’den ayrılan devletler gibi Kazakistan’da BDT ile iyi ilişkilerini sürdürmektedir. Kazakistan Senatosu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ)
temelinde kurulan toplu acil müdahale gücü hakkındaki kararı onayladı. NATO’ya
alternatif olarak kurulan bu örgüt ‘İşbirliği 2009’ adını taşıyan ilk askeri tatbikatını
Ekim ayında gerçekleştirdi. Bu anlaşma taraf devletlerce birbirlerine karşı bir güvence
sağlamamakla birlikte BDT’nin dış güvenlik boyutunu güçlendirmektedir. Kazakistan’ın BDT dolayısıyla Rusya Federasyonu’na yaklaşması ekonomik yaklaşımın ötesinde açıkça görüldüğü gibi güvenlik endişesinden kaynaklanmaktadır.
Rusya ve bölgenin diğer ülkeleriyle daha iyi ekonomik işbirliğini sağlamak amacına yönelik olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Avrasya Birliği
fikrini ilk defa dillendiren politikacı oldu. Nazarbayev bu fikri ilk kez 1994 yılında
Moskova Üniversitesi’nde dile getirildi. O dönemde Rus politikacılarının ciddiye almadığı bu konuşma Rusya’daki Avrasyacı düşünürlerden Aleksandr Dugin’i etkiliyordu. Bunu Dugin’in şu sözlerinden açıkça görmek mümkündür:
“Yeni Avrasya görüşünü yaratma konusunda uzun yıllar yorulmadan çalışarak Avrasyacılıkla uğraşırken, 1994’de Moskova Devlet Üniversitesinde gerçekleşen bir olaydan çok derinden etkilendim. 1990’ların kaosu ve dağılmanın ortasında Rusya’dan sonra BDT ülkeleri
içinde en büyüğü ve daha yeni kurulmuş olan [Kazakistan] Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Nursultan Abişoğlu Nazarbayev “Avrasya Birliği”nin temel anlamını açıkladı. Bu havada bulut yokken göğün gürlemesi gibiydi... Avrasya doktrini Avrasyacı düşünce tarihinde ilk
defa bu çapta büyük bir siyasetçi, bağımsız bir devletin Cumhurbaşkanı tarafından tarihi bir
kader, evrensel bir çağrı ile sadece bir düşünce olarak değil, aynı zamanda bir eylem olarak
Avrasya projesini somut olarak hayata geçirmeye bir davet olarak resmen açıklandı.”110
1994’te Moskova’da Avrasya Birliği konusunu gündeme niçin getirdiğini Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 2003 Mayıs ayında bir televizyonda gerçekleşen yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmasında şu sözlerle dile getirmektedir: “...1994 yılının Mart ayında Moskova Devlet Üniversitesinde, sonra da BDT’nin
müteakip toplantısında sunum yaptım. Ancak o zamanlar bir çoğu böyle kesin ve normal bir
entegrasyon istemiyordu. Herkes; Ukrayna’ya, Beyaz Rusya’ya Orta Asya devletleri “hemen
şimdi tüm müşterek düğümlerden kurtulacağız, her birimizin ülkesinde o kadar çok kaynak
ve zenginlik var ki, hemen yarın refaha ulaşacağız ve halklarımız rahat yaşayacak” zan110 Aleksandr Dugin, Nursultan Nazarbayev’in Avrasya Vizyonu, (Çev. Lazzat Urakova – Nehriban Gençkal),
Yeni Avrasya Yayınları, Ankara, 2006, s. V.
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nediyordu... Gerçekte bu seçenek bugünkü Avrupa Birliği’ne benzeyen, çok hızlı kurulan bir
birlikti. Yalnız onlar bunun için elli yıl yürümek zorundaydılar, bizde ise ortak tarih, ortak
alan, ortak ekonomi, ortak dil, ortak para vardı. Ortak siyasi irademiz olsaydı, buna benzeyen bir modele çok hızlı ulaşırdık.”111 Nazarbayev bu teklifini niçin yaptığını da şu sözlerle
açıklıyor: “BDT’den hiçbir şey çıkmadı... Özellikle Ukrayna ve bazı komşularım bunun
şekilsiz bir oluşum olduğunu ve bizim iyi bir şekilde birbirimizden ayrılmamıza imkan verdiğini düşünüyorlardı. Ben ise BDT’nin birleşik ekonomik sahasının korunması gerektiğini
düşünüyordum...1994 yılında “Avrasya Birliği” adı altında bir proje modelini sundum.”112
18-19 Haziran 2004 yılında uluslararası Avrasya entegrasyon forumundaki konuşmasında Nursultan Nazarbayev, uluslararası sistemde Kazakistan’ın stratejisinin, dünyanın en önemli güç merkezleriyle çok taraflı veya iki taraflı karşılıklı anlaşmalar yapma
çerçevesinde gerçekleştirilen özel işbirliği olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca dış politikanın en önemli ayağının Rusya Federasyonu ile olan ortak ilişkiler olduğu belirtilmiştir.113 Kazakistan Rusya Federasyonu ile uzun sınır komşusu olmasının yanı sıra, Kazakistan’daki Rus nüfus ve asırlar varan ilişkiler sebebiyle bu ülke ile ilişkilerine öncelik
vermek durumundadır. Bu sebeplerden dolayı bugün Kazakistan’ın jeopolitik ve jeo-ekonomik projelerindeki kilit isim Rusya Federasyonu’dur. Bu iki ülke arasında önemli
stratejik ortaklıklar söz konusudur. Bu karşılıklı etkileşim şekli, ticari ve ekonomik ilişkiler çerçevesinde olduğu gibi jeopolitik projeler düzeyinde de gerçekleştirilmektedir.114
Avrasya Ekonomik Birliği Kazakistan, Rusya ve Beyaz Rusya devlet başkanlarının
29 Mayıs 2014’de antlaşmaya imza atmasıyla kuruldu. Birlik bu antlaşmayla 1 Ocak
2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Bu birlik esasen aynı üç devlet tarafından 1
Ocak 2010 yılında hayata geçirilen Gümrük Birliği temelinde hayata geçirildi. Gümrük Birliği’ni de oluşturan Rusya, Kazakistan ve Belarus yaklaşık 170 milyon nüfusa
ve ekonomik 2,2 trilyon büyüklüğe sahiptir.115 Birliğe Ekim 2014’te Ermenistan, Aralık 2014’te de Kırgızistan dahil olmuştur. Kazakistan Millî Ekonomi Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada, Kazakistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleri ile olan
karşılıklı ticaret hacminin 2016 yılında yüzde 16.8 oranında düştü.116
Son yıllarda Kazakistan-Rusya arasındaki ilişkiler yenilikçi projelerin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Uzay araştırması konusundaki işbirliğinden bahsedilmektedir. “Baykonur” uzay üssünden “Angara” yeni nesil füze taşıyıcıları için fırlatma
111
112
113
114
115
116

Dugin, a.g.e., s. 250.
A.g.e., s. 249-250.
Kalataev, a.g.e., s. 28.
A.g.e., s. 55.
http://www.abhaber.com/avrasya-birligi-kuruluyor/, Erişim 17 Eylül 2016.
http://www.kazakistan.kz/kazakistan-ile-aeb-arasindaki-ticaret-hacmi-dustu/,
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platformunun oluşturulması, “Kaz-Sat” uydu serisinin geliştirilmesi, GLONASS evrensel uydu navigasyon sisteminin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda işbirliği
söz konusu olmaktadır.117
Bir diğer işbirliği de nano-teknolojiler alanındadır. Bu alanda pilot proje niteliğinde, Rus “Kvant” bilim ve üretim şirketinin teknolojilerine dayanan uzay ve yerüstü
esaslı güneş enerjisinden beslenen pil üretiminin organizasyonu düşünülmektedir.118
Enerji alanındaki projeler özellikle Hazar doğalgaz boru hattının inşaası, petrokimya
sanayisinin kurulması, her iki ülke tarafından da önemli görülmektedir. Nükleer enerji
alanındaki işbirliğinde de daha üst seviyeye çıkmaya çalışılmaktadır.
Kazakistan’ın Rusya’dan sonra en önemli dış politika önceliği 1700 km ortak sınırlara sahip olduğu Çin’dir. Çin ile Kazakistan arasındaki ilk resmi ilişkilerin bağımsızlıktan önce başladığı söylenebilir. 1985 yılında SSCB ile Çin arasında ilişkileri
yumuşatma çabaları görülmüş ve bu çerçevede bir Sovyet parlamenter heyeti Pekin’e
ziyarette bulunmuştu. Bu heyetin başkanı her ne kadar SSCB Yüksek Şura Başkanı
L. Tolkunov olmakla birlikte, heyetteki Kazakistan SSC Bakanlar Kurulu Başkanı
Nursultan Nazarbayev göze çarpan kişi olmuştu. Baş müzakereci rolüyle Nazarbayev
iki devletin yakınlaşmasında önemli rol oynamıştı. Nazarbayev Çin’e ikinci ziyaretini
Kazakistan Cumhurbaşkanı olarak Temmuz 1991’de yaptı.119 1990’ların başından itibaren Çin malları Kazakistan pazarına hızla ve ülkenin ithalatının yarısından fazlasını
oluşturacak kadar yoğun bir biçimde girdi. Kazakistan’ın dış politika öncelikleri arasında Çin’e en üst sıralarda yer vermesinin temel nedeni ekonomik ilişkilerle birlikte
ülkenin güvenliğidir. Nazarbayev Çin ile iyi komşuluk ilişkileri yoluna koyulmadan
Kazakistan’ın güvenli bir geleceğinin tesis edilemeyeceğini düşünüyordu.120 Kazakistan’ın 1995 yılında Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olmasının önemli sebeplerinden
biri de budur. Ayrıca, Kazak hükümeti, Batılı firmalara olan aşırı bağımlılığını ortadan kaldırmak için enerji sektörüne Çin yatırımını çekmeye çalışmaktadır.121
2001 yılında Rusya, Çin, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın girişimleriyle oluşturulan Şangay İşbirliği Örgütü, Orta Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini sağlayan ve bölgesel güvenliğin sağlanması için kurulan
uluslararası bir örgüttür. Üye ülkeler arasında güvenlik, ticaret ve ekonomik alandaki
projelere önem verilmektedir.122 Kazakistan bu projelerde aktif olarak yer almaktadır.
117
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A.g.e., s. 55.
Kaletaev, a.g.e., s. 67-68.
Kasımjomart Tokayev, Galibiyet, Ankara, 2005, s. 211-212.
Aynı yer.
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Kazakistan ile Çin arasındaki ilişkilerde, iki ülke arasındaki ortaklık ilişkilerinin
gelişmesini sağlayan ve karşılıklı çıkar özelliği taşıyan, enerji sektöründeki işbirliğine
dayanmaktadır. Enerji sektöründe ve nükleer, petrol ve doğal gaz endüstrisi alanlarında birçok ikili projeler gerçekleştirilmektedir. Kazakistan ve Çin’in enerji alanındaki
ilişkisinin somut örneği, Çin Halk Cumhuriyeti’nin ve Kazakistan’ın petrol sektörünün çeşitlendirilmesini sağlamak amacıyla kurulan uluslararası boru hattının inşasıdır.
Ayrıca iki ülke arasında terörizm, dini aşırıcılık ve bölücülük gibi küresel tehditlere
karşı mücadele konularında da işbirliği olduğu bilinmektedir. Çin, Kazakistan’la ekonomik ilişkiler bağlamında % 9,9 ile dördüncü sırada bulunmaktadır. Kazakistan’da
dış ticaretinin % 12’si Çin’e aittir. Çin, bugüne kadar Kazakistan’da 5 milyar doların
üzerinde yatırım yapmıştır. Kazakistan’ın Aktöbe [Aktepe] ve Aktav [Akdağ] yörelerinde petrol sahaları satın almıştır. Rusya ise Kazakistan dış ticaretinin % 22’sini
oluşturmaktadır.123
Bağımsızlığın ilk günlerinden itibaren Kazakistan ABD ile ilişkilerin geliştirilmesini dış politikasının en önemli unsurlarından biri olarak görmüştür. ABD Yönetimi
de stratejik konumu itibarıyla Kazakistan’a yakın ilgi göstermektedir. ABD Kazakistan’ı 25 Aralık 1991’de tanımıştır. Böylece Kazakistan ABD tarafından tanınan ilk
Orta Asya devleti olmuştur.124 Kazakistan da ABD ile ilişkilerini geliştirmek istemektedir. İki ülke ilişkilerinin gelişmesindeki en önemli etken 11 Eylül 2001’deki terör
olaylarında Kazakistan’ın ABD savaş uçaklarına hava sahasını açması ve havaalanlarının kullanılmasına izin vermesidir. Kazakistan’ın en önemli stratejik ortağı olan ABD
ile ilişkileri ekonomik temellere dayanmaktadır. ABD özellikle Kazakistan’da enerji
sektörüne yatırımlarını yapmaktadır.125
Kazakistan ABD ile ilişkilerini geliştirme adına ülkenin petrol ve doğalgaz sektörlerindeki Amerikan yatırımlarını teşvik etmiştir. ABD ise bağımsızlıktan sonra Kazakistan’ın pazar ekonomisine geçişini kolaylaştırmıştır. ABD üst düzey yetkililerin ziyaretlerinin yanı sıra, Kazakistan’da demokrasiye geçişe yardım etmek amacıyla çeşitli
konularda eğitim programlarının başlatılmasına da öncülük etmiştir. Bu programlar
siyasi parti ve seçmen eğitimi, kamu yönetimi, sivil eğitim, çoğulculuk, dış politika,
bağımsız medya ve benzeri konuları içermektedir.
Kazakistan ile ABD ile ilişkilerin başlangıcını Kasım 1992’de kabul edilen Rusya
ve Yeni Ortaya Çıkan Avrasya Demokrasileri ile Serbest Pazarlarının Özgürlüğünün
123 Ahad Andican, “Çin Satrancında Orta Asya”, Avrasya Dosyası, C. 12, S. 1, İstanbul 2006, s. 17.
124 Amanov, s. 113.
125 Lock K. Johnson, America As A World Power-Foreign Policy in a Constitutional Framework, McGrew-Hill, New York 1996, s. 94-105.
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(FREEDOM) desteklenmesi kanunu oluşturmaktadır. Bu kanun doğrudan doğruya
askerî, siyasi ve ekonomik dönüşüme yöneliktir.126
Kazakistan 11 Eylül 2001’de ABD’ne yapılan terörist saldırıları kınamıştır ve
ABD’nin liderliğinde küresel teröre karşı oluşturulan uluslararası koalisyonu kararlı
bir şekilde desteklemektedir. Kazakistan ABD ve koalisyon güçlerinin uçaklarına hava
sahasında serbest uçuş ve uluslararası havalimanlarını kullanma imkânı vermektedir.
Kazakistan 90’lı yıllar boyunca, ABD ile ilişkileri geliştirmek adına petrol ve doğalgaz sektörlerindeki Amerikan yatırımlarını teşvik etmiştir. Çünkü Kazak yönetimi,
petrol ve doğal gaz sektörünün ülkeyi kurtaracak yegâne faktör olduğuna inanmaktadır. 2001 yılında Amerika ile imzalanan ‘uzun vadeli ortaklık’ güvenlik, enerji, yatırım
ve demokratik alanlarda işbirliğini amaçlamaktadır. ABD-Kazakistan Enerji Ortaklık Deklarasyonu petrol üretimi ve nakliyatının güvenliğini ön plana çıkarmaktadır.
ABD-Kazakistan Güvenli Bağlantı Anlaşması, silahların kontrolü ve bilgi alışverişinin yasal dayanağını kapsamaktadır.127
Avrupa Birliği de Sovyetlerin dağılmasından sonra başlayan sürece ilgisiz kalmamıştır. Orta Asya, Avrupa Birliği için Balkanlar kadar öncelikli bir konumda olmasa da, AB,
bu bölgedeki ülkelerle ilişkileri geliştirmekten geri kalmamaktadır. 1990’lı yılların başından beri AB’nin söz konusu ülkelerle ticari ilişkileri artmaktadır. AB ülkeleri genel olarak bölgeye teknolojik ürünler ihraç ederken, bölge ülkelerinden enerji ithal etmektedir.
AB’nin Türk Cumhuriyetleriyle ticari ilişkileri 1990’lı yılların başından bu yana
hızla gelişmektedir. Özellikle petrol ve doğalgaz potansiyeli yüksek olan Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’la ticaret her yıl artmaktadır. Kazakistan da Avrupa
ülkeleri ile ekonomik, siyasi ve sosyal-kültürel ilişkilerin geliştirilmesine çok önem
vermektedir. 2009-2011 yıllarına ilişkin olarak geliştirilen “Avrupa’ya Giden Yol” adlı
yeni stratejik program kabul edilmiştir.128 Bu program; Avrupa ülkeleri ile Kazakistan’ın işbirliğinin yalnızca teknoloji ve enerji yönlerindeki gelişmeler değil, bunun
yanında insani boyuttaki ve yaşam standartları alanındaki gelişmeleri de kapsamaktadır. Kazakistan Avrupa Yolu programıyla sadece kendi kalkınmasını yürütmeyi, dünya
ekonomik ve politik sistemine entegre olmayı amaçlamamaktadır. Bununla aynı zamanda Asya ve Avrupa arasında köprü rolü de üstlenmektedir. Yani bir anlamda Kazakistan’ın Avrupa Yolu Asya ile Avrupa’yı da birbirine yaklaştıracaktır.129 Kazakistan
ve AB arasındaki ilişkiler resmi olarak 1995’te imzalanan ve 1999’da yürürlüğe giren
126 “Statement by White House Press Secretary Dee Dee Myers, Washington DC. July 15, 1994”, Dispatch 5,
no. 30, s. 510.
127 www.akorda.kz, Erişim, 25.03.2010.
128 Marat Tazhin, “Ankara Astana’nın En Güvenilir ve Stratejik Ortağıdır”, Atayurt Dergisi, Kış 2009, Sayı 1, s. 3.
129 Ertuğrul Gökçe, “Kazakistan’ın Avrupa Yolu Asya ile Avrupa’yı Birleştiriyor”, Atayurt, Yaz 2010, Sayı 4,
s. 26-28;
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Ortaklık ve İşbirliği Antlaşması ile başlamıştır.130
Avrupa Birliği’nin Orta Asya’daki en büyük bir ticaret ve yatırım ortağı Kazakistan’dır. Kazakistan Devlet Sekreteri Dışişleri Bakanı Gülşara Abdikalıkova’nın 9
Şubat 2016’da basına yaptığı açıklamaya göre, 2005 ve 2015 yılları arasındaki 10 yılda
Kazakistan ve AB arasında ticaret hacmi 13 kat, Kazakistan’ın ekonomisine Avrupa
yatırımları 10 kat arttı. Kazakistan dış ticaretinin yarıdan fazlası ve Kazakistan ekonomisindeki yabancı sermayenin yüzde 49 Avrupa Birliği’nin payına düşmektedir. 2015
yılında Kazakistan ve Avrupa Birliği’nin dış ticaret hacmi 31,2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakam ülkenin toplam dış ticaret hacminin % 51.4’ünü oluşturmaktadır.131
AB’nin Kazakistan’la yaptığı ticaretin yapısı incelendiğinde, ithalatın çok büyük
kısmını enerji ürünlerinin oluşturduğu görülürken, ihracatta makine ve nakliye araç
ve gereçleri baskın durumdadır.
AB ile Kazakistan arasında, Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması (PCA) dışında, 2005’te
imzalanan Çelik Ürünleri Anlaşması, 2003’te imzalanan Nükleer Güvenlik Anlaşması ve Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımı gibi anlaşmalar da mevcuttur. Kazakistan
çelik üreticileri, çelik anlaşmasıyla, çelik ihracatı fırsatları yakalamışlardır. Bunlara ek
olarak, AB, Kazakistan’daki en geniş yabancı yatırımlara sahiptir. AB yabancı yatırımlarının % 80’inden fazlası petrol ve gaz sektörüne yapılmaktadır. Bu yatırımların
içinde ise en büyük payı İngiltere, İtalya ve Hollanda almaktadır.132
Kazakistan birçok uluslararası kuruluşun üyesidir. 2010 yılında AGİT’e dönem
başkanlığı görevini başarıyla yerine getirdi. Kazakistan Cumhuriyeti, tüm Avrupa’nın
güvenlik sisteminin geliştiği karmaşık ve tartışmalı bir dönemde Kazakistan’ın AGİT’e
dönem başkanlığı yapan ilk BDT ülkesi olması bakımından önem taşımaktadır.
Türkiye ile İlişkiler
Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri arasında en kapsamlı ve gelişmiş ilişkilere tesis
ettiği ülke olarak Kazakistan ön plana çıkmaktadır. Türkiye de Kazakistan’a büyük
önem vermektedir. Kazakistan coğrafi konumu, doğal kaynaklarıyla da Türkiye için
gerçekten önemli bir ülkedir. Türkiye ve Kazakistan’ın son yıllarda dış politikalarında yaptıkları açılımlarla birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler gün geçtikçe daha çok
önem kazanmakta ve güçlenmektedir. Bu durumu sadece iki ülke arasındaki tarihi
kökenleri derin kardeşlik ilişkileriyle izah etmek yanlıştır. Bu durum aynı zamanda
iki ülkenin jeo-stratejik konumlarıyla dış politikadaki barışçıl ve medeniyetler ittifakı
130 Yılmaz, s. 69.
131 http://www.inform.kz/kz/byltyrgy-zhyly-kazakstannyn-euroodak-elderimen-syrtky-sauda-aynalymy-31-2-mlrd-dollardy-kurady_a2868896, Erişim 6 Eylül 2016.
132 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (www.igeme.gov.tr), Kazakistan ülke raporu.
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konusundaki çalışmalarındaki benzerliklerden de kaynaklanmaktadır. Nitekim Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 11-12 Ekim 2012 tarihinde Türkiye’ye yaptığı ziyaret gerçekten çok kapsamlı ve somut adımlar içeren ve adete Türkiye
– Kazakistan ilişkilerinde bir dönüm noktası olacak bir şekilde gerçekleştirildi. Bu
ziyaretle iki ülke arasında 2012 yılı itibarıyla 4 milyar dolar olan ticaret hacminin en
kısa zamanda 10 milyar dolara çıkarılması hedeflendi.133 Ancak 2016 yılına geldiğine
iki ülkenin bu hedefin hala çok uzağında olduğu görülmektedir.
Jeo-stratejik konumlarındaki ortak noktaları, iki ülke de Asya ile Avrupa kıtalarında yer alan Avrasya ülkesi olmalarıdır ve ikisi de Batı ile Doğu arasında köprü rolü
üstlenmek istemektedir. Bundan dolayı dış politikada iki ülkenin de bölge ülkeleri
arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk görevi üstlendiğini görüyoruz. Aslında bunun iki ülkeyi birbirine rakip durumuna getirebileceği düşünebilir. Fakat, iki ülkenin dünyanın farklı, hatta birbirine zıt bölgesel platformlarda bulunması bu rekabeti,
dünya barışı ve istikrarı için faydalı ortaklığa dönüştürmektedir. Bundan dolayı, iki
ülkenin bu konudaki işbirliğinin küresel çatışmaların, yaygın tabirle söylemek istersek
medeniyetler çatışmasının önlenmesine önemli katkıları olacağı muhakkaktır. Çünkü
Türkiye NATO’ya üye, Avrupa Birliği’ne tam üye olarak girmek üzere, ABD ile yakın
ilişkileriyle, Kazakistan ise dünyanın diğer ikinci yarısı diyebileceğimiz Şangay İşbirliği Teşkilatı ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun aktif üyesi ve Rusya ile çok yakın
ilişkileriyle iki rakip dünyanın birbirini doğru tanımasına aracılık edebilirler.134
Siyasi İlişkiler
Türk-Kazak ilişkilerinin tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Osmanlı
arşivindeki kayıtlara göre, Kazak Hanı Gaib Muhammed Han 1713 yılında bir elçilik
heyetini Osmanlı başkentine yollamıştır. Akabinde Kazak Hanlığı ve Osmanlı Devleti arasında birkaç defa mektuplaşmalar olmuştur.135
I. Dünya Savaşı sırasında Kazak Türklerinin ileri gelenleri Osmanlı ordusuna yardım için topladıkları parayı Petersburg’taki Osmanlı Elçiliğine teslim etti. Kurtuluş
Savaşı sırasında Kazakların milli şairi Magcan Jumabayev “Uzaktaki Kardeşime” şiirini kaleme alarak Anadolu’daki milli mücadeleye manen destek vermiştir.136
Sovyet döneminde kesintiye uğrayan ilişkiler Kazakistan’ın 16 Aralık 1991’de ba133 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/Genel/a551939.aspx?/Genel/a551939.aspx&, Erişim, 6 Eylül 2016.
134 Kara – Okan, a.g.e., s. 239-240.
135 Mehmet Saray, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler (1775-1875), İstanbul, 1984; Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri (XVI-XX. Yüzyıllar), Ankara, 2004,
s. 64-66; A. Ahat Andican, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya, İstanbul, 2009, s. 191-192.
136 Abdulvahap Kara, “Türkistan Türklerinin Kurtuluş Savaşı’na ve Cumhuriyet’e Katkıları”, Fen-Edebiyat
Fakültesi Dergisi, No: 3, Kasım 2000, s. 71-82; Magcan Cumabayev Şıgarmaları, Almatı 1999, s. 54-55.
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ğımsızlığını kazanmasından sonra hızla gelişmeye başladı. Bu ilişkilerin temelinin
atılmasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın rolü büyüktür. Özal
Mart 1991’de Kazakistan’a yapılan cumhurbaşkanlığı seviyesindeki ilk resmi ziyarette
Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arasında dostluk
ve işbirliği antlaşması imzalandı. 1991 yılı sonbaharında ise Türkiye Cumhurbaşkanı
Turgut Özal Orta Asya’daki beş Cumhuriyetin Cumhurbaşkanlarını Ankara’ya davet
etti. Bu daveti ilk kabul eden Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev Eylül
1991 Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.137
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kazakistan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Bu durum, Türkiye’nin
Kazakistan’ın uluslararası ilişkiler tarihinde özel bir yer almasını sağlamıştır. Bağımsızlık kararından iki saat sonra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bir açıklama
yaparak Kazakistan’ı tanıdığını duyurmuştu.138
Bağımsızlıktan sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin tarafından Kazakistan’a bir resmi ziyaret gerçekleştirilmiş ve iki ülke Dışişleri Bakanları Almatı’da 2 Mart
1992 tarihinde “Diplomatik İlişkiler Kurma Protokolü” ve “Vize Muafiyeti Anlaşmasına” imza attı. Halen geçerli olan Vize Muafiyeti Anlaşmasına göre, iki ülke vatandaşları, karşı tarafın topraklarına 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilmektedirler.139 Bir
ay sonra Başbakan Süleyman Demirel de Kazakistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
Bu ziyaretten kısa bir süre sonra, 16 Mayıs 1992’de Almatı’da Türkiye Büyükelçiliği, 29
Ekim 1992’de de Ankara’da Kazakistan Büyükelçiliği açılış törenleri yapıldı.140
Ayrıca 31 Ekim 1992’de Türk Cumhuriyetleri Devlet Başkanları zirve toplantılarının ilki Ankara’da gerçekleşti. Bu toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev’den başka Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan cumhurbaşkanları da katıldı.141 Bu toplantıların sonuncusu Ekim 2009’da Nahçıvan’da yapıldı. Nahçıvan’daki toplantıda Nazarbayev’in teklifiyle zirve toplantılarına sekretarya
görevi yapacak Türk Konseyi ve Türk tarih ve kültürünü araştırıp dünyaya tanıtacak
Türk Akademisi kurulması kararlaştırıldı.142 Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in Türk Cumhuriyetleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde önemli katkıları
137 Abdulvahap Kara, Turgut Özal ve Türk Dünyası Türkiye – Türk Cumhuriyetleri İlişkileri 1983-1993, İstanbul, 2012; Kazirgi Kezeñdegi Kazakstan – Türkiya Katnastarı, (Haz. Ardaktı Buvrıbayeva), Almatı, 2002,
s. 106-107; Mehmet Saray, Kazakların Uyanışı, TİKA Yayınları, Ankara 2004, s. 217.
138 Kazakistan Dünyadaki Yatırımın Yeni Merkezi, s. 228.
139 “Kazakistan-Türkiye Siyasi İlişkileri”, Kazakistan Ankara Büyükelçilik Resmi İnternet Sitesi, http://www.
kazakhstan.org.tr, Erişim 07/04/2010.
140 Kazirgi Kezeñdegi Kazakstan – Türkiya Katnastarı, s. 111.
141 Aynı yer.
142 Bagdat Amreyev, Türk Devletleri Arasındaki İşbirliğinde Dönüm Noktası Türk Konseyi, Atayurt Dergisi,
Kış 2010, s. 38-41.
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bulunmaktadır. Bu konu bu kitabın Türk Cumhuriyetleri Arasındaki 25 Yıllık İşbirliği Süreci bölümünde ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır.
İkili siyasi ilişkilerde bir diğer önemli adım da, 9-11 Nisan 1993’te Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Kazakistan’a gerçekleştirdiği ziyaret olmuştur. 1994 yılında ise, Kazakistan devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in Türkiye’ye iade ziyareti
gerçekleşmiş ve bu ziyarette “Dostluk ve İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır.143
1994’ten itibaren iki ülke yetkililerinin resmi ziyaretleri artan bir şekilde sıklaşarak
iki ülke arasındaki ilişkiler iki binli yıllarda Kazakistan Ankara Büyükelçisi Amreyev’in
ifadesiyle iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine örnek gösterilebilecek düzeye çıkmıştır.144
Bu meyanda Nursultan Nazarbayev, yeni seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ilk ziyaret eden yabancı cumhurbaşkanı olmasıyla da Türkiye’ye verdiği
önemi göstermiştir.
Kazakistan ve Türkiye yakın gelecekte ikili ilişkiler konusunda elde edilen dinamizmi muhafaza etmekle kalmayıp stratejik ortaklık düzeyinde de ilişkileri geliştirecek çalışmaları sürdürmektedirler. Haziran 2004’de İstanbul’da gerçekleşen NATO
Zirvesinde iki ülke yöneticileri ikili ve uluslararası gündemdeki konuları ele almıştır.
Bunun dışında her sene çeşitli düzeyde iki ülke bakanlıkları ile kuruluşların en üst yöneticilerin karşılıklı ziyaretleri gerçekleşmektedir. Bununla ilgili olarak Ocak 2003’de
gerçekleştirilen Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Kazakistan’a resmi ziyaretine iki
ülke tarafından da ayrıca önem taşıdı. Uluslararası arenada işbirliği konusunda ise iki
ülkenin bir çok platformda bölgesel ve uluslararası nitelik taşıyan sorunlarda tutumlarının benzerliği örnek gösterilebilir. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 2006’da Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Tedbirler
Konferansı Almatı Zirvesine katılması Ankara’nın bu foruma bölgesel ve uluslararası
güvenliği pekiştiren önemli unsur olarak gördüğünü, Kazakistan’ın Avrasya kıtasında
istenen düzeyde güvenlik ve barışı sağlayabilen bir mekanizma oluşturma çabalarına
destek ve anlayışla yaklaştığını gözler önüne serdi.
Bu anlamda, 22 Ekim 2004 tarihinde Almatı’da CİCA (Asya’da Karşılıklı Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı) Bakanları toplantısına TC İçişleri
Bakanı A. Aksu temsilen katılması Türkiye’nin bu süreçteki önemli desteğinin kanıtıdır. Kazakistan Türkiye’nin göstermekte olduğu daimi destek memnuniyetle karşılamaktadır. Türk diplomatların CİCA sürecinde aktif şekilde rol üstlenmesi, somut
143 Kazirgi Kezeñdegi Kazakstan – Türkiya Katnastarı, s. 113; Dosım Satpayev, “Kazakistan-Türkiye İlişkilerinin Dinamizmi: On Yıllık Deneyim”, Avrasya Dosyası, C:7, S:4, Kış 2001-2002, s.115-116.
144 Amreyev, a.g.m.
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katkılarda bulunması Kazakistan ve CİCA’nın geleceği için ayrıca önem taşımaktadır.
Kazakistan ve Türkiye Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam Konferansı Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, AGİT ve başka da uluslararası
teşkilatlar çerçevesinde işbirliği yürütmeye ilgi göstermektedir.
5 Ekim 1992’de 47. BM Genel Kurulu’nda Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan
Nazarbayev, kurulması teklif edilen CICA (Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler

Konferansı) 2010 Haziranında önemli toplantılarından birini İstanbul’da gerçekleştirmiş
ve daha önce belirtildiği gibi Türkiye dönem başkanlığını Kazakistan’dan devralmıştır.
Nazarbayev 22-24 Ekim 2009’da Türkiye’ye ekonomik, stratejik ve kültürel alanda
ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyareti esnasında
yaptığı açıklamalar sırasında Nazarbayev, son yıllarda Türkiye ekonomisinin dünyada
17. Avrupa’da ise 6. sıraya yükselen, sanayisi hızla gelişen, küresel siyasette de özel bir
konumu ve kendi bölgesinde büyük bir gücü olan ülkeye dönüşmesine Kazak halkı
olarak çok sevindiklerine vurgu yaparak, bununla beraber akraba olarak Türkiye’nin
yüzünü biraz da Doğu’ya çevirmesi gerektiğini belirtti. Rusya ile stratejik ortaklık
geliştirilmesi, Çin ile dengeli bir siyaset yürütülmesinin Türkiye’nin itibarını daha da
yükselteceğini söyleyen Nazarbayev, Ankara’nın Türk dilini konuşan akrabalarıyla yakın ilişki siyasetini kendilerini özellikle memnun ettiğini, bu konuda Kazakistan’ın da
elinden geleni esirgemediğini ifade ederek, buna karşın Türk devletlerinin ilişkileri
kesintiye uğramayacak şekilde kendi aralarında bir güç birliği oluşturmasının önemine dikkat çekti. Bu ziyaretin en önemli sonucu Türkiye ile Kazakistan arasında
stratejik ortaklık antlaşmasına imza atılmış olmasıdır.145
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs 2012’de Kazakistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) kurulmuştur.
YDSK’nın ilk toplantısı ise Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in 11-12 Ekim
2012 tarihlerinde Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret esnasında yapılmıştır.
YDSK’nın ikinci Toplantısı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15-17 Nisan 2015 tarihlerinde Kazakistan’ı ziyareti sırasında gerçekleştirilmiştir.146
Türkiye ile Rusya’nın 24 Kasım 2015’teki uçak krizinin ardından gerilen ilişkilerinin iyileştirilmesinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev önemli rol oynayarak
Türkiye-Kazakistan dostluk ilişkilerinin önemi somut bir şekilde ortaya çıktı. Erdoğan ve Putin’e yakınlığı ile bilinen Nazarbayev tecrübeli devlet adamı ve uzlaştırıcı
kişiliğiyle iki ülke liderlerinin yakınlaşmasında etkili oldu. 2016 Haziran sonunda Er145 “Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev TBMM Kürsüsünde”, Atayurt, S: 3, Kış 2010, s. 18;
Serdar Yılmaz, s. 165-166.
146 http://www.mfa.gov.tr/turkiye-kazakistan-siyasi-iliskileri_.tr.mfa, Erişim, 6 Ekim 2016.
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doğan’dan Putin’e giden mektubun yazılması ve kabul edilmesi sürecinde rol oynadı.
Nazarbayev 24 Haziran’da Şangay İşbirliği Örgütü’nün Taşkent’teki toplantısında
Erdoğan’ın mektubunun Putin’e iletilmesinde aracı olarak iki lider arasındaki buzları eritmişti. Nazarbayev böylece kötü gün dostluğunu gösteriyordu. Ülkesine dönen
Putin 29 Haziran 2016’da bakanlarını toplayıp kameralar önünde Türkiye ile normalleşmenin başladığını ilan etti.147
15 Temmuz kalkışmasından sonra Türkiye’ye resmi ziyaret yapan ilk devlet başkanı Nazarbayev oldu. 5 Ağustos 2016’da Ankara’ya gelen Nazarbayev’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşıladı. Heyetler arası ve baş başa yapılan
görüşmelerde ikili ve bölgesel konular ele alındı. Görüşülen konular arasında Kazakistan’daki FETÖ okulları da vardı. Düzenlenen ortak basın toplantısında, Erdoğan,
“Şüphesiz bu dönemler, gerçek kara gün dostlarıyla diğerlerinin ayrıştığı dönemlerdir.
15 Temmuz sonrası yapılan bu ziyaret, Kazakistan’ın Türk dünyasının aksakalı Nazarbayev’in, bu ülkeyi ve milleti düşünen bir kara gün dostu olduğunu ortaya koymuştur”
şeklinde konuştuktan sonra “FETÖ bize bu düşmanlığı yaptı. Bugün bize yarın, başkalarına aynı şeyleri yapabilirler. Kazakistan’da 33 okulları var. Listeleri ilettik. Maarif Vakfımızla Kazakistan Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmasıyla bu adım atılacak”
dedi. Nazarbayev ise, “Bunlar devlet kontrolünde olan okullar. Biz Türkiye’ye karşı iş
yapan kimseyi desteklemeyeceğiz. Bu çıkarımıza gelmez, biz anlaştık, kontrolden geçireceğiz, ilişkisi bulunursa geri göndereceğiz ve yeni öğretmenler isteyeceğiz. Onlar
arasında terörizme bulaşanlar varsa, biz Türkiye’nin bütün talebine karşılık vereceğiz.
Bu konu çözülecek, hukuk dışına izin vermeyiz” açıklamasını yaptı. Bir soru üzerine
Erdoğan Nazarbayev’in Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesinde destek verdiğini belirterek “Kendilerinin, Sayın Putin’le yaptıkları görüşmeyle de bu işin barışa tekrar dönüştürülmesinde katkıları büyük oldu” dedi.148
Ekim 2016’da Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlığının 25. Yıldönümüne denk getirilerek FETÖ okullarının “Kazak-Türk Liseleri” olan adının “Bilim İnovasyon Liseleri” olarak değiştirildi. Sabah gazetesinin haberine göre, Kazakistan’da 27 FETÖ okulu
bulunuyor. Mütevelli heyeti üyelerinin Kazak olduğu FETÖ okullarında görev alan
öğretmenlerin de bu okullarda çalışmasına izin verilmeyecek ve ülkeden gönderilecek.149

147 Türk-Rus Krizini Bitiren Gizli Diplomasinin Öyküsü, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/murat-yetkin/
turk-rus-krizini-bitiren-gizli-diplomasinin-oykusu-40185705, Erişim 6 Ekim 2016.
148 http://m.yenisafak.com/amphtml/gundem/turkiyenin-dusmani-bizim-dusmanimiz-2506252, Erişim 6
Ekim 2016.
149 http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/10/19/kazakistan-yonetimi-feto-okullarina-el-koydu, Erişim 22
Ekim 2016.
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Eğitim İlişkileri
Türkiye ve Kazakistan arasındaki eğitim ilişkilerinin başlangıcı Sovyet dönemine
kadar uzanmaktadır. Türkiye ve Kazakistan arasında eğitim alanında işbirliğini amaçlayan antlaşmalardan ilki Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Kazakistan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaret esnasında 15 Mart 1991’de Almatı’da ve Nursultan Nazarbayev’in Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret sırasında 26 Eylül 1991’de Ankara’da
imzalanmıştır. Ardından, Kazak ve Türk Milli Eğitim Bakanları, 8 Şubat 1992’de ve
18 Mayıs 1992’de başka antlaşmaları da imzalanmaya devam etmiştir. Ayrıca, 30 Ekim
1992’de Türk Devlet Başkanları ilk zirve toplantısında ortak tarih, ortak edebiyat, ortak sözlük ve ortak alfabe çalışmalarını teşvik eden ve destekleyen çalışmalara başlanması ve yapılan çalışmaların bütün Türk cumhuriyetlerinin okullarında uygulanması
öngörülmüştür. 1995 yılına gelindiğinde ise, ‘Eğitim Bakanları Bildirisi’ ve 28 Temmuz
1997’de ‘Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliği Protokolleri’ yapılmış, böylece Kazakistan
ve Türkiye arasında eğitim alanında kapsamlı bir işbirliği gerçekleştirilmiştir.150

İki ülke arasındaki eğitim ilişkilerinde önemli adımlardan biri Kazakistan Eğitim
ve Bilim Bakanı Janseyit Tüymebayev’in Mayıs 2007’de Türkiye’ye yaptığı resmi ziyarette atıldı. Kazak Bakan ziyareti esnasında meslektaşı Türkiye Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik, YÖK ve TUBİTAK başkanları ve diğer yetkili kişilerle görüşmeler
yaptı. Bu görüşmelerin neticesinde eğitim alanındaki mesleki-teknik alanlarda çok
yönlü işbirliğine ilişkin anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmalar küçük ve orta çaplı is
kuruluşları için mesleki-teknik alanındaki görevlilerin uzmanlık derecesinin yükseltilmesini öngörmektedir. Bunun iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerinin gelişip derinleşmesine zemin hazırlayacağı uzmanlarca belirtilmektedir.151
Eğitim alanında gerçekleştirilen bir diğer işbirliği örneği, ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1992-1993 eğitim
yılında başlatmış olduğu Büyük Öğrenci Projesidir. Bu projenin amacı maliyeti Türkiye’den karşılanmak üzere, kardeş Türk cumhuriyetleri ve topluluklarından Türkiye’ye
öğrencilerin getirilmesidir. Bu çerçevede Kazakistan da içinde her Türk yurdundan
1000-1500 arasında öğrenci getirilmesi planlanmıştır.152
Yapılan bu anlaşmalar çerçevesinde, Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu Müsteşarı Askhat Dautov’un verdiği bilgilere göre, Türkiye’nin yüksek öğretim kurumlarında “Büyük Öğrenci Projesi” programı çerçevesinde her yıl 150 Kazak öğrenci
150 Saray Kazakların Uyanışı, s. 229; Serdar Yılmaz, s.187-188.
151 Askhat Dautov, Global Politikalar Dergisi, Mart – Nisan 2008, Sayı: 3, s. 29-31.
152 İbrahimov, a.g.m., s. 65-66; Çağatay Özdemir – Turan Can, “Türkiye’nin Büyük Öğrenci Projesi 19922012”, http://www.altayli.net/turkiyenin-buyuk-ogrenci-projesi-1992-2012.html, Erişim, 17 Eylül 2016.

117

BAĞIMSIZLIKLARININ 25. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ

Türkiye’de eğitim görmektedir. Ayrıca her yıl 30 Türk öğrenci de Kazakistan üniversitelerinde öğrenim hakkı kazanmaktadır.153 1992 yılına 2012 yılına kadar itibaren
Türkiye’de öğrenim gören Kazak öğrenci sayısı yaklaşık 4 bini bulmuş, ancak çeşitli
sebeplerle bunların birçoğu eğitimlerini tamamlayamadan ülkeden ayrılmıştır. 1.050
Kazak öğrenci öğrenimi başarıyla tamamlayabilmiştir. Türkiye’deki yüksek eğitim kurumlarından mezun olan öğrenciler Kazakistan’ın kamu kuruluşları ve özel sektörde
iş bulmakta ve başarılı çalışmalarıyla ülke ekonomisine katkıları bulunmaktadırlar.
Bunlar ayrıca iki kardeş ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve stratejik her türlü ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadırlar. 2013 yılı itibarıyla Türkiye’nin birçok
şehrinde 500’u aşkın Kazakistanlı öğrenci öğretim görmektedir.154
Kazakistan ile eğitim ilişkilerinde bir diğer önemli gelişme, Kazakistan’da kurulan
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin faaliyete geçirilmesidir. 1 Mayıs 1992’de iki ülke
arasında imzalanan “Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Antlaşması”
ile iki devletin ortak üniversitesi olarak eğitime başladı. 6 Haziran 1991’de Türkistan
Devlet Üniversitesi olarak kurulan üniversitenin adı 31 Ekim 1992’de imzalanan antlaşma ile “Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk – Kazak Üniversitesi” olarak değiştirildi. Türkiye önemli ölçüde finansal destek sağlamıştır. Yaklaşık 25 bin öğrencinin eğitim
gördüğü bu okuldan mezun olanlar, ülkenin kalkınmasında önemli rol oynamışlardır.155
2010’da Astana’da açılan Yunus Emre Kültür Merkezi Türk kültür günleri, festivaller, seminerler ile iki ülke arasında kültür köprüleri kurmaktadır. Ayrıca Yunus
Emre Türkçe Eğitim ve Öğretim Merkezi (YETEM) ücretsiz Türkçe dil kursları
vererek iki halkın birbirine daha çok yakınlaşmasına hizmet etmektedir.156
Sosyal ve Kültürel İlişkiler
Türkiye ile Kazakistan arasında ilk diplomatik anlaşma kültürel sahada yapılmıştır. 5 Aralık 1990 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti arasında 1992 yılına değin yürürlükte olan Kültürel İşbirliği Sözleşmesi Almatı’da imzalandı. İki ülke, bir yıl sonra, kültürel alanda yapılan bu anlaşmayı
daha ileri götürerek, ekonomik ve siyasi ilişkileri de kapsayacak biçimde Dostluk ve
İşbirliği anlaşmasına dönüştürdü. 157 Türkiye’nin dış kültür politikası, özellikle Türk
cumhuriyetleriyle olan ilişkilerin güçlendirilmesi ilkesine dayanmaktadır. Tarihten
153 Dautov, a.g.e. s. 29.
154 Dautov, s. 26; Serdar Yılmaz, s. 188-189.
155 Çaman, a.g.m., s. 206; Antlaşma metni için bkz. Kazakistan – Türkiye Dostluk İle İşbirliğinin 20 Yılı,
Ankara, Kazakistan Büyükelçiliği Yayını, 2012, s. 311; Serdar Yılmaz, s. 189-190.
156 Serdar Yılmaz, s. 121-122.
157 Kazakistan Dünyadaki Yatırımın Yeni Merkezi
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gelen akrabalık neticesinde dilsel birliğin önemini vurgulayan Türkiye, Türk cumhuriyetleriyle ve bu arada Kazakistan ile de ilişkilerin güçleneceğini düşünmektedir.158
Bu bakımdan, Kazakistan’ın, Türkiye’nin girişimiyle 1992 yılında başlatılan ‘Türk Dili
Konuşan Ülkeler Zirvesi’ne katılması önemlidir. 159
Kazakistan’la ilişkiler çerçevesinde atılan bir diğer adım, Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı’nın TİKA teşkilatının teşebbüsleri ile Türk, Azeri, Kazak, Kırgız,
Özbek ve Türkmen uzmanlarının katılımıyla, 34 harfli ortak bir alfabenin tespit edilmesidir. Yine, TİKA 1994’te Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) ile birlikte, ortak tarih ve ortak edebiyat çalışmalarını düzenleyip
durumu nihayetlendirmiştir.160 Ayrıca, iki taraf arasında, kültürel anlamda atılan en

büyük adımlardan biri de, Türkiye’nin önderliğinde,. Bu teşkilatın çalışmalarının bir
neticesi olarak Türk Cumhuriyetleri Kültür Bakanlarının kurduğu ‘TÜRKSOY’ teşkilatıdır ressamlar Türkiye’de özgürce sergi açabilme hakkına; sinemacılar ve tiyatrocular, oyunlarını rahatça sahneleyebilme hakkına sahip olmuşlardır.161
TİKA’nın bir başka faaliyeti de, İLESAM Vakfı’na, 1994 yılında Ankara’da ‘Türk
Dünyası Yazarlar Kurultayı’nı yaptırarak, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki şair
ve yazarları bir araya toplaması ve ortak kültürümüzün istişaresini yaptırmasıdır. Böylece, Kazakistan dâhil diğer Türk cumhuriyetleri ile eğitim ve kültürel ilişkilerin canlı
kalması amaçlanmıştır.162

Kazak Türklerinin ünlü düşünür, şair ve sanatçıları için Türkiye’de anma günleri
düzenlendi. Bu çerçevede Türkiye’de 1993 Hoca Ahmet Yesevi Yılı, 1995 Abay Yılı,
1996 Jambıl Yılı ve 1998 Kurmangazi Yılı olarak çeşitli etkinliklerle kutlandı.163
2002 yılında, Kazakistan ile Türkiye’nin sosyal ve kültürel yakınlaşmasının 10. yılını doldurması münasebetiyle, iki tarafın devlet başkanlarının da katıldığı bir kutlama yapılmıştır. Bu önemli günle ilgili olarak, basında pek çok haber yer almış ve bu
olaya dair çok sayıda makale yazılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde bu önemli gün ile
ilgili olarak, İstanbul ve Kocaeli’de, Güney Kazakistan eyaletinin yatırım için elverişli
iklimlere sahip olduğunu sergileyen faaliyetler düzenlenmiş ve Uluslararası Müzik
Festivali çerçevesinde Ankara’da, Kazakistan’ın ünlü sanatçıları Janiya Ebubekirova
ve Gavhar Mırzabekova’nın sanat yönetmenliğini yaptığı Kazakistan Oda Orkestra158
159
160
161
162
163

Çaman, a.g.m., s. 198.
Kazakistan-Türkiye İlişkileri, http://avrasyamerkezi.okan.edu.tr/node/15(08/04/2010).
Saray, a.g.e., s. 230.
Saray, Kazakların Uyanışı, s. 231.
Kazakistan Ülke Raporu, TİKA Yayınları, Ankara 1995, s. 80-81.
Nursulu İmaşova, “Kazakistan ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Kültür, Sanat, Eğitim ve Bilimsel
İlişkiler”, Bağımsızlıklarının 10. Yılında Türk Cumhuriyetleri, (Editörler Emine Gürsoy-Naskali, Erdal
Şahin), Haarlem, 2003, s. 631.
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sı’nın konserleri olmuş, 2003-2004 yılları arasında Kazakistan’ın ünlü folklor ve pop
müzik grupları “Altın Dan”, “Erke-Nur”, “Ulıtav”, “Kökşetav”, “Alatav” ve “Akjarma”
topluluklarının konserleri gerçekleştirilmiştir.164
Nursultan Nazarbayev Türk dilli halkların kültürel işbirliğine büyük önem vermektedir. Ekim 2009’da Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette nitekim bu düşüncesini
şu şeklide dillendirmiştir:
“Bizim ulu edatlarımız bir zamanlar Altaylardan Akdeniz’e kadar geniş bozkırlara
hükmetmiştir. İlk defa dünyaya örnek olan ortak kubbe-keçe evi, pantolonu, ok ve yayı,
ayakkabı ve topuğunu, üzengiyi icat ettiler. Bize unutulmaz kahramanlık destanları ve
manevi hazineler bıraktılar. Tüm bunları dünyaya anlatma zamanının artık geldiğini
düşünüyorum. Ben ortak kültürümüzü araştırmak üzere Türk Akademisi’nin kurulmasını
teklif ettim. Bu akademinin merkezi tüm Türklerin “baba ocağı” yani “ata yurdu” sayılan
Kazak topraklarında, Astana’daki “Dostluk ve Uzlaşma Sarayı” olmalıdır. Bu, Türk kültürel ve beşeri işbirliğinin de derinleşmesinde önemli rol oynayacaktır”. 165
Ekonomik ve Ticari İlişkiler
Türkiye ile Kazakistan arasında, Kazakistan’ın bağımsızlığından itibaren son derece sıcak ilişkiler tesis edilmiştir. Bağımsızlığından sonra, Kazakistan’ı ilk tanıyan
ve ülkede ilk büyükelçilik açan ülke Türkiye olmuştur. Türk devleti tarafından atılan
bu önemli adım, Türk işadamları tarafından da başarıyla devam ettirilmiştir. Bugün
Kazakistan, Orta Asya’da Türk iş çevrelerinin en büyük iş hacmine sahip oldukları ve
gelecek için de en büyük potansiyeli arz eden ülke konumuna gelmiştir.166
Kazakistan, bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren dış ticaretini daha çok BDT ve
Rusya ile yapmaktaydı. Bunun da geçmişin yoğun ilişkileri, ortak ekonomik özellikler
ve komşu ülkeler olması dolayısıyla doğal karşılamak gerekir.167 Öte yandan Kazakistan, 1990’ların başından Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla merkezi ekonomik sistemden serbest piyasa ekonomisine geçebilmek için çabalara başlamıştı. Bu anlamda
Kazakistan, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası
kuruluşlara üye olmuştur. Diğer yeni cumhuriyetler gibi, Kazakistan da ekonomik
büyümenin Batı’ya yaklaşarak sağlanabileceğinin farkındaydı.168
164 Kazakistan Dünyadaki Yatırımın Yeni Merkezi, s. 141-142.
165 “Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev TBMM Kürsüsünde”, Atayurt, S: 3, Kış 2010, s. 18.
166 DEİK, “Kazakistan Ülke Bülteni,” http://www.deik.org.tr/Lists/Bulten/Attachments/101/kazakistan%20
bulten%20subat%202007_TR.pdf, Erişim, 04. 07. 2010.
167 Nihat Batmaz, “Türkiye-Kazakistan Arasındaki Ticari-Ekonomik İlişkiler, Türk Müteşebbislerinin Bu Ülkede Yaptıkları Yatırımların Boyutu ve Karşılaştıkları Sorunlar, Bilig, S. 29, Bahar 2004, s 87.
168 Cengiz Keleş, “Kazakistan’ın Finansal Yönetimi, Yapısı ve Özellikleri”, Bilig, S. 7, Güz 1998, s. 193.
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1991 yılında elde ettiği bağımsızlığından bu yana Kazakistan, ekonomi politikaları
yönünden diğer Türk cumhuriyetlerinden farklı bir konumda olmuştur. Ekonomi ve
politik dönüşüm süreci tamamlandıktan sonra Kazakistan’ın tarih boyunca hiç olmadığı kadar büyük bir ekonomik büyüme ve bölgesel aktör olacağı görüşünü ortaya
koymaktadır. Ayrıca küreselleşme anlamında Kazakistan’ın gerçekleştirdiği istikrarlı
adımlar, enerji bakımından zenginliğini kullanmasıyla başarıya ulaşmıştır.169
Kazakistan ile ticari ve ekonomik ilişkiler, ülkenin 1992’de bağımsızlığını ilan etmesinden sonra başlamıştır. Türk iş adamları, ilk yıllarda gıda ve tekstil ihraç etmiş
ve 1992’de 19 milyon dolar olan ihracat, 1998’de 212 milyon dolara çıkmıştır. İhraç
ürünleri arasına; kimya endüstrisi ürünleri, elektrikli ve elektronik aletler de eklenmiştir. İlişkilerin başladığı ilk yıllarda Eximbank, iki ülke arasında ticareti teşvik etmek
için, Kazakistan’a kısa ve orta vadeli ihracat kredisi sağlamıştır.170 Bu kredinin 240
milyon doları Kazakistan’a gitmiştir. Bu kredinin 213 milyon doları kullandırılmış,
131 milyon doları geri ödenmiş ve 152 milyon doları ertelenmiştir. Böylece Türkiye’nin Kazakistan’a açtığı kredi 392 milyon dolara ulaşmıştır.171 İthalatta da benzer
bir artış gözlenmiş, 1992’de 10 milyon dolar olan ithalat, 1998’de 253 milyon dolara
çıkmıştır. Kazakistan’dan; demir dışı metaller, demir-çelik ürünleri, ham deri, tabaklanmış deri, ve petrol ürünleri ithal edilmektedir.172
Türkiye ile Kazakistan arasındaki dış ticaret, diğer BDT ülkeleri ile kıyaslandığında, daha istikrarlı bir görünüm arz eder. Ancak, son yıllardaki bu artışın nedeni, Türkiye’nin Kazakistan’dan yaptığı ithalattır. Bununla birlikte, Türkiye’nin Kazakistan’la
yaptığı ihracatta, ticareti yapılan maddeler, ithalata konu olan maddelerden çok daha
çeşitlilik arz etmektedir.173 Türkiye’nin Kazakistan’a gerçekleştirmiş olduğu ihracat,
1995-98 yılları arasında sürekli artış göstermiş, ancak 1998 yılında Kazakistan’a yapılan ihracatta % 122 oranında bir daralma meydana gelmiştir. Bunun nedeni; Rusya
Federasyonu’nda meydana gelen krizden Kazakistan’ın da büyük ölçüde etkilenmesi
ve Rus malı ürünlerinin Türk mallarına oranla daha da ucuzlamış olması neticesinde,
Rus mallarının rağbet görmesi olmuştur.174
169 Mehmet Dikkaya & Ali Bora, “Çağdaş Kazakistan’ın Ekonomi Politiği ve Türkiye’nin Yeri”, OAKA, C. 1,
S. 2, s. 110.
170 DPT, “Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri ve Bölge İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, s. 101-106.
171 Emin Çarıkçı, “Bağımsızlığından Bugüne Kazakistan’daki Ekonomik Gelişmeler, Türkler Ansiklopedisi,
C: 19, s. 396.
172 DPT, “Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri ve Bölge İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, s. 101-106.
173 Negina İskakova, “Türk Firmalarının Kazakistan’daki Pazara Giriş Stratejileri”, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, İstanbul 2007, s.87.
174 Sınav, a.g.t., s. 85.
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İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler; Ticaret Ekonomik ve Teknik İşbirliği (Eylül 1997), Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (Mayıs
1992), Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (Ağustos 1995) Anlaşmalarına dayandırılmaktadır. 1993’te kurulan hükümetler arası “Karma Ekonomik Komisyon”,
iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerini gözden geçirmekle yükümlüdür.
Bağımsızlıktan sonraki ilk yıllarda, Türk iş adamları faaliyetlerini küçük dükkânlar ve

atölyeler düzeyinde yapabilmişlerdir. Türk müteşebbislerin Kazakistan’ın ekonomik gelişmeye yaptığı soluk katkılar çok daha fazladır. Çünkü Türk işadamları inşaat işleri, sanayi, ulaştırma ve en önemlisi altyapının yenilenmesi hususunda önemli işler başarmıştır.
Bu konuda bazı rakamları vermek gerekirse, 54 Türk Müteahhitlik firması 2004 yılı
sonuna kadar 3.2 milyar dolarlık 147 proje üstlenmiştir. 2012 yılı itibariyle da 14.9 milyar doları bulan 372 projeyi tamamlamışlardır. Türk müteahhitlerinin yurtdışında hayata
geçirdikleri projelerin hacmi açısından Kazakistan dördüncü sırada yer almaktadır.175
Türkiye’nin Kazakistan’la dış ticareti, 1998 yılına dek sürekli artış göstermiştir.
Türkiye, Kazakistan ile dış ticarette, ilk defa 1998 yılında yaklaşık 39,4 milyon dolar
tutarında açık vermiş, daha sonraki yıllarda dış ticaret açığı artarak devam etmiştir.
Türkiye Kazakistan’a 2014 yılında 977,562 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. 2014 yılında bu ülkeden yaptığı ithalat ise, 2,45 milyar dolar tutarındadır.176
Türk-Kazak İş Konseyi 1992 yılında ve Türk-BDT İş Konseyleri bünyesinde kurulmuştur. Bu konsey, iki ülkenin özel sektörleri arasındaki ilişkileri düzenlemektedir.
Türkiye ve Kazakistan arasında iş forumları organize ederek veya bu konudaki Kazakistan’daki toplantılara katılarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine
katkı sağlamaktadır. Son dört yılda organize ettiği veya katıldığı bu çerçevedeki toplantılardan bazıları şunlardır: V. Astana Ekonomi Forumu (22.05.2012), VI. Astana
Ekonomi Forumu (22-24 Mayıs 2013), Kazakistan – Türkiye İnşaat Forumu ve İş
Görüşmeleri, (İstanbul, 22 Nisan 2015), Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan Ziyareti Kapsamında Özel Sektör Heyet Programı ve Türkiye
– Kazakistan İş Forumu (15-17 Nisan 2015), Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları Toplantısı (İstanbul,18 Şubat 2016).177
Bu son toplantıda Açış konuşmasını yapan DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan
iki ülke ilişkilerini şekillendirecek üç temel dinamiğinin olduğuna vurgu yapmıştır.
Bunlardan ilki düşük petrol fiyatları, ikincisi dünyada artan jeopolitik kaymalar ve
175 Yılmaz, s. 175.
176 Serdar Yılmaz, s. 176; DPT, “Türkiye’nin Dış Ekonomik İlişkileri,” Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2000, s. 216.
177 https://www.deik.org.tr/turkiye-avrasya-is-konseyleri-turkiye-kazakistan-is-konseyi#etkinlikler/etkinlikler-kazakistan-ekonomisi-ve-yatirim-firsatlari-toplantisi-18-subat-2016-istanbul, Erişim, 5 Eylül 2016.

122

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

bunların beraberinden getirdiği siyasi riskler, üçüncüsü ise Çin’in öncülüğünde başlatılan ve İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını amaçlayan “Tek Kuşak - Tek Yol”
Projesi’dir. Vardan’a göre, iki ülke arasında kara ve demir yolları yetersiz kalması sebebiyle mermerlerin bile uçak ile taşınmak zorunda kaldığı şartlarda Çin öncülüğünde
başlatılan “Tek Kuşak-Tek Yol” projesi önemli bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca, bu çerçevede Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’ne Kazakistan’ın katılımı, iki ülke arasındaki
ulaştırma ilişkileri açısından büyük önem taşımaktadır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu
Projesinin Hazar üzerinden yapılacak Ro-Ro seferleri ile Kazakistan’a kadar uzatılması, iki ülke arasındaki ulaştırma sorununa daha etkin ve kalıcı bir çözüm olacaktır.178
Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkisi, Kazakistan’ın bağımsızlığının ardından başlamıştır. İlk yıllardan itibaren Türk işadamları, Kazakistan ekonomisi ile yakından ilgilenmiş ve hemen her alanda yatırım yapmışlardır. Kazakistan’da Türk girişimcilerin özellikle gıda sektörü, ilaç-kimya sanayisi, inşaat, otelcilik
ve imalat alanlarında öne çıktıkları görülmektedir. Kazakistan’da müteahhitlik sektöründe Türk şirketlerinin faaliyetleri de gün geçtikçe artmaktadır. Kazakistan’daki Türk
müteahhitlik firmalarınca 2013 yılında 1,78 milyar Dolar, 2014 yılında ise 1,9 milyar
Dolar değerinde 12 proje gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında ise Kazakistan’daki 600
Türk firması toplam 2,05 milyar Dolar değerinde projeler üstlenmiştir.179
Kazakistan’daki En Büyük Yatırımcı Ülkeler (2014)180
(Milyar ABD Doları)

Hollanda

58,465

İsviçre

13,107

ABD

21,008

Çin

12,741

Fransa

11,252

İngiltere

11,002

Virjin Adaları (Büyük Britanya)

9,686

Rusya

9,081

İtalya

5,647

Türkiye, sermaye miktarı açısından Kazakistan’daki 17. büyük yatırımcı konumunda olmakla birlikte enerji dışı sektörlerdeki yatırımlar açısından 4. sırada yer almaktadır. Türk firmaları 15 binden fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.
178 https://www.deik.org.tr/uploads/18-subat-2016-deik-baskani-omer-cihad-vardan-kazakistan-ekonomisi-ve-yatirim-firsatlari-3.pdf, Erişim, 5 Eylül 2016.
179 http://www.mfa.gov.tr/turkiye-kazakistan-siyasi-iliskileri_.tr.mfa, 18 Eylül 2016.
180 Serdar Yılmaz, s. 181.
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2015 yılı TCMB Kasım ayı verilerine göre, Kazakistan’dan Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı 681 milyon Dolar olmuştur. Ülkemizde Haziran
2015 itibarıyla 482 Kazak sermayeli şirket mevcuttur.181
Kazakistan – Türkiye Dış Ticaret Hacmi (1996-2014)182
(Milyon ABD Doları)

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

1996

164,0

100,6

TOPLAM
TİCARET
264,6

2000

118,7

346,4

465,0

1998

2002

2004

2006

2008

2009

2010

2011

214,3

160,2

442,1

696,8

1 348,9

1 982,3

818,9

2 471,0

947,8

2014

977,6

3 020,1

3 371,1

1 039,4

797,8

1 690,0

2 332,1

633,4

364,0

993,7

890,6

1 068,6

467,9

203,9

355,6

2012

2013

253,7

3 106,1

2 453,5

3 222,7

3 289,9

3 967,9

4 439,7
4145,5

3 431,0

Sonuç
Coğrafya, siyasi yapı, ekonomi, tarih ve dış politika gibi çeşitli yönleriyle değerlendirmeye çalıştığımız Kazakistan önemli reform hamlelerini başarıyla tamamlayarak
özelde Orta Asya bölgesinde parlayan yıldız olarak göze çarpmaktadır. 1991 yılında
bağımsızlığını ilan ettiğinde ülkenin kurucu unsuru Kazakların azınlıkta kaldığı ve
yüzden fazla etnik unsurun bulunduğu Kazakistan’ın geleceğine şüphe ile bakanlar
uzmanların karamsar tahminleri yanlış çıktı. Bağımsızlıktan bu yana geçen 25 yılda
büyük başarılara imza atan Kazakistan bölgede yabancı yatırımcıların gözdesi haline
geldi. Kazakistan’ın bu başarısında Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in ileri görüşlü politikalarının payının büyük olduğu konusunda uzmanlar hemfikirdir.
Kazakistan’ın Türkiye ile ilişkileri özel bir öneme haizdir. Bu ilişkiler sadece iki
ülkenin ilişkilerinin değil, aynı zamanda Türk Cumhuriyetlerinin kendi aralarındaki
ilişkilerin geliştirilip işbirliğinin güçlendirilmesinde de önemli olmaktadır. Bu konuda
181 http://www.mfa.gov.tr/turkiye-kazakistan-siyasi-iliskileri_.tr.mfa, Erişim 17 Eylül 2016
182 Yılmaz s. 176
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Astana ve Ankara’nın kısa adı Türk Keneşi olan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinde aktif rol oynadıkları gözlemlenmektedir. Eğitim ve kültür alanında
ise, çok iyi bir ivme kazanan Türkiye-Kazakistan ilişkileri Türk-Kazak Üniversitesi
olan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin açılmasıyla doruğa ulaşmıştır. Kültürel ve bilimsel
manada Ankara’daki TÜRKSOY ve Astana’daki Türk Akademisi’nin faaliyetlerinin
desteklenmesinde iki ülke başat rol oynamaktadır.
Kazakistan ve Türkiye’nin ekonomik ilişkileri ise uluslararası çıkarlara dayanmaktadır. Hazar konusunda stratejik bir önemi haiz olan Kazakistan, mevcut enerji kaynakları ve yer altı zenginliklerini Rusya’ya bağımlı olmaksızın kullanabilme ve pazarlayabilme çabasında olmuştur. Türkiye ise Kazakistan’a enerji zenginliklerini pazarlara
çıkarabilmesinde destek olmaktadır. Gelecekte Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin sadece kardeşlik kökenlerden kaynaklı olarak değil, aynı zamanda iki ülkenin
karşılıklı çıkarlarına dayalı olarak her alanda daha da güçleneceğini söyleyebiliriz.
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Giriş
1985 yılında Mihail Gorbaçov’un Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri olmasıyla başlayan süreç bir dizi tarihî gelişmenin yaşanmasına neden oldu.
Gorbaçov’un Glasnost ve Perestroyka kelimeleriyle özdeşleşen reform programı sonrası
Doğu Bloku çöktü, iki blok arasında yaşanan Soğuk Savaş sona erdi, Sovyetler Birliği
dağıldı ve dünya toplumuna yeni bağımsız devletler dâhil oldu. Bütün bu süreci ve
beraberinde gelen tartışmaları yaşayan toplumlardan biri de, eski Sovyet cumhuriyetlerinden olan Kırgız Cumhuriyeti’dir.
1991’de bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan, Türkiye ile tarihî ve kültürel bağları
olan Orta Asya cumhuriyetleri içinde en aktif reform programı uygulayan ülkelerden
biri olma özelliği taşımaktadır. Gerçekten de ekonomik reformların uygulanmasında,
dış ilişkilerin liberalleştirilmesinde Kırgızistan diğer cumhuriyetlere göre belirgin bir şekilde ön plana çıkmaktadır. Bu durum özel mülkiyetin oluşturulması; millî para biriminin tedavüle sokulması; hukukî ve kurumsal adımların atılması; özelleştirme, dış ilişkiler
ve yabancı sermaye politikaları ile uluslararası entegrasyon çalışmalarının yürütülmesi
gibi alanlarda da kendini göstermektedir. Bu makalede Sovyet sonrası Kırgızistan’ın iç
politikası, ekonomik yapısı, dış münasebetleri ve Türkiye ile ilişkileri konu edilecektir.
Kırgız Tarihine Kısa Bir Bakış
Türk tarihinin bilinen en eski kavimlerinden biri olarak kabul edilen Kırgız ismine Çin, Köktürk, Arap, Moğol kaynaklarında rastlanmaktadır.1 VIII. yüzyıla ait
olan Köktürk kitabeleri ve Köktürk oyma harfleriyle yazılmış Uygur kitabelerinde de
Kırgız adının geçmesi,2 bu halkın tarihinin çok eskiye dayandığının en önemli delillerinden biridir.
*
1
2

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
W. Bartold, Kirgiz Cana Kirgizstan Tarihi Boyunça Tandalma Emgekter, Biskek 1997, s. 16; Ahmet Caferoglu, Türk Kavimleri, 2. baskı, Enderun Kitabevi, İstanbul 1988, s. 29.
L. Ligeti, “Kirgiz Kavim İsminin Menşei”, Türkiyat Mecmuası, I, İstanbul 1925, s. 236; Ramazan Şeşen,
İslam Cografyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, 2. baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
Yayınları, Ankara 1998, s. 63-64, 75-77.
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Yenisey bölgesi, Kırgızların ana yurdu olarak kabul edilmektedir.3 Kırgızlar Milattan Önceki dönemden itibaren bu coğrafyada bazen bağımsız olarak hayatlarını sürdürürken bâzen de Hun, Köktürk, Uygur gibi dönemin güçlü ülkelerinin hâkimiyeti
altında varlıklarını devam ettirdiler.
Çin kaynaklarına göre Kırgızlar, M. Ö. 201 yılında Hunlar tarafından ele geçirildi,
Köktürk Kağanı Mukan döneminde ise Köktürk hâkimiyetini kabul ettiler. 758’de

Kırgızlar, Uygurlar tarafından hâkimiyet altına alınsa da 840’ta bu devlete son veren
yine Kırgızlar oldu. Ancak daha 920’li yıllarda Kırgız Kağanlığı dağıldı ve onların
toprakları, Karahıtayların idaresine geçti.4 Çengiz Han’ın seferleri neticesinde Kırgızlar, Büyük Moğol İmparatorluğu’nun bir parçası hâline geldiler. XIV-XV. yüzyıllarda
ise Kırgızların bir kısmı, günümüz Kırgızistan topraklarına göç ederek burada diğer
Türk boylarıyla karışarak günümüz Kırgızlarını meydana getirdiler. Nitekim günümüz Kırgızistan toprakları da eskiden beri çeşitli Türk boylarıyla meskûn olan bir
coğrafya olup Hun, Köktürk, Türgiş, Karahanlı, Çağatay ve diğer Türk devletlerinin
sınırlarını içeriyordu.5 Dolayısıyla günümüz Kırgızlarının etnik olarak oluşumunda
Yenisey Kırgızlarının yanı sıra adı geçen diğer Türk boyları da önemli rol oynadı.
Sibirya topraklarında kalanlar ise günümüzde Hakas olarak tanınan halkın oluşum
sürecinde önemli rol oynadılar. XVI-XVIII. yüzyıllarda Kazak, Cungar ve Hokand
hanlıklarının hâkimiyeti altında kalan Kırgızlar, Rusların Orta Asya’da yayılmaya başlamalarıyla birlikte Rus Devleti’nin içerisinde yer aldılar. Nitekim Kırgızistan 1924
yılına kadar Türkistan Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne dâhil oldu, 1924’te
Kara-Kırgız Muhtar Oblastı adını aldı ve 1 Şubat 1926’da Kırgız Muhtar Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti olarak adlandırılarak Sovyet Rusya’ya dâhil edildi. Nihayet 5
Aralık 1936’da Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti statüsü kazanarak SSCB’nin 15
ittifak cumhuriyetinden biri oldu.6

Sovyet döneminde Kırgızistan’da Sovyetler’in tamamında uygulanan siyaset (Kolhozların kurulması, zenginlerin elinden varlıklarının alınması, Sovyetleştirme politikasının
tatbik edilmesi, ateizm propagandasının yapılması, Sovyet rejimi karşıtlarının sürgün ya
da idam edilmesi) tatbik edildi. İzlenen bütün bu politikalara rağmen Kırgızlar, aynen
Sovyetler Birliği içerisindeki diğer Türk halkları gibi millî kimliklerini korumayı başardılar.
3
4
5
6

Yenisey Kırgızları için bkz. A. Taşağıl, Kök Tengri’nin Çocukları - Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi
Türk Tarihi, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2013, s. 221-232.
Bu dönemler için daha geniş bilgi için bkz. Cengiz Buyar, “Kırgız Tarihi (Başlangıcından 1991 Yılına
Kadar)”, Kırgızistan: Tarih - Toplum - Ekonomi - Siyaset, ed. C. Buyar, Bişkek 2017, s. 48-61.
“İstoriya”, Kırgızistan Devlet Başkanlığı’nın internet sitesi, http://www.president.kg/ru/kyrgyzstan/istorija/ (Son Erişim Tarihi: 25.04.2017).
Nadir Devlet, Çağdaş Türk Dünyası, M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1989, s. 195.
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Kırgızistan’ın İç Politikası
31 Ağustos 1991 tarihinde Kırgızistan bağımsızlığını ilan etti ve dünyadaki yedi
bağımsız Türk devletinden biri oldu. 6 Mart 1992’de ise BDT’nin kuruluşunu tanıyan
deklorasyonu imzaladı. BDT’nin kuruluşu, SSCB’nin yıkılışının daha sorunsuz ve az
sancılı olarak geçmesini sağladı. 5 Mayıs 1993’te Kırgızistan Anayasası kabul edildi.
Aynı yıl Kırgızistan’da millî para birimi (Som) tedavüle girdi. Böylece Kırgızistan,
bağımsızlığından iki yıl geçmeden bağımsız bir devletin sahip olması gereken bütün
unsurları bünyesinde barındırmaya başladı.

Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Çin ile sınırı olan Kırgızistan’da Kırgızca
“devlet dili” statüsüne sahipken, Rusça “resmî dil” olarak kabul edilmektedir. Başkenti
Bişkek olan Kırgız Cumhuriyeti, Orta Asya cumhuriyetleri içinde Türkmenistan’dan
sonra nüfusu (6 milyon / 2017) en az olan ve nüfusun etnik çeşitliliği bakımından ise
Kazakistan’dan sonra en fazla etnik unsuru barındıran ülke durumundadır. Nüfusun
yaklaşık % 74’ünü Kırgızlar, % 15’ini Özbekler, % 6’sını Ruslar oluşturmaktadır. Yine
rakamı tam olarak bilinmezse de yüz binlerle ifade edilen Kırgız vatandaşının Rusya’da yaşadığı bilinmektedir.
İdarî açıdan bakıldığında Kırgızistan 7 il (Çuy, Talas, Issık Göl, Narın, Oş, Celalabad, Batken) ve özel statüye sahip 2 şehirden (Bişkek, Oş) oluşmaktadır. Tanrı
Dağları ve Issık Göl, yalnızca Kırgızistan’ın değil, bütün bölgenin en önemli coğrafî
varlıklarıdır.
Devletin başında devlet başkanı (prezident) bulunmaktadır. Yeni düzenlemeye

göre Kırgızistan’da bir kişi, ancak bir dönem (6 yıl) devlet başkanlığı yapma hakkına
sahiptir. Kırgızistan parlamentosu ise 120 milletvekilinden oluşan Jogorku Keneş’tir.
Anayasada cumhuriyetin yönetim şekli kesin olarak belirtilmemesine rağmen fiiliyatta yarı başkanlıkla yönetilen devlet olarak kabul edilmektedir. Özellikle son yıllarda
devlet başkanının yetkilerinin bir kısmı, parlamentoya devredildi. Bundan dolayı da
Jogorku Keneş’in cumhuriyet içerisindeki yetkileri son derece geniştir.
Kırgızistan, bağımsızlığını kazanmasından itibaren bölgenin en demokratik ülkesi
olarak kabul edilmektedir. Devlet başkanlarının bu görevi yalnızca bir dönem yapma
hakkına sahip olması, parlamentonun sahip olduğu yetkiler, basın yayın organlarının
bağımsızlığı, bu durumun en belirgin göstergeleridir. Bununla birlikte ülkenin içerisinde bulunduğu ve bir türlü içinden çıkamadığı ekonomik kriz ile ülke içerisinde
yaygın tartışmalara neden olan yolsuzluk iddiaları, cumhuriyetin bu olumlu algısını
olumsuz etkilemektedir ki, 2005 ve 2010 yıllarındaki renkli devrimler de ekonomik
sorunlarla yolsuzlukların sebep olduğu gelişmeler oldu.
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Kırgızistan’ın ilk devlet başkanı Askar Akayev (1990-2005) cumhuriyetin bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren siyasî, ekonomik ve sosyal alanlarda reformlar başlattı ve ABD’nin buraya ekonomik destek yapmasını sağlayan ABD ile ikili anlaşmalar
imzaladı. Bütün bunlar cumhuriyette sivil ve demokratik bir toplumun oluşmasını
sağladı. Bu sürecin en önemli neticelerinden biri de bölge cumhuriyetleri arasında
ilk olarak Dünya Ticaret Örgütü’ne üyeliği oldu. 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de
yaşanan terör olayı ve ardından ABD’nin gerçekleştirdiği Afganistan operasyonu,
Kırgızistan’ın Batı’nın nezdinde önemini daha da arttırdı. Nitekim çok geçmeden
cumhuriyette Manas Askerî Üssü açıldı. Ancak Askar Akayev ailesinin yolsuzlukla
suçlanması, dış desteğe rağmen ülkenin ekonomik durumunun kötüleşmesi, başlayan gösterilere karşı Akayev’in aşırı güç kullanması, ülkedeki gösterileri arttırdığı gibi
ABD’nin Akayev’a verdiği desteği de kesmesine yol açtı. Bütün bunların neticesinde
2005’te Kırgızistan’da “lale devrimi” gerçekleşti ve Akayev, Moskova’ya sığınmak zorunda kaldı. Ancak yerine gelen Kurmanbek Bakiyev de mevcut sorunları çözemediği
gibi ülkede etnik temelli sorunlar da yaşanmaya başlandı. Fergana Vadisi’ndeki Kırgız-Özbek çatışması, Sovyet sonrasında Orta Asya’da yaşanan en büyük etnik kökenli
sorunlardan biri oldu. Bunun neticesinde 2010’da Kırgızistan’da bir devrim daha gerçekleşti ve Kurmanbek Bakiyev de Akayev ile aynı kaderi paylaşmak zorunda kaldı.7
Bakiyev’in iktidardan uzaklaştırılmasıyla birlikte iktidar, Roza Otunbaeva başkanlığındaki Geçici Hükümet’e geçti. Bununla birlikte Bakiyev’in devrilmesi, etnik
sorunları çözmediği gibi cumhuriyete istikrarı da getirmedi. 2010’da Oş’ta vuku bulan
çatışmada 470 kişi hayatını kaybetti, binlerce Özbek cumhuriyeti terk etmek zorunda
kaldı. Kırgızistan’daki istikrarsızlık, 2011’deki devlet başkanlığı seçimlerine kadar devam etti. 30 Ekim 2011 tarihinde Kırgızistan’da yapılan seçimleri oyların % 63.24’ünü
alan Almazbek Atambayev kazandı. Atambayev, bu görevi 2017 yılına kadar sürdürdü. 2017’deki devlet başkanlığı seçimlerini ise Sooronbay Jeenbekov kazandı.
Almaz Atambayev dönemini de istikrarlı bir dönem olarak nitelendirmek zordur.
Siyasî istikrar sağlanamadı. Bağımsızlığından itibaren cumhuriyette 26 kez başbakan değişti. Yolsuzluk tartışmaların ve ekonomik sorunlar da sonlanmış değildir. Nitekim Kırgızistan, bölgenin en fakir cumhuriyetlerden biri olarak kalmaya devam etmektedir. Cumhuriyetin, Tacikistan ile sınır olması, Kırgızistan’ın uyuşturucu ticaretiyle radikal İslam’ın
yayılışının da güzergâhı üzerinde kalmasına neden olmaktadır. Yine her ne kadar etnik
çatışmalar sona ermiş olsa da etnik alandaki gerginlik havası hâlâ mevcuttur. Ancak cumhuriyetin en önemli sorunu olarak şüphesiz ekonomik durum kalmaya devam etmektedir.
7

Paul Stronski - Ketrin Quin Djadj, “25 Let Nezavisimoy Kirgizii: Probusovka”,   https://carnegie.
ru/2016/08/24/ru-pub-64372 24.08.2016 (Son Erişim Tarihi: 08.10.2016).
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Kırgızistan Ekonomisi
Kırgızistan ekonomisi eski Sovyet döneminde kapalı bir ekonomi özelliği taşımış
ve diğer Sovyet cumhuriyetlerinin ekonomilerine entegre olmuş durumdaydı. Eski
Sovyet sanayi politikası, üretim süreçlerini dikey olarak çeşitli bölgelere yaymış, yani
üretim aşamalarının bir bölgede başlayıp bitmesine imkân vermeden, hammadde temininden ara üretim safhalarına ve nihai üretime kadar olan aşamaları farklı bölge-

lere dağıtmıştı. Dolayısıyla cumhuriyetlerin kendi kendine yeterli bir ekonomiye kavuşmaları son derece zor hâle gelmekteydi.8 Yine SSCB’nin sosyo-politik ve iktisadî
sistemi, yabancı sermayeyi dışlıyordu. Bu tür sermayeyi çekmedeki en büyük engel
Sovyet devletinin dış ticaret tekeli ve bu kurumla bağlantılı karmaşık iktisadî, hukukî
ve idarî ilişkilerdi.
Kırgızistan’ın bağımsızlığının daha ilk yıllarında bu yapının değiştirilmesi için
ülke ekonomisinin uluslararası alana açılması yönünde önemli adımlar atıldı. Kırgızistan 1998 yılında BDT ülkeleri arasında Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üyesi
olan ilk ülke oldu. Öncelikle dışa açık bir ekonomi politikası benimsendi. Ülkenin
kalkınmasında dış finansman önemli kaynaklardan biri olarak görüldü ve yabancı sermayeye özel şartlar sağlanarak ülkeye çekilmeye çalışıldı. Özellikle teknoloji açığını
kapatmak, ürün kalitesi ve çeşitliliğini arttırmak ve dış pazarlarda rekabet gücü kazanmak amacıyla yabancı sermayeye yönelmesi en önemli reform adımlarından biri
olarak görüldü.9 Kırgızistan bu açıdan diğer Orta Asya ülkelerine göre daha liberal
bir piyasaya sahiptir. Kırgızistan’da yabancı yatırımcılar için herhangi bir sektör kısıtlaması olmadığı gibi yatırımcıların % 100 mülkiyet hakkı vardır. Ayrıca yatırımcılara
10
gelirlerini serbestçe kendi ülkelerine transfer etme hakkı tanınmaktadır.
Yer altı kaynakları açısından fazla zengin olmayan Kırgızistan’ın ekonomik alanda
daha rahat hareket edebilmek amacıyla ayrıca bağımsızlık sonrası dönemde siyasî,
ekonomik ve bölgesel faktörlerin etkisiyle ekonomik entegrasyonlara dâhil olma yönünde adımlar attığı görülmektedir. Ülke bu süreçte, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeyle imzaladığı işbirliği anlaşmalarının yanında, önemli bölgesel entegrasyon
oluşumları içinde de yer aldı.
Bu çerçevede, Kırgızistan’ın dahil olduğu önemli bölgesel entegrasyon adımlarından biri de Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Ortak Ekonomik Alan’ın oluşturulmasına ilişkin anlaşmadır (16 Ocak 1994). Anlaşma ile üye ül8
9
10

DPT, Dünyada Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar ve Türkiye İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu
Raporu, Ankara 1994, s. 158.
Suat Oktar, “Sovyet Ekonomisi Yabancı Sermayeye Açılıyor”, İktisat Maliye, XXIV/7, Ekim 1987, s. 236.
Madina Pashalieva – Hamza Kahriman, “Bir Geçiş Ekonomisi Olarak Kırgızistan’da Doğrudan Yabancı
Yatırımlar ve Orta Asya Ülkeleri ile Kıyaslanması”, Yönetim ve Ekonomi, C. 23, S. 1, Manisa 2013, s. 180-181.
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keler arasında ürün, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı sağlandı, gümrük vergiler
kaldırıldı, ülkeler arasında kredi, fiyat ve vergi politikaları uyumlu hâle getirildi. Kırgız
Hükümeti tarafından söz konusu anlaşmanın hayata geçirilmesi için yayınlanan bir
önerge ile 1 Şubat 1994 tarihinden itibaren Kazakistan ve Özbekistan’dan gelen mallardan vergi alınmaması, özel haller dışında vatandaşların bagaj ve bavullarının aranmaması karara bağlandı. Yine bu önerge ile vergi, yükümlülük ve diğer sınırlamaların
zamanla karşılıklı olarak azaltılması, gümrük prosedürünün basitleştirilmesi, gümrük
kanunlarının uyumlu hâle getirilmesi hususlarında çalışmalar yapılacağı belirtildi.11
Ancak dışa açılma, dış sermaye çekme ve bölgesel ekonomik projelerde yer alma
çabasına rağmen özellikle yer altı kaynaklarının olmaması ve iç istikrarsızlık ekonomik durumu kötü etkilemekte, dış yatırımları sınırlandırmaktadır. Bunun da neticesinde enflasyon ve işsizlik oranı artmaktadır.
Enerji kaynaklarının olmaması, Kırgızistan’da başka alanlara önemin verilmesini sağlamaktadır. Bu alanların başında tarım, hayvancılık ve madencilik gelmektedir.
Önemli gelir kaynaklarından biri de yurtdışında çalışan Kırgızların memleketlerine
gönderdikleri paralardır. 2017 yılı itibarıyla yaklaşık bir milyon Kırgız’ın başta Rusya
olmak üzere yurtdışında çalıştığı bilinmektedir.
Ancak alınan bütün önlemlere rağmen Kırgızistan, kötü ekonomik durumundan
bir türlü kurtulamamaktadır. Ülkenin coğrafî şartlarının izin vermemesi, denize kıyısının olmaması, ülke topraklarının % 90’ının dağlık arazilerden oluşması, kapalı bir
ülke konumunda olup gelişmiş ülkelere uzak olması gibi faktörler ekonomik gelişmeyi
olumsuz etkilemektedir. Devletin dış borcu, 4 milyar Dolar’ı geçmiş bulunmaktadır.
Dış ticarette Kırgızistan’ın aleyhine dengesizlik mevcuttur. Bunun önemli sebeplerinden biri de enerji kaynaklarını ithal ediyor olmasıdır. Kırgızistan konum itibarıyla Rusya, Çin, Kazakistan gibi gelişmekte olan ülkeler ile coğrafî yakınlığı sayesinde ihracatını
genişletebilme potansiyeline sahip olmasına rağmen ihraç ürünlerinin tarım, metal ve
kimya ürünleri gibi kalemlerle sınırlı olması da söz konusu dengesizliği arttırmaktadır.
Zira bu ürünlere uluslararası piyasada ihtiyaç fazla olmadığı gibi Kırgızistan’ın denize
çıkışı olmaması da onu “güvenilir olmayan ihracatçı” konumuna düşürmektedir.
2000 sonrasında cumhuriyette yaşanan devrimler, ABD ile bozulan ilişkiler, Oş
olayları ise yabancı yatırımcıları olumsuz etkiledi. Yolsuzluk faktörü de söz konusu yatırımları olumsuz etkilemektedir. Bürokrasinin yavaş işleyişi ve karmaşık yapısı
da yatırımcılar açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu bağlamda belki de
11

“Resolution on some Measures in Realization of the Treaty on the Creation of the Single Economic Space
between the Kyrghyz, Kazakh and Uzbek Republics”.
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tek istisnayı, başta Kumtor Altın Yatağı olmak üzere altın yatakları oluşturmaktadır. Yabancıların bu yataklara olan ilgisi, bütün olumsuz gelişmelere rağmen devam
etmektedir. Ancak Kumtor’daki üretimin dönemsel farklılıklar göstermesi ve altın
fiyatlarındaki değişim ekonomide dalgalanmalara sebep olabilmektedir. Kırgızistan
ekonomisi istikrarlı bir yapıyı sağlayabilecek ekonomik çeşitliliğe ulaşamamıştır. Altın sektöründen başka tekstil ve konfeksiyon sektörü ülke ekonomisinde önemli yer
tutmakla birlikte sanayi üretimi çok sınırlı kalmaktadır.
Dünya ticareti içinde payı çok az olan Kırgızistan büyük ölçüde bölge ülkeleriyle
ticaret yapmaktadır. 2008 yılında Rusya’yı sarsan ekonomik kriz de Kırgızistan ekonomisini son derece olumsuz etkiledi. Bunun sebebi ise cumhuriyetin ekonomisinin büyük ölçüde Rusya’ya bağlı hâle gelmesidir. Kırgızistan, ithalatının % 33,2’sini Rusya’dan
sağlamaktadır. Bunun yanında ülkenin tekstil ihracatı ağırlıklı olarak Rusya’ya gönderilen hazır giyim ürünlerinden oluşmaktadır. İthalat gerçekleştirilen ülkeler arasında
12
birinci sırada olan Rusya, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında da üçüncü sıradadır.
Tekstil ve konfeksiyon sektörü Kırgızistan sanayi üretiminin % 7,1’ini oluşturmaktadır. Tekstil hammaddeleri olan pamuk ve yün üretiminde, üretim maliyetlerinin
yüksekliği ve piyasa fiyatlarının düşük olması sebebiyle düşüş göze çarpmaktadır. Üreticiler daha fazla gelir getirebilecek ürünlere yönelmektedirler. Düşüşle birlikte mevcut üretim kalitesi de tatmin edici değildir. Üretimde kayıt dışılık da ayrı bir sorundur.
Eski teknoloji ve donanım, kalifiye eleman ve finansman yetersizliği mevcut durumun
sebepleri arasındadır. Kırgızistan tekstil ve konfeksiyon pazarı % 95 oranında ithal
ürünlere dayanmaktadır. % 95’lik pay ile Çin ve Türkiye en önemli tedarikçi ülkelerdir. Tekstil ve konfeksiyon ürünleri başta Rusya ve Kazakistan olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ihraç edilmektedir. Bişkek’te tamamının gezilmesi
günler alan dünyanın en büyük giyim pazarı olduğu belirtilen Dordoy Pazarı bulun13
maktadır. Bu pazar çevre ülkelerden gelen alıcı ve satıcıları bir araya getirmektedir.
Ülke topraklarının sadece % 7’si tarıma uygundur. Tarım sektörü, sanayinin yeterince gelişememiş olmamasından dolayı açığa çıkan işgücünün istihdam edilmesinde
önemli bir rol oynarken ihracatta da tarım ürünlerinin payı yüksektir. Zirai üretimin
% 40’ı özel işletmelerde, % 5’i kamu işletmelerinde, kalan kısmı ise ailelere ait kişisel tarlalarda ve evlerde gerçekleşmektedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra
ortaya çıkan ekipman, yedek parça ve gübre eksikliği Kırgızistan’da tarım sektörünü
12
13

Kırgızistan Ticaret ve Yatırım Ortamı Raporu, Kırgızistan Sektör Raporları Serisi, T.C. Ekonomi Bakanlığı
Bişkek Ticaret Müşavirliği, Ekim 2013, s. 34-35.
Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü, Kırgızistan Sektör Raporları Serisi, T.C. Ekonomi Bakanlığı Bişkek Ticaret Müşavirliği, Mayıs 2013.
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olumsuz etkilemiştir. Tarım, Kırgızistan ekonomisinde önemli bir ağırlığa sahiptir.
Hububat üretimi zirai üretimin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Sulak arazilerde
buğday, pamuk, kenevir, tütün, yağlı tohumlar, şeker pancarı, üzüm, mısır gibi çeşitli
meyve ve sebzeler yetiştirilmektedir. Kırgızistan Hükümeti tarafından tarım ürünleri14
ni işleyen şirketlere gelir vergisinden muafiyet tanındı.
Kırgızistan’ın sadece % 4’lük kesimi ormanlık alandır ve bu ormanların tamamı

devlete aittir. Kereste ihtiyacını karşılamaya uygun olarak değerlendirilemediği görülen
bu ormanların en önemlisi Celalabat ceviz ormanlarıdır. Sebze, meyve, canlı hayvan ve
15
ceviz Kırgızistan’ın önemli ihracat ürünleridir. Kırgızistan’ın dağlık yapısı hayvancılığı
elverişli kılmakta, çok sayıda koyun, keçi, sığır ve at yetiştirilmektedir. Kırgızistan 3
16
milyonu büyükbaş ve at olmak üzere yaklaşık 18 milyon hayvan potansiyeline sahiptir.
Kırgızistan’da sınırlı miktarda petrol ve doğal gaz rezervi bulunmaktadır. Üretilen
yıllık 80.000 ton petrol iç talebin sadece % 12’sini karşılamaktadır. Kırgızistan su kaynağı
bakımından zengin bir ülkedir. Ülkedeki 3.000’e yakın gölün en büyüğü 6.202 km² genişliği ile Issık Göl’dür. Kırgızistan, sahip olduğu zengin su kaynaklarından dolayı önemli bir hidroelektrik üretim potansiyeline sahip olmasına rağmen hidroelektrik potansiyelinin ancak % 7,7’sini kullanabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, enerji sektöründeki
olası gelişim büyük oranda bu potansiyelin kullanılabilirliğinin arttırılmasına bağlıdır.
Aynı durum ülkede bulunan zengin kömür yatakları için de geçerlidir. Böylesine bir
potansiyel varken ülke bütçesinden her sene yaklaşık 50 milyon dolar kömür ve doğal
17
gaz ithalatına harcanmaktadır. Enerji tesislerinin acil onarım ve yenilenmesi, zayıf ülke
ekonomisi üzerindeki bu ağır yükün kaldırılabilmesi için önde gelen şartlardan biridir.
Resmî kayıtlara göre Kırgızistan’da yoksulluk oranı % 43’tür. Yoksul kesim ağırlıklı
olarak büyük şehirlerin dışında yaşamakta, geçimini de büyük oranda hayvancılık ve
çiftçilik ile sağlamaktadır. Yeterli gelir elde edilememesi ve alım gücünün düşüklüğü ya18
nında sosyal güvenliğin de sağlanamaması bu kesim için büyük bir problemdir. Kırgızistan’ın en önemli ekonomik sorunlarından biri, işsizlik oranının yüksekliğidir. İşsizlik
ve yoksullukla mücadelede yeni istihdam alanları yaratmak büyük önem taşımaktadır.
Kırgızistan ekonomisi finansman açısından yurtiçi kaynaklarla bu sorunun üstesinden
14
15
16
17
18

Kırgızistan Ticaret ve Yatırım Ortamı Raporu, Kırgızistan Sektör Raporları Serisi, T.C. Ekonomi Bakanlığı
Bişkek Ticaret Müşavirliği, Ekim 2013, s. 29.
Kırgızistan Ticaret ve Yatırım Ortamı Raporu, Kırgızistan Sektör Raporları Serisi, T.C. Ekonomi Bakanlığı
Bişkek Ticaret Müşavirliği, Ekim 2013, s. 18.
Zamirbek Manasov, “Geleceğe Umutla Yürüyen Kırgızistan”, EkoAvrasya Kırgızistan Özel Sayısı, Y. 5, S.
17, 2012, s. 52.
Kırgızistan Enerji Sektöründe İş Fırsatları Raporu, Kırgızistan Sektör Raporları Serisi, T.C. Ekonomi
Bakanlığı Bişkek Ticaret Müşavirliği, Şubat 2015, s. 3-7.
Kırgızistan Ticaret ve Yatırım Ortamı Raporu, Kırgızistan Sektör Raporları Serisi, T.C. Ekonomi Bakanlığı
Bişkek Ticaret Müşavirliği, Ekim 2013, s. 33.
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gelemeyecektir. Bu problemi gidermede yabancı sermaye büyük önem taşımaktadır.
Ülkede son yıllarda turizm faaliyetleri hızlanmakta ve bu da ülke ekonomisine büyük
katkı sağlamaktadır. Doğal güzellikleri ile önemli bir potansiyele sahip Kırgızistan’ın
geleceği açısından turizm önemli bir gelir kaynağı olarak görülmektedir. Turizm sektörüne yabancı sermaye girişini teşvik edecek çalışmalar devam etmektedir. Aladağlar
olarak bilinen sıradağlar kış turizmi için merkez olabilecek bir potansiyel barındırmakta

ve yatırımcıların ilgisini beklemektedir. Ülkenin turizm açısından en önemli doğal güzelliklerinden biri de deniz seviyesinden 1.600 metre yükseklikte bulunan dünyanın
ikinci büyük gölü olan Issık Göl’dür. Sağlık turizmi için de kullanılan Issık Göl, çok sayıda turist ağırlamaktadır. Daha çok emeğe dayalı olan bir sektör olan turizm, işsizliğin
önemli bir sorun olduğu ülkede istihdam açısından önem arz etmektedir.
Kırgızistan’ın Dış Politikası
Bağımsızlık ilanından sonra Kırgızistan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti
oldu, uluslararası camia tarafından ülkenin bağımsızlığının tanınması oldukça hızlı gelişti. Daha bağımsızlığının ilk on yılında 130’dan fazla ülke, Kırgızistan’ı tanıdı
ve onunla çeşitli düzeylerde diplomatik münasebetler tesis etti. Ülkenin uluslararası
kuruluşlarla entegrasyonu da son derece hızlı bir şekilde gerçekleşti. Nitekim Kırgızistan, BM, AGİT, Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK), ECO, İKÖ, Dünya
Bankası, IMF, ILO, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD), Uluslararası Sivil
Havacılık Teşkilatı (ICAO), UNIDO, WHO, UNESCO, Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), İslam Kalkınma Bankası, Uluslararası Enerji Ajansı, Asya Kalkınma
Bankası, BM Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP), Dünya Ticaret
19
Örgütü, Bağlantısızlar Örgütü (gözlemci) gibi uluslararası örgütlere üyedir.
Kırgızistan’ın dış politikası, iç politikanın devamı niteliğinde olup en önemli
amacı, özellikle bağımsızlığının ilk yıllarında cumhuriyetin bağımsızlığını ve toprak
bütünlüğünü korumak, Kırgızistan’ın çıkarları gözetilerek yabancı ülkelerle ikili münasebetler geliştirmek, Kırgızistan vatandaşlarının hak ve çıkarlarını gerek ülke içinde
gerekse de ülke dışında korumaktır. Bunun dışında Kırgızistan dış politikası kendisine aşağıdaki hedefleri belirlemiştir: bölgede istikrar ve güvenli ortamın sağlanması ve
korunmasına yönelik bir siyaset izlemek; komşu devletlerle yakın işbirliği geliştirmek,
Orta Asya ülkeleriyle entegrasyon süreçlerini arttırmak; çok yönlü dış politika izlemek; küresel güçler arasında dengeyi ayarlamak vs.
19

S. Rıdvan Karluk, “Küresel Krizin Kırgızistan Ekonomisine Etkisi ve Türkiye Kırgızistan Ekonomik İlişkilerindeki Gelişmeler”, Uluslararası Ticaret, s. 49. https://www.avekon.org/papers/239.pdf (Son Erişim
Tarihi: 03.05.2016).
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Kırgızistan’ın dış politikasının önemli özelliklerinden biri de gerek küresel gerekse de bölgesel güçler arasında denge politikasını başarılı bir şekilde yürütmesidir.
Bir dönem (2014’e kadar) Kırgızistan’da aynı anda Amerikan (Manas) ve Rus (Kant)
üslerinin bulunması, bu özelliğinin en önemli göstergesidir.
ABD ile 1993’te imzalanan işbirliği anlaşması, Kırgızistan’ın bağımsızlığının ilk
yıllarında özellikle maddî açıdan büyük önem arz ediyordu. Ancak 2010’da Kırgızistan’da gerçekleştirilen renkli devrim denemesi ve Kırgız yetkililerinin ABD’yi bu
sürece destek vermekle suçlaması, yaklaşık 20 yıllık işbirliğine büyük darbe vurdu.
Kırgızistan, işbirliği anlaşmasını iptal ettiğini açıkladığı gibi Amerikan üssünün kapatılmasını (2014) da sağladı. Bu kararın alınmasında Çin’in ve özellikle de Rusya’nın
baskısının olduğu ve ŞİÖ çerçevesinde taraflar arasında geliştirilen işbirliğinin de etkili olduğu düşünülmektedir.
Diğer taraftan Bişkek, Batı’dan uzaklaşırken Rusya’ya daha fazla yaklaştı. Bu yaklaşmanın şüphesiz başka sebepleri de mevcuttur. Moskova’nın Bişkek’e baskı uygulaması, Bişkek’in kendi çıkarlarını gözeterek bu yönde plan yapması, Bişkek’in Batı
konusunda hayal kırıklığına uğraması, Rusya’dan güvenlik garantisi almak istemesi,
Rusya ile kültürel bağlantılara sahip olması, bu sebeplerin başlıcalarıdır. Söz konusu
dönüşüm neticesinde Kırgızistan’da önemli ölçüde Rus etkisi artmış oldu. Kırgızistan’da Kant Askerî Üssü temelinde Rus askerî varlığı arttı. Başta Afganistan olmak
üzere yakın coğrafyalardan gelen istikrarsızlık ve güvenlik tehdidi karşısında da Moskova Bişkek’e güvence verdi. Ayrıca askerî anlamda iki ülke ŞİÖ ve KGÖA (Kolektif
Güvenlik Örgütü Anlaşması) çerçevesinde işbirliği geliştirmektedirler.20
Yine 2015’te Kırgızistan, Avrasya Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne üye oldu. Bu husus, Kırgızistan’ın Rusya, Kazakistan, Ermenistan ve Belarus ile çok yönlü işbirliğini
arttıracağını göstermektedir. Zira bu örgüt, taraflar arasında yalnızca ekonomi alanında değil, siyasî ve kültür alanlarında da işbirliğini öngörmektedir. Bu örgütün uzun
vadede BDT’nin yerini alması da beklenmektedir.
Rusya ile Kırgızistan arasındaki işbirliğini arttıran bir başka konu da Moskova’nın
Kırgızistan’ın borçlarını silmesi ve bu ülkeye krediler vermesidir. Bunun karşısında ise
Moskova, bir taraftan Bişkek’ten Rusya’nın çeşitli platformlardaki entegrasyon süreçlerini katılımını, diğer taraftan da stratejik mahiyetteki müesseslerin devrini istemektedir.21 Rusya ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin önemli boyutlarından birini de Rusya’da
çalışan Kırgız vatandaşları oluşturmaktadır. 2014’te Rusya’da çalışan Kırgız vatandaş20
21

Paul Stronski - Ketrin Quin Djadj, “25 Let Nezavisimoy Kirgizii: Probusovka”, https://carnegie.
ru/2016/08/24/ru-pub-64372 24.08.2016 (Son Erişim Tarihi: 08.10.2016).
İlyas Kamalov, Rusya’nın Orta Asya Politikaları, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara 2011, s. 50.
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ları, memleketlerine yaklaşık 2 milyar Dolar gönderdi ve bu şekilde ülke ekonomisine
önemli katkıda bulundular. Dolayısıyla bu husus da aslında Rusya’nın Kırgızistan’a karşı izlediği siyasette önemli bir koz olarak değerlendirilmektedir.22 Görüldüğü gibi özellikle ABD ile ilişkilerde sorunlar yaşanmaya başlanmasından sonra Kırgızistan-Rusya
işbirliği ivme kazandı. Günümüzde Rusya, Kırgızistan’da askerî, ekonomi ve enerji
alanlarında çok güçlü konumdadır. Ancak uzun vadede Moskova’nın gerek Kırgızistan
örneğinde gerekse de Orta Asya’nın genelinde en önemli rakibi şüphesiz Çin’dir.
Çin genel olarak bölgeye yönelik siyasetinde ekonomi konusunu ön plana çıkarmaktadır. Nitekim Kırgızistan - Çin ticaret hacmi yıllık 5 milyar Dolar’ı geçmiş
bulunmaktadır. Bu ticaretin büyük bir kısmını, bavul ticareti oluşturmaktadır. Hatta
bu ticaret sayesinde ucuz Çin ürünleri, Kırgızistan üzerinden Rusya Federasyonu ile
Kazakistan pazarlarına da ulaşmaktadır. Bunun dışında Kırgızistan’daki Çin’in yatırımları da her geçtiğimiz sene artmaktadır. Yatırımlarını aynen diğer ülkelerde yaptığı
gibi özellikle bölgesel entegrasyonu sağlayacak şekilde yapmaktadır. Çin’in Kırgızistan ile ekonomik münasebetler geliştirirken maddî çıkarların yanı sıra başka bir amacı
da vardır. Çin, Kırgızistan’ın içerisinde ve özellikle de Kırgızistan’ın Doğu Türkistan
ile sınırında istikrarın korunmasını hedeflemektedir. Zira bu bölgede önemli ölçüde
Uygur diasporası yaşamakta ve Çin, buradaki muhtemel bir çatışmanın kendi sınırları
içerisinde yer alan Doğu Türkistan’a da sıçrayacağından endişe duymaktadır.23
Görüldüğü gibi ABD, Rusya ve Çin, Orta Asya’nın bu küçük ve fazla yer altı kaynaklarına sahip olmayan ülkeye önem vermekte ve Kırgızistan ile farklı alanlarda işbirliği geliştirmeye çalışmaktadırlar. ABD özellikle Afganistan’daki operasyonu sırasında bu ülkenin coğrafik konumundan yararlanmaya çalıştı. Ayrıca ABD, bölgedeki
Rusya etkisini azaltmak için de Kırgızistan ile yakın işbirliği geliştirmeye çalışmaktadır. Rusya ile Çin ise tam tersine bir taraftan bölgeden ABD’yi çıkartmak isterken (ve
bu konuda başarılı olurken), diğer taraftan da kendi aralarında gizli bir rekabet içerisinde bulunmaktadırlar. Kırgızistan da büyük güçlerin bu siyaseti karşısında mümkün
olduğu kadar denge siyaseti izlemeye ve bu ülkelerin Orta Asya’ya olan ilgilerinden
maksimum düzeyde istifade etmeye çalışmaktadır. Kırgızistan’ın yakın işbirliği içerisinde olduğu ülkelerden biri de Türkiye Cumhuriyeti’dir.
Kırgızistan-Türkiye İlişkileri
Türkiye - Kırgızistan arasındaki ilişkiler, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra
ciddi bir seyir kazandı ve bazı dönemsel sıkıntılara rağmen günümüze dek istikrarlı bir
22
23

Paul Stronski - Ketrin Quin Djadj, a.g.e.
Paul Stronski - Ketrin Quin Djadj, a.g.e.
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şekilde gelişim göstermektedir. Orta Asya’daki Türk devletlerinin bağımsızlık kazandığı 1991 senesinden evvel Türkiye’nin bu devletlere karşı özel bir politikası yoktu. Bağımsızlıklarının ilk yıllarında ise Türkiye, Türk devletlerinin her biri için ayrı bir siyaset
izlemek yerine genel bir Türk dünyası politikası izledi. Bu politika ise, bu devletleri
her alanda desteklemek ve bu devletlerle işbirliğine dayalı karşılıklı ilişkiler tesis etmek üzerinedir. Bu yaklaşım doğrultusunda, Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerine karşı
attığı en büyük adım; dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Rusya ve Ukrayna ziyaretinden sonra Mart 1991’de Kazakistan ve Azerbaycan’a ziyaretlerde bulunmasıdır.
Özal, Orta Asya ülkelerine ziyaret gerçekleştiren ilk lider olmakla birlikte, bu ziyaret
Türk cumhuriyetleri açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Nitekim Türkiye ile
Kırgızistan ilişkilerinin hukukî temelini de bu ziyaret sonrasında başlatmak mümkündür. Bu ziyaret akabinde karşılıklı olarak başlatılan siyasî, iktisadî, askerî ve teknik
alanlardaki işbirliği ile ekonomi, eğitim, kültür ve bilimsel araştırma gibi konularda
imzalanan anlaşmalar ve protokoller, iki ülke ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır.24
Bağımsızlık sonrası kurulan ilişkilerde Türkiye’nin konumuna bakılacak olursa, Kırgızistan başta olmak üzere Türk cumhuriyetlerinin gözünde Türkiye oldukça önemli
bir yerdedir. Tarihî bağlarının yanı sıra Orta Asya nüfusunun % 70’inin Türk kökenli
olmasının getirdiği yakınlık Türkiye’yi ön plana çıkardı. Ayrıca Türkiye’nin sahip olduğu
lâik yönetim anlayışı, demokratik sistem ve dinamik pazar ekonomisi bu cumhuriyetler
için iyi birer örnek oldu. Türkiye’nin bu konumu, Orta Asya’daki liderler tarafından da
dile getirildi. O dönem Kırgızistan devlet başkanı olan ve 23 Aralık 1991’de ülke dışına
ilk resmî ziyaretini Türkiye’ye yapan Askar Akayev, bu ziyaret sırasında Türkiye’yi “Türk
cumhuriyetlerinin önündeki sabah yıldızı” olarak nitelendirdi.25 Bu örnek, Türk cumhuriyetlerinin gözünde Türkiye’nin yerini göstermesi bakımından önem taşımaktadır.
Türkiye - Kırgızistan ilişkilerindeki yeni dönem pek çok alanda somut adımlar
atılmasını sağladı. Bu adımların başında, iki ülke arasında kurulan siyasî ve diplomatik temaslar gelmektedir. Bu temasların ilki, 29-30 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da
düzenlenen Türk Devlet Başkanları Zirvesi’dir. Bu zemin üzerinde sürdürülen ilişkiler
devletlerarası ikili temaslarla daha da geliştirildi ve söz konusu ikili ilişkiler çerçevesinde bugüne kadar eğitim, kültür, ticaret ve ekonomik işbirliği, ulaştırma, iletişim, askerî ve diğer alanlarda 100’ün üzerinde anlaşma ve işbirliği belgesi imzalandı.26 Ayrıca
24
25
26

Dinara Murzaeva, “Kırgızistan’ın Türkiye ile Siyasî, Kültürel ve Ekonomik İlişkileri”, Bağımsızlıklarının
20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul 2012, s. 246.
Ahmet Taşağıl, “Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını”,
Stratejik Araştırmalar Dergisi, Sayı 3, Şubat 2004, s. 32.
Ahat Andican, “Bağımsızlıktan Günümüze Kırgızistan-Türkiye İlişkileri ve Geleceğe İlişkin Düşünceler”,
Kırgızistan-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu, Kırgızistan 2013, s. 3.
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Türkiye, bir yandan Kırgızistan’la stratejik ortaklık anlaşmaları yaparken bir yandan
da Kırgızistan’ın uluslararası topluma sorunsuz bir şekilde dâhil olabilmesine yönelik
politika izledi. Bu kapsamda Türkiye, Kırgızistan’ın BM, AGİT gibi uluslararası, Karadeniz İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel nitelikte yapılara üye olmasını sağladı, NATO
ve BİO gibi Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine destek oldu.
İki ülke arasındaki siyasî ve diplomatik ilişkilerin şekillenmesini sağlayan temel

belgeler ise, 24 Ekim 1997’de imzalanan Ebedî Dostluk ve İşbirliği Anlaşması ile 1
Temmuz 1999’da kabul edilen Kırgızistan ve Türkiye 21. Yüzyıla Beraber başlıklı bildirilerdir.27 Bu iki önemli belge, ülkeler arasında kurulmak istenilen ortaklığın ve karşılıklı işbirliğinin genel hatlarıyla açıklanmasına dayanmaktadır. Bu girişimlerden başka
iki ülke ilişkilerinin iyi bir seyirde ilerleyebilmesi için hükümetler ve büyükelçilikler
himayesinde de önemli adımlar atıldı.
İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişmesinde etki eden bir diğer husus,
dönemin Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in Ocak 2012’deki Türkiye ziyaretidir. Bu ziyaret, diplomatik açıdan iki ülke ilişkilerindeki mevcut seyrin anlaşılması
adına iki bakımdan önem taşımaktadır. Birincisi bu ziyaretin, Atambayev’in ilk resmî
yurtdışı ziyareti olmasıdır ki, ilk seyahatini Türkiye’ye yapması iki ülke diplomasisi açısından önemlidir. İkincisi ise, Atambayev’in bu ziyaret sırasında dile getirdiği açıklamalardır. Türkiye için “ana vatan” nitelendirmesi yapan Atambayev, 1991’de
Akayev’in söylemine benzer bir açıklamada bulunarak Türkiye’yi Kırgızistan için yol
gösterici bir yıldıza benzetti.28 Ayrıca bu ziyaret akabinde siyasî diyaloğu arttıracak
pek çok anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalardan biri Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği
Konseyi’nin kurulması yönündedir ki, bu belge iki ülke arasında diplomatik alanda imzalanan üçüncü temel belgedir.29 Bu belge ile başlatılan stratejik ortaklık ise, iki ülke
ilişkilerinin geldiği en üst noktayı göstermektedir. Genel olarak, geçen süre zarfında
iki ülkenin diplomatik ilişkilerini bu seyirde değerlendirmek mümkündür.
Türkiye sahip olduğu ekonomi ve sanayileşme alanındaki deneyimi sayesinde Orta
Asya Türk cumhuriyetleri ile önemli ekonomik ilişkiler de kurdu. Bu doğrultuda 25
Aralık 1991’de Türk-Kırgız İş Konseyi kuruldu. Bunun yanı sıra Kırgızistan’da faaliyet gösteren sanayici ve iş adamlarını bir araya getirmek amacıyla Bişkek’te Kırgızistan-Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Birliği kuruldu, TİKA Bişkek Ofisi açıldı.30
27
28
29
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Dinara Murzaeva, a.g.e., s. 246.
“Mecliste İlk Kez Bir Türk Konuştu!”, https://skyturkvngenc.wordpress.com/2012/01/25/turk-yurdundagecen-hafta/, (Son Erişim Tarihi: 29.04.2016).
İmdat Pekdemir, “Türkiye Kırgızistan İlişkileri”, Kırgızistan-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu,
Kırgızistan 2013, s. 39.
S. Rıdvan Karluk, “Küresel Krizin Kırgızistan Ekonomisine Etkisi ve Türkiye - Kırgızistan Ekonomik
İlişkilerindeki Gelişmeler”, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Kırgızistan 2011, s. 48.
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Bağımsızlık akabinde başlayan ticarî ilişkiler 1997 senesine kadar artış göstererek
devam etti, ancak 1998 Rusya Krizi, şüphesiz hem Kırgızistan hem de Türkiye’nin
ekonomisini olumsuz etkileyerek ticaret hacminin düşmesine neden oldu. Nitekim
Türkiye’nin Kırgızistan’dan ithalatı 1997’de 7 milyon 900 dolara çıkmışsa da bu rakam
1998’de azalarak devam etti ve 1999’da 4 milyon 606 bin dolar seviyelerine düştü.
Türkiye’nin Kırgızistan’a ihracatında da benzer dalgalanma görülmekle beraber 2000
yılından sonra oranlar yükselmeye başladı ve 2005 Lale Devrimi’nde meydana gelen
karışıklık sürecinden sonra 2008’de hem ithalat hem de ihracat oranları en yüksek
seviyeye ulaştı.31 Ancak 2010’da Türkiye - Kırgızistan ticaret hacmi 160,125 milyon
dolara geriledi ve Türkiye’nin ihracatında % 7,7, Kırgızistan’ın ihracatında ise % 1,7
oranında düşüş yaşandı. Kırgızistan’ın toplam dış ticaretinde Türkiye % 3,14 oranında
pay alırken, Kırgızistan ise Türkiye’nin dış ticaretinde % 0,07’lik bir paya sahiptir.

Kırgızistan’ın Türkiye’ye ihracatında en önemli kalemler kuru fasulye ve pamuktur.
Bu iki ürünü altın, sebze ve sebze karışımları takip etmektedir. Türkiye’nin Kırgızistan’a ihracatında ise ilk sıraları halı, altından mücevherat, tekstil ürünleri, elektrikli
32
fırın ve ocaklar almaktadır.
2010 sonrasında ticaret hacmindeki düşüşün sebebi ise, Kırgızistan’da 2010 Nisan ve Haziran aylarında yaşanan halk ayaklanmaları, küresel finansal kriz, ülkeden
yabancı sermayenin çıkışı, sosyal ve ekonomik istikrarsızlık sebebiyle toplam talebin azalması ve petrol ürünlerindeki fiyatların artışıdır.33 Ülke içinde meydana gelen
siyasî karışıklık ve yönetimin başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçişi, bütün
alanlardaki süreçlerin sancılı geçmesine neden oldu. Bu süreçte Türkiye, Kırgızistan’a
siyasî ve ekonomik desteğini esirgemedi ve Kırgızistan’ın bütçe açığının azaltılmasına
yardımcı olmak, Türkiye’ye olan borçlarından bir kısmını silmek gibi Kırgız ekonomisini çeşitli alanlarda rahatlatacak girişimlerde bulundu.
Bağımsızlığın kazanılmasından sonra ekonomik ilişkilerdeki gelişme sonucunda
Kırgızistan’da yatırım yapan Türk firmalarının sayısı hızla arttı. Ülkedeki Türk sermayeli firmalar ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Bu firmalar çeşitli gıda
ürünleri yanında mobilya, temizlik maddeleri, boya, plastik malzemeler, yapı malzemeleri üretimi ile ilgilenmektedirler. Bankacılık, işletmecilik, tekstil üretimi, matbaacılık, turizm acenteliği, eğitim işletmeciliği ve inşaat alanlarında da faaliyet göster31
32
33

Semih Çetin, Burak Sertkaya, “Kırgızistan ile Türkiye Arasındaki İlişkilerin Ekonomik ve Ticarî Açıdan
İncelenmesi”, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Kırgızistan 2011, s. 64.
Kırgızistan Ticaret ve Yatırım Ortamı Raporu, Kırgızistan Sektör Raporları Serisi, T.C. Ekonomi Bakanlığı
Bişkek Ticaret Müşavirliği, Ekim 2013, s. 51-54.
S. Rıdvan Karluk, a.g.m., s. 53.
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mektedirler. Bu firmalarda çok sayıda Kırgız vatandaşına istihdam sağlanmaktadır.
34

Türkiye, bağımsızlığından bu yana Kırgızistan’ın uluslararası topluma katılım
sürecine destek sağlamaktadır. Lale Devrimi ve iç çatışma gibi ülkenin karışık dönemlerinde ülkede istikrarın sağlanabilmesi için kendisine yöneltilen talepleri mümkün olduğunca karşılamaya çalıştı. Bunun yanında Türkiye’ye bakış açısı her zaman
olumlu olan Kırgızistan’da da Türk iş dünyası için fırsatlar bulunmaktadır. Türkiye

yatırım konusunda bu güne kadar önemli bir mesafe kat etse de istenilen seviyeye
ulaşıldığını söylemek güçtür. Gelecekte ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması
Kırgız ve Türk yetkililer tarafından hedef olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Türk sermayeli büyük firmaların Kırgızistan’da yatırım
yapmaları sağlanmalıdır. İkili ticaretin geliştirilmesi konusunda en büyük engel olan
ulaştırma sektöründeki sorunları elimine etmek için çözümler üretilmelidir. Kırgızistan ekonomisi küçük bir ekonomi gibi görünse de Çin ile Avrupa arasında bir geçiş
ülkesi konumunda olduğu unutulmamalıdır.35
Türk - Kırgız ilişkilerinin en yoğun olduğu alanlardan biri de kültürel işbirliği ve
eğitim alanlarıdır. Her iki ülke de sahip oldukları köklü mirası araştırmak ve paylaşmak, bilimsel sahada ortak projeler hayata geçirmek ve bu sayede kurulan diyaloğu
güçlendirmek istemektedir. Bu doğrultuda Türkiye, 1992 yılında Türk cumhuriyetlerinin yeniden yapılanmasına katkıda bulunmak maksadıyla TİKA’yı faaliyete geçirdi.
TİKA, bilimsel faaliyetler başta olmak üzere sağlık, altyapı, restorasyon, kalkınma ve
maliye gibi alanlarda projeler yapmakta ve Kırgızistan’ın kalkınmasında büyük rol
oynamaktadır.36 Ayrıca daha 1992’de iki ülke arasında karşılıklı öğrenci değişimini hayata geçiren Büyük Öğrenci Projesi başlatıldı. Bu proje, iki ülke ilişkilerini geliştirmek
ve Kırgızistan’ın yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirildi. Bu
proje kapsamında pek çok öğrenci eğitim almak için Türkiye’ye geldi.
1993 yılında kültürel alanda yapılan işbirliğine kurumsal bir boyut kazandırmak ve
Türk dilini konuşan ülkeler ve topluluklar arasında dostane ilişkiler kurmak maksadıyla TÜRKSOY kuruldu. Aynı şekilde, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu da
ortak dil alanındaki çalışmalarıyla bu süreci aktif bir şekilde desteklemektedir. 1995’te
ikili ortaklık anlaşmaları sonucunda kurulan Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi ise, ülkeler arası eğitim alanındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
34
35
36

S. Rıdvan Karluk, “Küresel Krizin Kırgızistan Ekonomisine Etkisi ve Türkiye Kırgızistan Ekonomik İlişkilerindeki Gelişmeler”, Uluslararası Ticaret, s. 53. https://www.avekon.org/papers/239.pdf (Son Erişim
Tarihi: 03.05.2016).
Semih Çetin, Burak Sertkaya, “Kırgızistan ile Türkiye Arasındaki İlişkilerin Ekonomik ve Ticarî Açıdan
İncelenmesi”, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Kırgızistan 2011, s. 64.
Kemal Özcan, “TİKA. Orta Asya’daki Faaliyetleri ve Misyonu”, Kırgızistan-Türkiye İlişkilerinin Geleceği
Sempozyumu, Kırgızistan 2013, s. 47.
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TİKA, TÜRKSOY, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı’nın faaliyetleri, iki ülkenin kültürel işbirliğinde geldikleri noktayı göstermeleri
bakımından önem taşımaktadır.37
Sonuç olarak, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından önce Türkiye ile Kırgızistan
arasında başlayan ilişkiler, aradan geçen 26 yılda oldukça önemli mesafe kat etti. İlk
etapta ticarî alanda başlayan ilişkiler, bağımsızlık akabinde siyasî ve diplomatik boyut
kazanarak derinleştirildi. İlişkilerde gelinen bu nokta, kültürel işbirliğine ve eğitim
alanındaki gelişmelere zemin hazırladı ve böylece iki ülke arasında çok boyutlu diyalog tesis edildi. Dönemsel sıkıntılar haricinde üst seviyede tutulan ilişkiler, günümüzde dost ve güvenilir ortaklık anlayışı çerçevesinde sürdürülmektedir.
XXI. Yüzyılda Kırgızistan’da Dil, Eğitim ve Kültür
Bağımsızlığını ilan ettikten sonra Kırgızistan’da aynen diğer cumhuriyetlerde olduğu gibi en fazla önem verilen konuların başında dil politikaları oldu. Nitekim cumhuriyetin ilk devlet başkanı Askar Akayev, gerek resmî yazışmalarda gerekse de günlük
hayatta Kırgızca’nın kullanımını teşvik etti. Bu politika çerçevesinde Kırgızca bütün
okullarda zorunlu ders olarak okutulmaya başlandı, şehir, yerleşim yerleri, mahalle
vs.nin Rusça adları Kırgızcaları ile değiştirildi, devlet başkanı adaylarının Kırgızca
bilme şartı getirildi. Bu politikalar Bakiyev ve Atambayev dönemlerinde de devam
etti. Bunun neticesinde de doğal olarak Kırgızca’nın kullanımı yaygınlaştı.38 Ancak
izlenen bu siyasete rağmen dil alanında iki önemli konu güncelliğini korumaya devam
etmektedir. Bunlardan ilki, Kırgızların Kiril alfabesini kullanmaya devam etmeleridir.
Diğer ikinci önemli konu ise Rusça’nın önemi ve etkisini devam ettirmesidir. Kırgızistan’da Rusça’ya önem verilmeye devam edilmesinin birkaç önemli sebebi vardır.
Kırgız yönetimi, Rusya ile geliştirilen yakın işbirliği dolayısıyla Rusça’ya “resmî dil”
statüsü verildi (Kırgızca, ise “devlet dili” statüsüne yükseltildi). Bunun dışında binlerce
Kırgız Rusya’da çalışmaktadır. Bundan dolayı Kırgız gençleri, Rusça eğitimine önem
vermektedirler. Yine aydın kesimler de daha geniş kitlelere hitap edebilmek amacıyla
çalışmalarını Rusça kaleme almaktadırlar. Rusça’nın özellikle yüksek eğitimde hâlâ
etkin olarak kullanıldığı görülmektedir.
Dil alanındaki değişiklikler doğal olarak tarih araştırmalarını da etkiledi. Gerek
orta eğitimde okutulan tarih okul kitaplarında gerekse de ilmî çalışmalarda Kırgız
tarihinin meseleleri, millî uyanış çerçevesinde yeniden kaleme alındı. Aynı şeyi ede37
38

Dinara Murzaeva, “Kırgızistan’ın Türkiye ile Siyasî, Kültürel ve Ekonomik İlişkileri”, s. 249.
Zamira Derbişeva, “Yazıkovaya Politika i Yazıkovaya Situatsiya v Kırgızstane”, Russian Language Journal, vol. 59, 2009, s. 49-58.
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biyat için de söylemek mümkündür. Kırgızların ve bütün Türk dünyasının en meşhur destanlarından biri olan Manas Destanı, bağımsız Kırgızistan’ın adeta sembolü
oldu. Destan defalarca farklı yayınevleri tarafından basılarak geniş kitlelere ulaştırıldı.
Hatta 1995’te Kırgızistan’da Manas Destanı’nın 1000. yıl dönümü ilan edildi ve bu
bağlamda çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Manas Destanı’na dair yayın ve
araştırmalar Kırgızistan dışında da yapılmaktadır. Örneğin 2017 yılında Türk Dünyası Belediyeler Birliği, destanın tam metnini ilk kez Türkçe olarak yayımladı.39
Köklü değişikliklerin yapıldığı alanlardan biri de eğitim alanıdır. Nitekim Kırgızca’nın kullanım alanının genişletilmesi, tarih ve edebiyat eserlerinin gözden geçirilmesi, Kırgız tarihinin tartışmalı meselelerine yeni bakış açılarının getirilmesi gibi yenilikler kendini eğitim alanında gösterdi. İlk, orta ve lise eğitiminin tamamı 11 yıldır.
Sayıları toplan 2.300 olan ve devlet ve özel olmak üzere iki gruba ayrılan okullarda
eğitim Rusça ve Kırgızca yapılmaktadır. Özbekçe ve Tacikçe dillerinin okutulduğu
okullar da mevcuttur. Kırgızistan’da 31 devlet ve 19 özel üniversite mevcuttur. Bunların dışında 6 yabancı üniversitenin fakültesi faaliyet göstermektedir.40
Eğitim alanında hayatın diğer alanlarında olduğu gibi çok sayıda sorun mevcuttur.
Bu sorunların başında maaşların düşük olması dolayısıyla öğretmen eksikliğidir. Okul
araç gereçlerinin ve en önemlisi de okul kitaplarının yetersizliği, bir başka sorunu
teşkil etmektedir. Benzer sorunlar, yüksek öğretimde de mevcuttur. Bundan dolayıdır ki Kırgızistanlı gençler, yüksek öğretim için Rusya, Kazakistan, Türkiye, Çin gibi
ülkelere gitmektedirler.41 Eğitim sistemindeki sorunların büyük bir kısmı, ekonomik
durumla ilgilidir. Ekonomik sıkıntılar yaşayan ve bu alanda dışa bağlı olan Kırgızistan’ın eğitim alanına yatırım yapacak kaynağı yoktur. Bu da eğitim sisteminin ve
öğrencilerin eğitim düzeyinin düşük olmasına neden olmaktadır.
Kırgızistan Millî Kütüphanesi başta olmak üzere ülkede çok sayıda kütüphane
faaliyet göstermektedir. Kırgızistan’ın kütüphanelerinde toplam 20 milyon kitabın
olduğu yazılmaktadır. Bunların % 79’u Rusça, % 19 Kırgızca ve % 2’si diğer dillerde
yazılan kitaplardır.42 Benzer bir durum basın yayın alanında da söz konusudur.
Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte bütün eski Sovyet coğrafyasında olduğu gibi çok sayıda yeni basın yayın organı ortaya çıktı. Devletin resmî yayın
organı, Erkin-Too Radyo ve Televizyon Kanalı’dır. Bunun dışında onlarca özel TV
39
40
41
42

Manas: Sagımbay Orozbak Uulu Varyantı, I-III, TDBB Yayınları, İstanbul 2017.
“Sistema Obrazovaniya”, Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet sitesi, http://edu.
gov.kg/ru/about/sistema-obrazovaniya/ (Son Erişim Tarihi: 06.05.2016).
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www.news-asia.ru/view/9102 (Son Erişim Tarihi: 06.05.2016).
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kanalı mevcuttur. Birçok Rus kanalı Kırgızistan’ın tamamında yayın yapmaktadır. Rus
kanallarına olan ilginin daha büyük olduğunu söylemek gerekmektedir. En meşhur
gazeteler ise şunlardır: Veçerniy Bişkek, MSN, Delo, Agım, Respublika, Aaalam vs.43
Sonuç
Kırgızlar, yazılı kaynaklarda adı geçen en eski Türk boylarından biri olup tarih

boyunca kendi devletlerini kurabildikleri gibi başka devlet ve halkların hâkimiyeti
altında da yaşamak zorunda kaldılar. 1991’de SSCB’nin yıkılmasıyla birlikte Kırgızistan, bağımsızlığını kazan 5 Türk cumhuriyetlerinden biri oldu. Kırgızistan’ın bağımsızlığından günümüze 27 yıl geçti ve Kırgızistan o günden bugüne bağımsızlığını
pekiştirdi, uluslararası sistem ile entegrasyonunu tamamladı. Kırgızistan, bölgenin ve
BDT’nin en demokratik ülkesi olarak kabul edilmektedir. Devlet başkanının yalnızca
bir dönemliğine seçilebilmesi, muhalefetin ve bağımsız basın yayın organlarının mevcudiyeti vs. bu durumun en önemli göstergeleridir.

Kırgızistan’ın en büyük dezavantajı ise komşularından farklı olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar enerji kaynaklarına sahip olmaması ve istikrarsız Afganistan’a yakın bir coğrafyada bulunmasıdır. Her iki husus da Kırgızistan’ın başta Rusya
olmak üzere küresel güçlere bağımlılığını arttırmaktadır. Özellikle ekonomik sıkıntılar, Kırgızistan’ın geleceği açısından büyük sorun teşkil etmektedir. Zira bu husus, hükümetin eğitim, sağlık ve diğer sosyo-kültürel alanlara yatırımların yapılmasını engellemektedir. Bu da Kırgız dil ve kültürünün korunmasını ve geliştirilmesini olumsuz
etkilemektedir. Ancak Kırgız yönetimi, bütün bu sorunların farkında olup özellikle
Kırgız dilinin yaygın olarak kullanılmasına özen göstermektedir.
Kırgızistan’ın coğrafik konumu, iç siyaset açısından bazı olumsuz gelişmelere yol
açsa da dış politikada denge siyaseti izlemesini sağlamaktadır. Nitekim bağımsızlığından günümüze Kırgızistan kendi çıkarlarını gözeterek Rusya, Çin ve ABD arasında
başarılı bir denge siyaseti izlemeye çalışmaktadır. Rusya ile askerî ve güvenlik, Çin
ile ise ekonomik alanındaki işbirliği dikkat çekmektedir. Kırgızistan’ın yakın işbirliği
içerisinde olan ülkelerden biri de Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu işbirliği belki, Kırgızistan-Rusya işbirliğindeki istatistikî verilerin gerisinde kalmaktadır, ancak Türkiye-Kırgızistan münasebetleri herhangi bir çıkarın olmadığı, dostluk ve kardeşlik temelinde,
gelişmektedir. Nitekim iki ülke arasındaki ilişkilerde kültür, ortak değerler, eğitim gibi
alanlar ön plana çıkmaktadır.
43
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Orta Asya’nın merkezinde bulunan ve bölgedeki bütün ülkelerle sınırdaş olan
Özbekistan, kendisiyle aynı tarihlerde bağımsızlığını kazanan dört yeni cumhuriyet ile çevrilidir. Ülkenin kuzeyinde Kazakistan, batısında Türkmenistan, doğusunda
Kırgızistan ve Tacikistan yer almaktadır. Güneyde, Afganistan’la kısa bir sınırı olup
Rusya ile sınırı yoktur. Türkistan’ın en eski yerleşim merkezleri ve tarihî şehirlerin
çoğu buradadır. İslam dünyasının en eski kültür ve ticaret merkezleri olan Semerkand,
Buhara, Taşkent, Hive, Hokand ve Andican şehirleri Özbekistan’da bulunmaktadır.
Timur İmparatorluğunun asıl merkezi, Özbek hanlıklarının topraklarının önemli bir
kısmı bu yerdeydi. Rus istilasından sonra oluşturulan Türkistan Vilayeti’nin yönetim
merkezi olan Taşkent, Sovyet döneminde de Orta Asya ülkeleri için siyasi ve kültürel
bir merkez olma görevini sürdürmüştür. En önemli kültür merkezleri, üniversiteler ve
enstitüler, müzeler, parklar, tiyatrolar ve kütüphaneler hep buradadır.
Yüzölçümü 447 bin km² olan Özbekistan topraklarının dörtte üçü çöl, yarı çöl ve
bozkırdır; ekilebilir alanlar % 9’dur. Aral’ı besleyen nehirlerin (pamuk alanlarında)
aşırı kullanılması sonucunda gölün önemli bir kısmı kurumuştur. Fergana ve diğer
bazı bölgeleri verimli alanlara sahiptir. Ülkenin batı ve orta kısımları düzlüktür; doğu
kısmında dağlık yerler bulunmaktadır.
Ülkenin başkenti olan Taşkent, 3 milyona yaklaşan nüfusuyla bölgedeki en büyük şehirdir. Taşkent, Sovyetler Birliği zamanında Moskova ve Leningrad’dan sonra
üçüncü büyük şehirdi. 1966’daki depremde büyük zarar gören şehir adeta yeniden inşa
edildi. Aynı zamanda Taşkent’e başka yerlerden insanlar gelip yerleşti; nüfus ve kültür
bakımlarından Ruslaştı. Daha yakın zamana kadar Taşkent nüfusunun önemli bir kısmı Ruslardan ve diğer halklardan oluşmaktaydı. Özbekler hem sayı hem de etkinlik
bakımından geri planda kalmışlardı. Bugün bu durum büyük oranda Özbekler lehine
değişmiş olsa da, şehirdeki Rus kültürü etkisini sürdürmektedir.
Cumhuriyetin en kalabalık bölgesi, doğuda yer alan Fergana Vadisi’dir. Özbekistan
bu verimli vadiyi Kırgızistan ve Tacikistan ile paylaşır. Eski ve yeni yerleşim merkezlerinin bulunduğu bu bölge, Afganistan ve Fergana bölgelerinin kesiştiği bir kavşak
noktasıdır. Bu nedenle tarihte önemli çatışma ve çekişmelere sahne olmuştur. Sovyet
*

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
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yönetimine karşı verilen mücadeleler (Basmacı isyanı) daha ziyade bu dağlık kısımda
vuku bulmuştur.
Orta Asya cumhuriyetleri içinde en kalabalık ülke olan Özbekistan’ın nüfusu 30
milyona ulaşmıştır. Ülke nüfusunun önemli bir kısmını teşkil eden Özbekler, aynı zamanda Orta Asya halkları içindeki en büyük gruptur. 1959 sayımında ülke nüfusunun
% 62’sini oluşturan Özbeklerin sayısı 1989’da % 71,4’e ulaştı. Günümüzde Özbekle-

rin ülke içindeki oranı % 80 civarındadır. Özbekistan dışında yaşayan Özbekler de
mevcuttur. Kazakistan’ın güneyinde (Çimkent taraflarında), Kırgızistan’ın Oş vilayetinin güneyinde, Türkmenistan’ın Daşhavuz Vilayeti’nde, Tacikistan’ın Leninabad
vilayetinde ve Afganistan’ın kuzeyinde Özbekler yaşamaktadır. Sovyet döneminin ilk
zamanlarında Özbekistan’ın Müslüman nüfusu, Slav unsurlara göre gerileme gösterdi. II. Dünya Savaşından sonra bu durum tersine döndü; 1970’li yıllardan itibaren
Özbeklerin doğum oranı diğer Sovyet bölgelerine göre üç kat fazlaydı. Bağımsızlıktan
sonra da nüfus artışı devam etti.
İş bulma sebebiyle yurt dışına (özellikle Rusya’ya, Kazakistan’a, diğer eski Sovyet
cumhuriyetlerine ve dünyanın başka yerlerine) giden Özbeklerin sayısı 2 milyonun
üzerindedir.1 Taşkent’te ve diğer kentlerde yoğunlaşan Rusların oranı 1959’da % 13,5
ile en yüksek sayıya ulaştı, fakat bundan sonra hızla geriledi. 1989 sayımında Rusların oranı % 8,3’e, günümüzde ise % 4’ün altına düştü. 1990’larda Rusların ve diğer
azınlıkların (Kırım Tatarları, Almanlar, Koreliler ve Yahudiler) önemli bir kısmının
ülkeden ayrılmasıyla cumhuriyetin nüfus yapısı değişti; Özbeklerin oranı arttı.
Semerkand ve Buhara taraflarında yaşayan Taciklerin oranı % 5 civarındadır. Cumhuriyet içinde özerk statüye sahip olan ve geniş denilebilecek bir coğrafyada yaşayan
Karakalpakların nüfus oranı sadece % 2,2’dir. Ülkedeki Kazaklar % 3,6, Kırgızlar 0,9,
Koreliler 0,6, diğerleri % 3 civarındadır. 1990’larda Ruslar ve Özbekler dışındaki azınlık grupların bir kısmı (yeni dil politikasının getirdiği zorluklar, iş bulmada ayırımcılık
yapılması veya ayrıcalıklı statülerini kaybetmeleri gibi sebeplerle) ülkeyi terk etttiler.2
Türk dilinin Çağatay lehçesine ait olan Özbekçe, Uygur Türkçesiyle aynı gruptadır.
Dil özellikleri bakımından Özbekçe üç grupta değerlendirilmektedir. Taşkent, Buhara ve
Semerkand bölgelerinde konuşulan Özbekçe çok fazla Farsça etkisinde kalmış olup Türk
dillerine özgü olan ses uyumunu kaybetmiştir. Fergana ve Hokand’da da Fars etkisi görülür. Kuzeydeki Kıpçak-Özbek lehçesinde Farsçanın etkisi daha azdır. Hive bölgesinde
konuşulan Özbekçe ise Oğuz lehçesinin etkisindedir; Türkiye Türkçesine daha yakındır.
1
2

Jacob M. Landau, Barbara Kellner-Heinkele, Language Politics in Contemporary Central Asia, London:
I. B. Tauris, 2011, s. 48.
Jacob M. Landau; Barbara Kellner-Heinkele, a.g.e., s. 47.
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Nüfus bakımından ülkenin en tenha yeri olan Karakalpakistan’ın büyük bir kısmı
çöllerle kaplıdır. Orta Asya etnik esasa göre bölünürken, Karakalpakistan, Rusya Federasyonu’na bağlı bir özerk bölge haline getirildi. 1932 yılında ise özerk cumhuriyet statüsü kazandı; 1936’da ise özerkliğini koruyarak Özbek SSC’ne dâhil edildi. Moskova,
Karakalpakistan’ı Özbek SSC’ye katmakla hem Özbek sadakatini mükâfatlandırdı,
hem de aynı yıl Tacikistan’ın Özbekistan’dan koparılmış olmasını telafi etmiş oldu.
Türk dilinin Kıpçak lehçesinde konuşan Karakalpaklar için ayrı bir edebi dil yaratıldı.3
Sovyet döneminde Karakalpakistan, Özbek yönetimiyle uyumlu bir ilişki içinde
oldu. Sovyet döneminin son evresinde üst düzey yöneticiler arasında kurulan akrabalık ilişkileri de bu uyumda önemli bir rol oynadı. Özbekistan Komunist Partisi birinci
sekreteri Şeref Raşidov’un oğluyla Karakalpakistan Komunist Partisi birinci sekreteri
Kalibek Kemalov’un kızının evlenmesi sonucu doğan akrabalık ilişkisi sonucunda iki
grup arasında bir ittifak oluştu. Bu ilişki Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov
döneminde de devam etti.4 Taşkent yönetimi de Karakalpakistan’ın özerk statüsüne özen gösteren bir siyaset izledi. Sovyet döneminde Özbekistan tarih kitaplarında
Karakalpakistan için ayrı bir bölüm ayrılırdı. Bu durum bağımsızlıktan sonra yazılan
kitaplarda da sürdürüldü.
Bağımsızlık Sonrası Gelişmeler
Sovyetler Birliği’nin son lideri olan Gorbaçov yönetiminin son zamanlarında
Özbekistan’da milliyetçi söylem giderek daha güçlü bir şekilde seslendirildi. Fakat
bağımsızlıktan önceki 2-3 yıl içinde devletin üst kademesinde bağımsızlık kelimesi
henüz telaffuz edilmiş değildi. Tam tersine “bağımsızlık” sözlerini dile getiren milliyetçi muhalefet, halkı tehlikeye atan ve gereksiz maceralara sürükleyen kişiler olarak
görüldüler. Sovyetlerin 1991 yılı Mart’ında yaptığı referandumda İslam Kerimov,5
halkı ısrarla Sovyetler Birliği içinde kalma yolunda oy kullanmaya çağırdı. Gorbaçov’a
askeri darbe girişimi yapıldığında Özbek yöneticileri bunu destekledi. Fakat Sovyet
yönetiminin çöküşünün kaçınılmaz olduğu anlaşıldığında Özbekistan’ın yönetimi
yeni duruma ayak uydurmakta gecikmedi.
3
4
5

Oliver Roy, The New Central Asia: The Creation of Nations, New York: New York University Press, 2000, s. 71.
Roy, The New Central Asia, s. 100.
İslam Kerimov (1938-2016), Semerkand şehrinde, fakir bir ailede doğdu. O dönemde doğan çocuklar
içinde anası ve babası tutuklanan, sürülen, yetimhanelerde büyüyenler vardı. Muhtemelen Kerimov da
onlardan biriydi. 1960’ta Taşkent Politeknik Üniversitesi’ni bitirdi. 5-6 yıl Taşkent Uçak Fabrikası’nda
mühendis olarak çalıştı. Natalya Kuçmi adında botanik uzmanı bir Rus hanımla evlendi. (Daha sonra bu
hanımından ayrıldı ve Tatyana Akbarovna Karimova ile evlendi). Kabiliyetli bir genç olarak Komünist
Partisi içinde hızla yükseldi. Devlet Planlama Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden sonra 1983’te
Maliye Bakanı, 1986’da Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, 1989’da Komünist Partisi Birinci Sekreteri,
1990’da Özbek SSC Başkanı oldu. 1991’de ise bağımsız Özbekistan’ın ilk Devlet Başkanı seçildi.
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Sovyetler dağıldığında Özbekistan’da yönetme deneyimine sahip tek grup, Komünist Partisi saflarından gelen üst düzey yöneticilerdi. Daha bir yıl öncesine kadar milliyetçi ve bağımsızlık davası güden muhalefetini maceracılıkla suçlayan yönetici kesim, kısa zamanda milliyetçilik ve bağımsızlık yanlısına dönüştü. 31 Ağustos 1991’de
Özbekistan Yüksek Sovyeti Özbekistan’ın bağımsızlığını ilan etti. Bundan kısa bir
süre sonra Taşkent’te toplanan Özbekistan Komünist Partisi kendi kendini kapattı;
bunun hemen ardından Halk Demokratik Partisi kuruldu.
Bağımsızlığın ilk yıllarında Özbekistan’da milliyetçi ve İslamcı eğilimler güçlendi.
Litvanya milliyetçilerinin ve Azerbaycan’daki Halk Cephesinin mücadelesini örnek
alan Birlik Hareketi,6 ülkede önemli sayılabilecek bir halk desteği kazandı. Erk ve
Birlik’in 7 Mart 1992’de Taşkent’te bir Türkistan Kongresi düzenlediler; buna Orta
Asya’nın diğer cumhuriyetlerinden gelen delegeler de katıldı. Kerimov o zamanlar
Türk halklarının kültürel yakınlaşmasını savunmakla birlikte, siyasi çağrışımları olan
birlik arayışlarına sıcak bakmıyordu.7 Fakat muhaliflerini alt edebilmek için, ülkede
yükselen bağımsızlık ve milliyetçilik duygularını benimseyen bir siyaset izledi. 1991
yılındaki seçim kampanyasında Sovyet politikalarını (Özbekistan’a dayatılan pamuk
politikasını, yani ülke topraklarının pamuk ekimine tahsis edilmesini) eleştirdi; pamuk alanlarının azaltılmasını, geleneklerin ve dinin özgürlüğe kavuşturulmasını, Özbek dilinin etki sahasının genişletilmesini savundu.8 Böylece, oyların % 86’sını alarak
seçimlerden zaferle çıkmasını bildi.
Eski komünistlerden oluşan yönetici kadro ipleri ele geçirdikten sonra bildikleri
idare tarzına, yani Sovyet sistemine yeniden döndüler. Fakat tek bir farkla: Bu defa
Sovyetler Birliği’nin bir parçası olarak değil, Sovyetlerin küçülmüş bir modeli olarak
denetimi sağladılar. Seçimleri kazandıktan sonra, Kerimov yetkilerini arttıran kararlar
aldırdı. Ülkenin bütün kurumlarını başkanlık makamına bağlı duruma getirerek güçlü bir başkanlık sistemi oluşturdu. Ülkede istikrarı sağlamak gerekçesiyle muhalefet
partilerini sindirdi. Medya üzerinde sıkı bir denetim sağladı. Muhalif partilerin bazıları kapatıldı, yöneticileri yargılandı. Muhalif liderlerden bazıları yurtdışına kaçmak
zorunda kaldı.
Bu arada, ülkenin doğusundaki İslamcı muhalefet giderek etkisini arttırmakta,
İslami Uyganış Partiyası [İslami Uyanış Partisi] ve ondan kopan bir hizip olan Adalet grubu Fergana bölgesinde aktif faaliyetler yürütmekteydi. Muhafazakâr yapısıyla
6
7
8

Dilip Hiro, Between Marx and Muhammad: The Changing Face of Cenyral Asia, London: HarperCollins
Publishers, 1994, s. 168.
Dilip Hiro, Inside Central Asia, New York, London: Overlook Duckworth, 2009, s. 146.
Nilüfer Avcı, “Özbekistan’ın Dünü ve Bugününde Siyasi ve Ekonomik Oluşumlar”, Yeni Türkiye, sayı 16
(1997), s. 1310-1.
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tanınan bu bölgede camilerin sayısı hızla arttı. Camilerin yanına dinî eğitim veren
okullar açıldı ve bunlar halktan büyük rağbet gördüler.9
Nemengan ve çevresinde “Vahhabiler” olarak anılan grup etkinlik kazandı. Bu tanımlama bir miktar suçlama içermekle beraber tamamen temelsiz de değildi. İslami
Uyanış Partisi’ne mensup gençlerde gerçekten de Vahhabî sempatisi mevcuttu; onlar
Vahhabîliğin kurucusu Abdülvahhab’ı İslam dünyasının kurtarıcısı olarak görüyorlardı.
Bu gençler arasındaki yaygın görüşe göre, İngiliz ve Fransızların hâkimiyetinde yaşayan Arabistan’da Sûfîler, Hanbelîler, Hanefîler ve Malikiler arasında çetin mücadeleler
olurken, Abdülvahhab denen bir kurtarıcı önder ortaya çıkıp bütün bu nifaka son vermiş, mezhepler arasında birlik ve barışı sağladıktan sonra istilacı güçleri Arabistan’dan
atmıştı.
Anlaşıldığı kadarıyla, İslamî Uyanış Hareketi mensupları demokrasi yoluyla bir
şeyler elde etmek peşinde değillerdi. Onlar Taşkent’teki “Komünist” hükûmeti devirerek yerine bir İslam devleti kurmayı hayal etmekteydiler. Bu gruba Suudi Arabistan’ın maddi destek sağladığı, bu destek sayesinde Hokand, Mergilan ve Andican’da
medreseler kurularak buralarda 15 bin kadar gence eğitim verdikleri söylenmekteydi.
1992 yılının sonunda Tacikistan’da İslamcılarla Komünist güçler arasındaki savaş şiddetlenince Kerimov bunun Özbekistan’a yayılmaması için Tacik hükûmetine
destek verdi. Aynı zamanda ülke içinde de bazı tedbirler aldı. Parlamento vasıtasıyla
milliyetçi ve dini esaslara dayanan partileri yasaklayan bir karar çıkmasını sağladı.
Ülkenin doğusundaki Vahhabiler sıkı takibe alındı. İşte tam bu sırada, İslami Uyanış
Partisi lideri Abdullah Utayev ortadan kayboldu.10 Bu durum parti mensuplarını daha
radikal bir konuma itti.
Kerimov, Müslüman ülkelerle (özellikle İran, Pakistan ve Suudi Arabistan’la) yakın ilişkiler kurmaya çalıştı. 1992’de umreye gitti. Halka hitap ettiği konuşmalarına
besmeleyle başladı. Fakat devlet işleriyle din işlerini birbirinden ayrı tutmaya özen
gösterdi. Bu konuda Türkiye’yi örnek aldığını ifade etti.11
Birlik hareketinin İslamcı eğilimlere sahip olması Özbek hükûmetinin işine geliyor,
kendi alternatiflerinin İslamcılar olduğunu gösterme fırsatını veriyordu. Hem Amerika, hem de Rusya bölgede İslamcı bir hükûmetin hâkim olmasını istemiyordu. Kerimov, radikal İslam tehdidini ileri sürerek bu durumu kendi lehine kullanmayı bildi.12
1993’te çıkan bir kanunla, Özbek vatandaşlığına geçmeyenlerin yabancı statüsün9
10
11
12

Dilip Hiro, Inside Central Asia, s. 146.
Dilip Hiro, Inside Central Asia, s. 151-53.
Dilip Hiro, a.g.e., s. 150.
Dilip Hiro, Inside Central Asia, s. 153.
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de olacaklarını, dolayısıyla eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden (Özbek vatandaşları
gibi) yararlanamayacakları ilan edildi. Bundan en çok etkilenenler Ruslar oldu. Özbekistan çifte vatandaşlığı kabul etmediği için, Ruslardan 110 bini Rusya vatandaşlığına
geçti. 62 bini ise ülkeyi terk etti.13
1995’te yapılan seçimleri Kerimov rahat bir şekilde kazandı. Özbekistan, görünürde çok partili bir demokrasiydi. Fakat artık gerçek anlamda bir muhalefet yoktu. Adalet Sotsiyal Demokratik Partiyası ve Milli Tikleniş Demokratik Partiyası göstermelik
bir muhalefet yapıyorlardı. Hükûmet, ülkenin doğusundaki İslami hareketi dikkatle
izlemekteydi. Andican’da öne çıkan imam Abduvali Mirzayev ve yardımcısı, Moskova’ya gitmek üzere Taşkent’e geldiklerinde havaalanında kayboldular. Bu kişilerin
Özbek gizli servisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.14
1996 yılında Afganistan’da Taliban önemli kazanımlar elde etti. Başkent Kabil
de içinde olmak üzere ülkenin önemli bir kısmında hâkimiyet kurdu. Taliban karşıtı
güçler ülkenin kuzeyinde, Türkmen, Tacik ve Özbek sınırına yakın bölgelere sıkıştılar.
Kerimov, kuzeydeki Taliban karşıtı ittifaka ve özellikle Özbek kökenli eski bir komünist olan Abdurraşid Dostum’a destek verilmesi için diğer Orta Asya cumhuriyetlerini harekete geçirmeye çalıştı ise de önemli bir destek elde edemedi.
1998’de Kabil’de Taliban rejiminin himayesinde Özbekistan İslam Hareketi adında bir örgüt ortaya çıktı. Ferganalı Cumabay Nemenganî (1969-2001) ve Tahir Yuldaşev’in (d. 1967) önderliğindeki bu örgüt, açıktan Kerimov rejimini devirmek ve
yerine İslam devleti kurmak niyetindeydi. Özbekistan hükûmeti onların Fergana bölgesinde yürüttükleri faaliyetlere karşı sert tedbirler aldı; geniş çaplı tutuklamalar oldu.
Şiddet yanlısı olmayan İslamcı Hizbüttahrir örgütü mensupları da bu tedbirlerden
etkilendi; bunlardan bir kısmı radikalleşti. Ülkeyi terk etmek zorunda kalan İslami
Uyanış Partisi mensuplarından bazıları Tacikistan’daki radikal örgütlere katıldılar.15
Şubat 1999’da Taşkent’in merkezinde patlayan bombalar birçok kişinin ölümüne
sebep oldu; Kerimov kendisini hedef alan suikast teşebbüsünden kıl payı kurtuldu.
Olayın sorumluluğunu hiçbir örgüt üstlenmediyse de, hükûmet olaylardan sürgündeki muhalifleri sorumlu tuttu. Yüzlerce kişi tutuklandı; yurt dışında yaşayan birçok
muhalifin Özbekistan’a iadesi sağlandı. Muhalif liderlerden üçü gıyaplarında idam
cezasına çarptırıldılar.16
13
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Dilip Hiro, Inside Central Asia, s. 161.
Monica Whitlock, Land Beyond the River: The Untold Story of Central Asia, New York: Thomas Dunne
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Bu olayın en önemli sonucu, ülkenin daha da otoriter bir rejime gitmesi oldu.
İnsan haklarını çiğnemekle suçlanan Özbek hükûmeti İslamcılardan gelebilecek
terör tehdidini gerekçe gösteriyor, şayet bu eğilimlerle mücadele edilmezse ülkenin
Afganistan’a veya Tacikistan’daki iç savaş haline döneceğini savunuyordu. Hükûmet,
İslamcı hareketlerin hepsini “Vahhabi” (şiddet taraftarı radikal İslamcı anlamında)
olarak gördü. Bu yüzden dindar Müslümanlar da hükûmetin bu toptancı tutumundan
olumsuz etkilendi.
2000 yılı Ocak ayında seçimler yenilendi. Kerimov, bu defa değişik bir partiden
adaylığını koydu. Rakibi ise Özbekistan İlimler Akademisi profesörü ve eski bir komünist olan Abdulhafız Celalov idi. Kerimov, beklendiği şekilde oyların % 95’ini alarak yeniden devlet başkanı seçildi. İşin ilginç yanı, seçimden sonra rakibinin “ben de
oyumu Kerimov’a verdim” demesiydi.17
Mayıs 2005’te, Özbekistan’ın doğusundaki Andican şehrinde karışıklıklar ortaya
çıktı. Olaylar, hükûmetin 23 iş adamını bir yıl kadar önce militan dincilik suçlamasıyla tutuklanmalarıyla başladı. Mayıs ayındaki mahkeme sırasında tutukluların aileleri
ve destekçileri sessiz bir protesto eylemi düzenlediler; polisin göstericileri gözaltına
almaya başlaması gerginlik yarattı. Bundan bir gün sonra silahlı bazı kişiler şehirdeki
polis karakolunu ve askerî garnizonu basıp buradaki silahları ele geçirdiler. Arkasından şehir hapishanesini basarak buradaki tutuklu işadamlarını ve yüzlerce tutukluyu
salıverdiler. Bir sonraki gün aynı kişiler hükûmet binalarını işgal ettiler.18 Hükûmeti
protesto için şehir meydanında toplananlara güvenlik güçleri sert bir şekilde müdahale etti; bu olayda yüzlerce sivil hayatını kaybetti.
Özbek resmi kaynakları, yabancı basın organlarının bu olay hakkında yazdıklarını
dedikodu ve iftira olarak niteledi. Resmi görüşe göre, olanlar halkın isyanı değil, dıştan düzenlenen bir fitneydi. Dış güçler planladıkları “renkli devrim”i Özbekistan’da
gerçekleştirmek istemiş fakat başaramamışlardı. Bu olayı yapana, destekleyene gereken cevap verilmiş, darbe indirilmişti.
ABD ve Avrupa devletleri, Özbek güvenlik güçlerinin sert müdahalesini şiddetle
kınadılar. Bu yüzden, Özbekistan’ın Batı ile olan ilişkileri gerginleşti. Özbek basınında Amerika’nın ve Batılı devletlerin yaklaşımlarını eleştiren yazılar çıktı; bu devletler
ikiyüzlü davranmakla suçlandılar.19 Rusya ve Çin ise bu olayda Özbek hükûmetini
destekledi. Şanghay İşbirliği Örgütü, Andican olaylarını teröristlerin Özbek yöneti17
18
19

Ahmed Rashid, Jihad: Rise of Militant Islam in Central Asia, New Haven, London: Yale University Press,
2002, s. 125.
Adeeb Khalid, Islam after Communism, Berkeley, 2007, s. 194-6.
Behzod A. Mamadiev, “Crisis Communication in Authoritarian Regimes: The Case of Andijan Tragedy in
Uzbekistan”, yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, University of North Carolina, Chapel Hill, 2011, s. 28.
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mine karşı planladığı bir komplo olarak değerlendirdi. Dolayısıyla, bu olay Özbekistan’ı Batı’dan uzaklaştırırken, Rusya’ya ve özellikle Çin’e yaklaştırdı.
Amerika’nın bölgedeki en iyi müttefiki olan Özbekistan, bu olaydan sonra Amerika’yı güvenlik sağlayan değil, renkli devrimleri kışkırtmak suretiyle bölgenin güvenliğini sarsan bir unsur olarak görmeye başladı. 2005’te Astana’da yapılan Şanghay
İşbirliği Zirvesi’nde Amerika’nın bölgedeki üslerini çekmesi gerektiği kararı alındı.
Çok geçmeden Özbekistan’daki Hanabad Askeri Üssü kapatıldı. Böylece Amerika
bölgedeki en yakın müttefikini kaybetmiş oldu.20 Şanghay İşbirliği Örgütüne daha
fazla angaje olan Özbekistan, Çin ile yakın işbirliği içine girdi. Bu yakınlaşma Batı’nın ülkedeki etkisini sınırladığı gibi, Rusya ile olan ilişkilerin dengelenmesine de
yardımcı oldu.21
Dış Politika
Rusya ile İlişkiler
Özbekistan’ın Rusya ile ilişkileri dönem dönem farklılıklar göstermektedir. Bir
yandan Rusya’nın etkisinden ve bağımlı olmaktan kurtulmak için araya mesafe koymakta, diğer yandan Rusya ile ilişkilerini koparmamaya çalışmaktadır. Sovyetler Birliğinin ani çöküşü üzerine BDT’ye yönelen Özbekistan, önceleri Rusya ile ekonomik
bütünleşmeyi de içeren bir yakınlaşma gösterdiyse de, daha sonra Rusya’nın siyasi ve
ekonomik yörüngesinden çıkmayı amaçlayan bir siyasete yöneldi.
1990’ların başında kendi sorunlarıyla meşgul olan Rusya’nın Orta Asya’ya olan
ilgisi azaldı. Ancak, 1993’ten sonra Rusya yeniden eski Sovyet coğrafyasında etkili
olmaya başladı. Özbekistan’la olan ilişkileri de buna paralel olarak gelişti. 2000 yılında Vladimir Putin’in yönetime gelmesiyle Rusya bölgede aktif bir siyaset izledi.
Afganistan ve Tacikistan’daki radikal İslami hareketlerden endişe duyan Özbekistan,
Rusya ile güvenlik alanında işbirliğine gitti; fakat bir yandan da bu işbirliğinin kendi
bağımsızlığını tehdit etmemesine özen gösterdi.22 Diğer Orta Asya ülkelerinden farklı
olarak topraklarında Rus askerî üssünün yerleşmesine müsaade etmedi. Rusya karşıtı bir örgüt olarak nitelendirilen GUAM (Gürcistan-Ukrayna-Azerbaycan-Moldova)’ın kurulmasını destekledi ama topraklarında Amerikan askerî üssünün açılmasına
da izin vermedi.
20
21
22

Anar Somuncuoğlu, “11 Eylül’den Sonra Orta Asya: Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluğa,” İsmail
Aydıngün ve Ali Murat Özdemir (ed.), 11 Eylül: Küresel Felakete Yerel Yorumlar adlı eser içinde, Ankara:
Tan Kitabevi Yayınları, 2012, s. 118-119.
Anar Somuncuoğlu, a.g.m., s. 120.
Nâzım Cafersoy, “Bağımsızlık Sonrası Rusya-Özbekistan İlişkileri”, Türkler, c. 19, Ankara: Yeni Türkiye
Yayınları, 2002, s. 652.
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ABD ile İlişkiler
11 Eylül 2001’de Amerika’ya yapılan saldırılar Amerika ile Özbekistan’ı yakınlaştırdı. Olaylar, Afganistan’daki ve başka yerlerdeki militan İslamcıların tehlikeli olduğunu anlatıp duran Kerimov’u haklı çıkardı. Özbek ve Kazak yönetimleri,
Afganistan’da Taliban’a karşı savaş açan ABD’ye destek verdiler. Özbekistan bunu
güvenlik konusunda Rusya’ya olan bağımlılığından kurtulmak için bir fırsat olarak
gördü. Rusya’nın hoşuna gitmese de, ABD ile Özbekistan arasında terörizme karşı
işbirliği anlaşması imzalandı. Buna göre, Afgan sınırına yakın bir noktada (Hanabad’da) Amerikalılara üs verildi. Taliban tarafından yapılacak herhangi bir saldırıda
ABD yardıma gelecekti. Özbek yönetimi, terörle mücadele çerçevesinde kendisi için
tehdit oluşturan (ve Taliban’la işbirliği içinde olan) Özbekistan İslam Hareketi örgütünü de böylece etkisiz hâle getirebileceğini hesapladı. Ayrıca bu işbirliği karşılığında
ABD’den mali yardım da aldı.23
ABD ile kurulan bu yakın ilişkiler 2005 yılında bozulunca Özbekistan yeniden
Moskova’ya yaklaştı. Bunun nedeni, yukarıda sözü edilen Andican olayları sonrasında
ABD başta olmak üzere Batı’nın Kerimov rejimini eleştirmesiydi. Olaylardan hemen
sonra Özbekistan, Rusya’nın önderliğini yaptığı Kolektif Güvenlik Örgütü Anlaşması
ile Avrasya Ekonomi Topluluğu gibi bölgesel örgütlere üye oldu; Rusya ile dostluk münasebetlerin gelişimini öngören anlaşmayı imzaladı ve ülkedeki ABD üssünü kapattı.
Çok geçmeden Rusya-Özbekistan münasebetlerinde yeni değişiklikler yaşandı.
Bunun nedenlerinden biri Özbekistan’ın büyük güçlerin bölgeye olan ilgisini kendi çıkarları doğrultusunda kullanma çabası içerisinde olmasıdır. Bunu çok yönlü dış
politika olarak da adlandırmak mümkündür. Nitekim son yıllarda Özbek hükûmeti,
Rusya ile münasebetlerini tamamen kesmeden yeniden ABD ile yakınlaşmaktadır.
Bu bağlamda Özbekistan, Avrasya Ekonomi Topluluğu ve Kolektif Güvenlik Örgütü
Anlaşması Örgütü’ndeki üyeliğini dondurdu.
2014’te NATO birliklerinin Afganistan’dan ayrılmasından sonra bu ülkede yeniden Amerikan üssünün açılması konusu gündeme geldi. ABD’nin Özbekistan’a
4 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanması, Kerimov’un Rusya’ya Tacikistan ve
Kırgızistan’da hidroelektrik santraller inşa etmek istemesinden dolayı kızması, Özbekistan’ın komşularıyla sorun yaşaması gibi hususlar, Özbekistan’ın ABD ile münasebetlerini yeniden başlatmasına sebep oldu.24 Kısacası, Özbekistan, kendi çıkarlarını
23
24

Nermin Guliyeva, “11 Eylül Saldırılarının Özbekistan Dış Politikası Üzerindeki Etkileri”, Türkler, XIX,
Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 663-4.
İlyas Kamalov, Rusya’nın Orta Asya Politikaları, Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak
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gözeterek ABD ile Rusya arasında gidip gelen ve her ikisini de tamamen küstürmeyen bir politika izlemektedir.
Çin ile İlişkiler
Rusya ve Batı’nın nüfuzunu dengelemek isteyen Özbekistan, Çin ile ilişkilerini
geliştirmektedir. Özellikle 2005 Andican olaylarından sonra Çin, sessiz bir şekilde

bölgedeki etkinliğini arttırmaktadır. Bölgedeki doğal kaynaklar üzerindeki Rus tekelinin kırılması ve Hazar üzerinden bölge kaynaklarının Batı’ya ulaştırılması epey bir
zamandır konuşulurken, Çin bu konuda sessiz fakat somut adımlar attı. Kazakistan ve
Türkmenistan doğal gazını kendi ülkesine bağlama yolunda bir dizi anlaşmalar yaptı.
2006’da Kazakistan-Çin, 2009’da ise Türkmenistan-Çin doğal gaz boru hatlarını hayata geçirmeyi başardı.25
Eylül 2013’te Çin Başkanı Xi Jinping Taşkent’e resmi bir ziyarette bulundu. Bu
ziyaret sırasında enerji, ticaret, ziraat, teknoloji ve kültürel alanlarda önemli bazı antlaşmalar imzalandı. Bu ilişkilerin hedefi tarihî İpek Yolu ruhunu yeniden canlandırmaktı. Karşılıklı ticaret hacminin arttırılması planlandı. Doğal gaz, petrol ve boru
hattı inşaası gibi alanlarda işbirliğinin arttırılması, kara ve demir yolu bağlantılarının
geliştirilmesi hedeflendi. 2014’te Kerimov Şanghay toplantısı için Çin’de bulunduğu
sırada bazı resmi görüşmelerde bulundu. Yeni anlaşmalar imzalandı. Çin-Orta Asya
doğalgaz boru hattı ile Çin, Kırgızistan ve Özbekistan’ı birbirine bağlayan demiryolu
bağlantısı inşaasının hızlandırılmasına öncelik verilmesi kabul edildi.26 Pekin yönetimi aynı zamanda Taşkent’e siyasi ve diplomatik sahalarda (BM Güvenlik Konseyi’nin
eleştirilerine karşı) koruma sağlayacaktı.27
Çin, Özbekistan’ın en büyük ticari yatırımcısı ve ikinci büyük ticaret ortağıdır.
Özbekistan’ın bu ülkeyle olan ticaret hacmi 2007’de 1 milyar doların biraz üzerinde
iken, 2014 sonunda bu miktar 5 milyar dolara erişti. Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler doğal gaz ve petrol aramaları konusunda Çin’le rekabet hâlindedir.
Fakat Çin firmaları çoğu kez onlara üstün gelmekte, kaynak sağlama ve projeleri zamanında gerçekleştirme becerisiyle bu ülkelerin hepsini geride bırakmaktadır.28
Kültürel ilişkilerle alakalı olarak, 1998’de kültürel ilişkileri geliştirmek için Özbekistan-Çin Dostluk Derneği kuruldu. Bu dernek Özbek öğrencilere burs sağlamak25
26
27
28

Anar Somuncuoğlu, “11 Eylül’den Sonra Orta Asya: Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluğa”, s. 122.
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Muhamad S. Olimat, a.g.e., 194.
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ta, milli günleri kutlamakta ve diğer kültürel faaliyetleri yürütmektedir.29 Çin 2005’te
bölgedeki ilk Konfüçyüs Enstitüsü’nü açtı. Bu kurumun amacı Çin dili ve kültürünü
öğrenme ihtiyacını karşılamak, Özbek gençlerine Çin’de eğitim verilmesini ve onların doğal gaz, petrol, sanayi ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren Çin şirketlerinde istihdam edilmesini sağlamaktı. Özbekistan’da öğrenim gören Çinli talebelerin
sayısı hızla artmakta olup bunlar Özbekistan’ın en iyi eğitim kurumlarında eğitim
görmektedirler. Ayrıca, Özbekistan’da Çinceye olan ilgi hızlı bir şekilde artmakta,
Özbekistan’ın orta ve yükseköğrenim kurumlarında Çince dersleri okutulmaktadır.30
2013’te Şanghay Üniversitesi karşılıklı işbirliğini arttırmak üzere Taşkent’te bir araştırma merkezi açtı. İki ülke arasında turizm ilişkileri de gelişmektedir. Çin hükûmeti
Özbekistan’ı turistik ziyaret için tavsiye edilen ülkeler listesine dâhil etti. Özbekistan
ise Çinli turistlere vize ve başka konularda kolaylıklar sağladı.
Türkiye ile İlişkiler
Bağımsızlığın ilk yıllarında Türk-Özbek resmî ilişkileri büyük bir sıcaklıkla başladı. Özbekler yeni döneme uyum sıkıntısı çekerken Türkiye’nin deneyim ve desteğinden yararlandılar. Kavuştukları bağımsızlığı korumak, Rus üstünlüğünü dengelemek
ve Batı’ya yaklaşmak açısından Türkiye’nin desteği önemliydi. Karşılıklı ziyaretler,
kültür ve ticaret anlaşmaları, protokoller birbirini takip etti. İslam Kerimov bu yıllarda Türk toplulukları arasındaki dayanışma çabalarını hararetle destekledi, Atatürk’ün
yaptıklarını Özbekistan’da gerçekleştirmek istediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde de sıcak ilişkiler (onun samimi tavırlarının da etkisiyle) artarak
devam etti. Plansız, programsız yapılan işbirliği girişimleri, etkili ve kalıcı sonuçlar
yaratmadı. Tam aksine, Türkiye’den olan beklentileri hayal kırıklığına dönüştürdü.
Rus ağabeyden daha yeni kurtulmuş olan bu cumhuriyetler yeni bir ağabeyin egemenliğine düşme endişesine kapıldı. Orta Asya’da tutunmanın, öncelikle kültürel ve
tarihsel birlikteliğin araştırılmasına, dil ve tarih üzerinde ortak ve uzun vadeli çalışmalar yapılmasına bağlı olduğu fark edilmedi.31
Bu yıllarda birçok yanlışlar yapıldı. Orta Asya ve başka yerlerden 10 bin kadar
öğrenci plansız, programsız Türkiye’ye getirildi. Bunlar denetimden ve gerekli ilgiden yoksun bırakıldı. Hayal kırıklığına uğrayan öğrenciler ülkelerine döndüklerinde
Türkiye hakkında olumsuz izlenimler aktardılar. Diğer taraftan, Özbekistan’daki Türk
firmaları denetlenip, gerektiğinde yasal destek sağlanamadı. Küçük hesaplar peşin29
30
31
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deki iş adamlarının yaptığı tahribat Türklere olan güveni zedeledi. Bu ülkelere giden
bazı resmî görevlilerin bölge insanına yukarıdan bakan tavırları da Türkler hakkında
olumsuz bir imajın oluşmasına neden oldu.32
Bütün bu hatalara rağmen, olumlu gelişmeler de oldu. Sovyet egemenliği döneminde Türkiye hakkında önyargılı fikirler işlenmişti. Buna göre, Türkiye (Sovyetler
Birliği gibi bir süper güçle kıyaslandığında) fakir ve geri bir üçüncü dünya ülkesiydi.
Bağımsızlıktan sonra Türkiye’ye gelen Orta Asya insanları gerçekleri yerinde görüp
önyargılarını kırdılar.
Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle Türkiye’de Türk dünyasına olan ilgi genişledi. Bu
alan sadece oralardan gelenlerin ve Türkçü-milliyetçi kesimin tekelinden çıktı. Daha
önce bu alana tabu gibi bakan bazı sol kanat aydınlar da Türk dünyası üzerinde kafa
yordular; katkılar sundular. Üniversitelerde ve diğer bazı kurumlarda Rusça ve bölge
dillerini bilen uzmanlar yetişti. Orta Asya konusunda önemli sayılabilecek bilimsel
bir birikim oluştu.
1992-95 yıllarında “Büyük Öğrenci Projesi” kapsamında yaklaşık 2 bin Özbek uyruklu öğrenci Türkiye’deki orta ve yükseköğretim kurumlarına getirildi. Aynı zamanda Türkiye’den Özbekistan’a burslu öğrenciler gönderildi. Özbekistan Halk Talimi
Vezirliği ile Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde
6 Özbek-Türk Devlet Anadolu Lisesi, 1 Türk İlköğretim Okulu, 1 Türkçe Öğretim
Merkezi açıldı. Ayrıca, 17 özel okul (Özbek-Türk Anadolu Liseleri) kuruldu.
Özbek muhalif lideri Muhammed Salih’in Türkiye’ye sığınması, Özbekistan’la
olan ilişkilerin soğumasında önemli bir etken oldu. 1999’da Kerimov’a Taşkent’te yapılan suikast teşebbüsü ise Türk-Özbek ilişkilerinde bir kırılma noktası oldu. Bu olayın sorumlusu olarak görülen muhaliflerin Özbekistan’a iade edilmemesi, Türkiye’ye
karşı kırgınlık ve kızgınlığa sebep oldu.

Bu gerginliğin bir sonucu olarak Türkiye’de okumakta olan Özbek öğrenciler ani
bir kararla geri çağrıldı. Özbekistan bundan sonra Türk Dünyası toplantılarının neredeyse tümünden çekildi. Özbekistan’daki Türk girişimciler baskı altına alındı; firma
yöneticilerinin bir kısmı sınır dışı edildi. Ülkedeki yaklaşık 5 bin Türk vatandaşının
sayısı kısa zamanda 1.500’e kadar düştü. Özbekistan’daki resmi ve özel Türk liselerinin
tamamı kapatıldı. Sadece Taşkent’teki Türk İlköğretim Okulu (Özbek öğrenci kabul
etmemek şartıyla) açık kalabildi.
Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 2000 yılındaki Özbekistan zi32
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yareti iki ülke arasındaki soğukluğu gideremedi. 2003 yılı sonunda Başbakan Tayyip
Erdoğan’ın ziyaretinden sonra ilişkiler bir parça yumuşama gösterdi. 2005’teki Andican olayları sırasında Türkiye olaylar hakkında yorum yapmamaya ve taraf olmamaya
özen gösterdi. Olayları anlatan resmî Türk medyası Özbek hükûmetini rencide edebilecek haberlerden sakındı. Fakat daha sonra, Özbekistan’ı kınayan Birleşmiş Milletler
kararına Türkiye’nin de imza koyması ilişkileri yeniden soğuttu.
Resmî Özbek görüşüne göre, ilişkilerin bozuk olmasının iki temel sebebi vardır:
Birincisi, Türkiye’nin bu ilişkilere ideolojik açıdan yaklaşması (pan-Türkizm fikrini
öne çıkarması), 90’lı yılların başından beri “Türk dili konuşan halklar”ın etnik ve siyasi birliğini sıklıkla dile getirmesiydi; bu durum rahatsızlık yaratmaktaydı.33 İslam
Kerimov, tarih ve dil açısından Özbeklerin Türkî halklar ailesine ait olduğunu kabul
etmekle beraber, pan-Türkizmi ve Büyük Turan idealini şovenist fikirler olarak görmekte ve kesin bir dille reddetmektedir. Ona göre Turan, Türk dilli halkların siyasi
birliği değil, kültürel ortaklığının bir simgesidir. Özbekler, kültürel, tarihî ve antropolojik bakımlardan Tacik halkıyla da ortak kökleri paylaşmaktadırlar. Özbek kültürü
Türk ve Fars unsurların bir sentezidir.34
İlişkilerin bozulmasının ikinci sebebi olarak Türkiye’nin Özbekistan’ı tehdit eden
terörizm ve aşırı ideolojiler (ekstremizm) konularında duyarlı davranmaması gösterilmektedir.35 Açıkça belirtilmese de, burada Türkiye’nin Özbek muhalefetine destek
vermesi eleştirilmektedir. Zira mevcut yönetim sürgündeki muhalefeti terörist olarak
görmektedir.
Bir Özbek bilim adamına göre, yukarıda bahsedilen iki engelin ortadan kalkması,
meselelere pragmatik (karşılıklı çıkara dayalı ve iktisadi yararlar gözetilerek) yaklaşılması hâlinde bu ilişkiler düzelebilir; böylece iki ülke arasındaki potansiyelin değerlendirilmesi mümkün olabilir.36
Siyasi ilişkilerin bozuk olması hemen herşeyi etkilemektedir. Özbek kurumları
Türk talepleri karşısında isteksiz davranmakta, bürokratik engelleri devreye sokmakta,
bu yüzden en basit talepler bile karşılanmamaktadır. Özbek basını da bu olumsuzluklardan nasibini almaktadır. Özbek gazeteleri Türkiye’den bahsederken umumiyetle siyasi yöneticilerin tavrına uygun hareket etmektedirler. Mesela, Bulgaristan’ın Osmanlı boyunduruğundan kurtuluşunu kutlayan milli günleri hakkında yazılan bir yazıda,
33
34
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Shaislam İ. Akmalov, “Özbek-Türk İlişkileri: Özbekistan’dan Bakış”, Okan Yeşilot (ed.), Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye, İstanbul: Pelikan Basım, 2012, s. 291-4.
İ. A. Karimov, Özbekistan on the Threshold of the Twenty-First Century, Cambridge, Massachusetts, 1998,
s. 91.
Shaislam İ. Akmalov, “Özbek-Türk İlişkileri”, s. 291-4.
Shaislam İ. Akmalov, a.g.m., s. 291-4.
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Bulgaristan’la Özbekistan’ın hiçbir zaman düşman olmadığı, tam tersine, 1393’te Bulgaristan’ın Osmanlılar tarafından alınmasından kısa bir süre sonra Timur’un Yıldırım’ı yenerek Osmanlıları zayıflattığı hatırlatılmaktaydı.37 Özbekistan’ın iç turizmini
canlandırmayı amaçlayan bir yazı “Bize Türk Sahilleri Gerekmez” başlığıyla çıkabilmektedir.38 16 Kasım 2005’te Andrey Pinhasov imzasıyla (büyük bir ihtimalle gerçek
bir ad değildir bu) “Sağa Sola Atılan Oklar” başlığıyla Hurriyet gazetesinde çıkan bir
yazıda ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme hayali uğruna Türk halklarını birleştirme ülküsünü unuttuğu, tarihten gelen bağlara (ortak kültür, dil ve din) ihanet ettiği ve
kardeş ülkeleri aldattığı ileri sürülmektedir.
Sonuç olarak, büyük bir heves ve iştiyakla başlayan Özbekistan’ın Türkiye ile olan
ilişkileri zaman içinde bazı pürüzler yaşanmıştır. Türk ve Özbek liderleri ve aydınları
birbirlerini tanırken ilişkilere duygusallık hâkim olmuş, liderler ve aydınlar karşı tarafı
anlamaya çalışmadan, sadece kafalarında yarattıkları bildik imajlarla hareket etmişlerdir. Kardeşlik ve duygusallık temelinde gelişen bu ilişkiler sonunda hayal kırıklığı
yaratmış, anlayış farklarından ve bazı siyasi gelişmelerden kaynaklanan sorunlar yüzünden iki ülkenin ilişkileri düzelememiştir.
Ülke Ekonomisi
Özbek ekonomisi, daha Çarlık döneminden başlayarak Rusya’ya bağımlı hâle
getirildi. Çarlık hükûmeti, Amerika’ya olan pamuk bağımlılığından kurtulmak için
Türkistan tarlalarını tamamen pamuk ekimine tahsis etmeye çalıştı. Türkistan’ın iktisadi merkezi olan Fergana’da ziraatın önemli bir bölümü pamuk ekimine ayrıldı.
XX. yüzyılın başına gelindiğinde, Fergana’daki gelirin yarısına yakını pamuk ekiminden sağlanıyor, işçilerin yarıdan fazlası pamuk işinde çalışıyordu. Bu yüzden ülkede
tahıl ekimi azaldığından Türkistanlılar Rusya’dan gelecek buğday ve arpaya bağımlı
duruma geldi. Bölge halkı fakirleşirken, Rus, Yahudi ve Avrupalı tahıl karaborsacılarının ve tefecilerinin serveti arttı. Pamuk ekimiyle uğraşan Türkistanlı köylüler maddi
sıkıntılara maruz kaldı. İşte bütün bu ve diğer bazı sorunlar neticesinde Fergana’da
sosyal bir patlama (1898’deki Dükçü İşan isyanı) baş gösterdi. İktisadi bağımlılık,
1918’de bir kez daha felakete yol açtı: Rusya’da ortaya çıkan devrim ve karışıklıklar
sırasında Türkistan’a tahıl getirilememesi bölgede iki milyona yakın insanın açlıktan
kırılmasına sebep oldu.39
37
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“Uzbekistan – Bolgariya”, Biznes-vestnik Vostoka, no. 9 (683) (3 Mart 2005).
“Ne Nujen Nam Bereg Turetski...”, Pravda Vostoka (5 Mayıs 2006).
A. Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi, İstanbul: Enderun Yayınları, 1981, 2.
baskı, s. 280-1.
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Sovyet döneminde pamuk siyaseti artarak devam etti. O kadar ki, Özbekistan âdeta bir pamuk cumhuriyetine dönüştü. Türkistanlıların yetiştireceği pamuğa karşılık
olarak buğdayı güya Rusya verecekti. Rusya bunu vermediği takdirde yeni bir açlık
durumunun ortaya çıkması ve milyonlarca insanın ölmesi kaçınılmazdı. Ayrıca, Aral
Gölü’nü besleyen nehirlerin sularının aşırı kullanılması sonucunda göl kurumaya başladı ve bu da büyük bir çevre felaketine sebep oldu.40
Bağımsızlık sonrası dönemin önemli meselelerinden biri, iktisadi bağımlılıktan
kurtulma çabaları oldu. Özbekistan bunu kademeli bir şekilde yapmaya çalışmaktadır;
Sosyalist ekonomiden birdenbire serbest piyasa ekonomisine geçmek yerine, bunu
tedrici bir şekilde yapmayı ve tarım ağırlıklı ekonomiden sanayileşmiş bir ekonomiye geçmeyi hedeflemektedir. Kerimov bunu: “Yeni ev kurmadan eskisini yıkmayalım”
sözleriyle dile getirdi.41 Hükûmet, Sovyet zamanından kalma metotlarla fiyat artışlarını sınırlandırmaya çalıştı; ithal edilen ürünlere yüksek vergiler koydu.
Özbek ekonomi siyasetinin ana amacı, hammadde sağlayan ülke olmaktan çıkıp
yarı-mamul mal veya mamul mal üretir hâle gelmektir. Bunun için hükûmet tekstil
sektörünü geliştirmeyi, böylelikle pamuğun ve ipeğin ülke içinde işlenmesini hedeflemektedir. Bundan başka, hükûmet otomotiv sektörünü geliştirmeyi de amaçlamaktadır. Güney Koreli ve diğer bazı yabancı ortaklarla beraber üretilen arabalar Rusya
ve başka yerlere satılmaktadır.42 Yerli otomotiv sanayini korumak için ithal arabaların
ülkeye girişini zorlaştıran önlemler alınmaktadır.43
Hükûmetin ekonomi alanındaki diğer bir hedefi ise tek ürüne (pamuğa) bağımlılıktan kurtulmak ve gıda sektöründe kendi kendine yeter hâle gelmektir. Bunun için,
buğday ekimi teşvik edilmektedir. Devlet, buğday üretimini sipariş usulüyle yapmakta
ve üreticiden kendi belirlediği fiyatla ürün satın almaktadır. Buğday ekiminin özendirilmesi ve alınan tedbirler sonucu bu sektörde belli oranda bir gelişme oldu.
Özbek ekonomisinin dayandığı kaynaklar, doğal gaz ve petroldür. Doğalgaz kaynakları Hive ve Buhara taraflarındadır. Petrol kaynakları ise Fergana Vadisi’nde (en
büyük kaynak Nemengan bölgesindedir), Buhara yakınında ve Karakalpakistan’dadır. Ülkenin diğer bir zenginliği ise altın kaynaklarıdır. Bağımsızlıktan sonra enerjide
kendi kendine yeterlilik çabaları meyvesini verdi; önceleri enerji ithal eden ülke, kom40
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Togan, a.g.e., s. 281.
Anar Somuncuoğlu, “Geçiş Döneminde Özbekistan Ekonomisi”, Türkler, XIX, Ankara: Yeni Türkiye
Yayınları, 2002, s. 684.
Başlangıçta Güney Kore ile ortak olarak açılan en büyük otomobil fabrikası 2008’de General Motors
şirketince satın alındı. Daha sonra Daewoo, Range Rover ve Mercedes firmaları faaliyet gösterdi. Bugünlerde GM, İsuzu ve MANN şirketleri bölgede bulunmaktadır.
A. Somuncuoğlu, “Geçiş Döneminde Özbekistan Ekonomisi”, s. 685-88.
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şu cumhuriyetlere petrol ve doğalgaz ihraç eder duruma geldi. Kırgızistan, Tacikistan
ve güney Kazakistan, doğal gaz borularıyla Özbekistan’dan enerji satın almaktadır.
Özbek hükûmeti, pazarlarını yabancı yatırımcı sermayeye açmak ve parasını serbest dalgalanmaya bırakmak konusunda IMF’nin tavsiyelerini dinlemedi. Bu konuda
kademeli bir geçiş yapmayı tercih etti. Özbek sanayisini kontrollü bir şekilde yabancı
yatırımcıya açtı; sermayenin akışını denetim altında tuttu; mamul maddelerde ithal
ikameli bir siyaset izledi. Özbek hükûmetinin bu siyasetinde ne kadar isabetli davrandığı iki sene sonra ortaya çıktı. Zira, IMF’nin tavsiyelerine uyarak serbest pazar
ekonomisine geçen Rusya’nın ekonomisi alt üst oldu ve 1998’deki mali kriz patlak
verdi. Özbekistan ise bu konudaki tedrici siyasetinin yararını gördü.44

Özbekistan dış yatırımları çekmek istemektedir. Fakat ülkeye yatırım yapan Batılı,
Rus, Türk ve Uzak Doğu’lu firmalar caydırıcı sert uygulamalarla karşılaşmaktadırlar. Büyük ölçekli (ve dolayısıyla belli ilkeler doğrultusunda hareket eden) yabancı
firmaların Özbekistan’da iş yapma imkânı yok gibidir. Bunun yerine, yerel şartlara
kolay uyum sağlayabilen ve ilkeler konusunda esnek davranan orta ve küçük ölçekli
girişimciler (Türk firmalarının çoğu böyledir) iş görmektedir. Fakat bu firmaların da
bir güvencesi yoktur. Çok iyi iş yapan bir firma, keyfî bir “denetim” sonucu bir gecede
darmadağın olabilmektedir.
Taşkent’te bir Türk işadamının başına gelenler bunlardan sadece biridir. 2004’te
Taşkent’te açtığı Turkuaz adlı bir alışveriş merkeziyle işe başlayan bu işadamı daha
sonra işini genişleterek iki yerde daha şubeler açmıştır. Mart 2011’de bu işadamının
Taşkent’teki işyerine ani bir baskın yapılmış, kendisi tutuklanmıştır. Vergi kaçırdığı
iddiasıyla bütün malvarlığına el konulan işadamı 9 ay hapiste kaldıktan sonra sınırdışı
edilmiştir.45 İddiaya göre, aynı yıl içinde 100’e yakın Türk firması kapatılmış, mallarına
el konulmuştur.
Aynı yıl Oxus Gold adlı İngiliz madencilik şirketi de benzer sıkıntılar yaşamıştır.
Çevreye zarar vermek gibi suçlamalarla Mart 2011’de şirketin faaliyeti durdurulmuş,
şirket yöneticilerinden biri casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştır. Bütün bu suçlamaların temelsiz olduğu, asıl nedenin, madencilik konusunda artık bu şirketin bilgisine gerek kalmaması olduğu düşünülmektedir.46 Yabancı bir girişimcinin işlerinin iyi gitmesi
bazen Özbek resmi çevrelerinin dikkatini çekmekte, bu türden bir ilgiye maruz kalan
şirket Özbek bir ortak edinme zorunluluğu duymaktadır. Özbek ortak işi öğrendikten
44
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Monica Whitlock, Land Beyond the River, s. 203; Dilip Hiro, Inside Central Asia, s. 163-64.
Özlem Yılmaz, “60 Milyonluk AVM’sini Gasp Ettiler”, Haber Türk (17 Ocak 2012).
Çiğdem Balım ve Y. Emre Gürbüz, “O’zbekiston Respublikası: Özbek Modeli”, Bağımsızlıklarının
Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2012, s. 298.
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sonra yabancı ortak bir şekilde (bazan sert tedbirlerle) saf dışı bırakılmaktadır.
Özbekistan’ın başka ülkelerle olan siyasi ilişkilerinin niteliği ticari kuruluşların kaderini de etkilemektedir. Rusya ile ilişkilerin bozulmaya başlamasının ardından, yukarıdakine benzer bir olay 2012 yılı ortasında bir Rus şirketinin başına geldi. Ülkedeki
telefon hizmetinin yarısına yakın kısmını sağlayan MTS adlı Rus telefon şirketinin
lisansı donduruldu, şirket yetkilileri vergi kaçırdıkları gerekçesiyle tutuklandı ve şirketin bütün malvarlığına el konuldu.47

Özbekistan iktisadını zorlayan unsurlardan biri de hızlı nüfus artışıdır. İnsan sayısının artması tarım yapılan bölgelerde yoğunlaşmayı getirmekte ve toprakların daha
fazla bölünmesine yol açmaktadır. İş sahalarının yetmemesi, nüfusun ülke dışındaki
alanlara (Rusya’nın büyük merkezlerine) yönelmesine sebep olmaktadır. Özbeklerin
azımsanmayacak bir kesimi Moskova ve diğer Rus şehirlerindeki alt düzey işlerde
çalışmak zorunda kalmaktadır.
Bağımsızlığı izleyen yıllarda devlet kurumlarının ve üniversitelerin yönetim kadrolarına yerel unsurlar getirildi. Yönetimde ve kurumlarda Özbek merkezli atamalar
yapılarak diğer unsurların dışlanması sonucunda, Slav kökenliler ülkeyi terk etti. Teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren görevlerde çalışanlar Rus veya diğer Avrupalı unsurlardan oluşmaktaydı. Kurumları çekip çeviren ve bu işi eskiden beri yürüten Rus veya
diğer Avrupalı unsurların ülkeyi terk etmeleri ciddi bazı sorunlara yol açtı. Sanayide
ve diğer bazı alanlarda kaliteli personel sıkıntısı çekilmeye başlandı.
İktisadi sahada bu tür sorunlar olmakla birlikte, Özbekistan bazı ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadır. Cumhurbaşkanı Kerimov, 2012 sonbaharında Güney
Kore’yi ziyaret ederek büyük çaplı projeler için anlaşmalar yaptı; Nevai bölgesindeki
sanayi alanlarının ve Taşkent yakınında bulunan Angren kömür yataklarının geliştirilmesi kararlaştırıldı. Arkasından Türkmenistan’ı ziyaret eden Kerimov, bu ülke ile
bazı ticari anlaşmalar imzaladı; Tacikistan’da yapılması planlanan hidroelektrik barajının engellenmesi için Türkmenistan’ın desteğini almaya çalıştı. Söz konusu baraj
Özbekistan’ın su kaynaklarını olumsuz etkileyecektir.
Kültür Hayatı
Sovyetlerin ilk yıllarında Orta Asya’nın siyasi coğrafyası yeniden çizildi. 1924’te
Harezm Halk Cumhuriyeti ve Buhara Halk Cumhuriyeti lağvedilerek Özbekistan
ve Türkmenistan Cumhuriyetleri kuruldu. Bu cumhuriyetlerin sınırları belirlenirken
47

Şirket 2015’te tekrar UMS olarak geri döndü. Şirketin % 50.01 MTS’ye, % 49.99’u Özbekistan iletişim
bakanlığına aittir.
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Sovyetlerin stratejik hesapları göz önüne alındı. Orta Asya sınırları etnik esaslara göre
çizildi. Sonra buna uygun olarak etnik tarihler yazdırıldı; bu sınırların tarihî gerçekliğini ispata dayanan bir tarih yazımı geliştirildi. Bunu 1929’daki alfabe değişikliği
takip etti. Moskova’nın kültürel değişim projesi yerel aydınların muhalefetine rağmen
hayata geçirildi. Türk halkları için Latin alfabesi belirlenirken, alfabeler arasında olabildiğince farklılık olmasına özen gösterildi. Daha önce Çağatay edebî dilinde yazan
Özbekler için yeni bir yazı dili tayin edilirken Farsçanın aşırı etkisinde kalmış olan
Taşkent lehçesi temel alındı.
Stalin’in talimatıyla 1937-38 yıllarında milliyetçi eğilimli muhalif aydınlar (Çolpan, Abdullah Kadiri, Abdurrauf Fıtrat) ortadan kaldırıldı. Bunların yerine rejimin
belirlediği amaçlar doğrultusunda yazan edebiyatçılar kuşağı yaratılmaya çalışıldı.
Aynı yıllarda Özbek siyasi liderleri de tasfiye edildi; yerlerine Moskova’nın tam denetiminde olan liderler getirildi. 1939-40 yıllarında Sovyet hükûmeti yeni bir karar
alarak Orta Asya’nın Türk halkları için Kiril alfabesini getirdi. Sovyet dilbilimcileri
Kirile geçerken de farklı Türk toplulukları için farklı alfabeler belirlediler.48 Bu dönemde çok sayıdaki Rus, Ukrain, Polonyalı, Yahudi yönetici ve aydınlar bölgeye getirilip üst düzey görevlerde istihdam edildi. Özbekler ve diğer Müslüman kökenliler alt
görevlerde yer aldılar.
1953’te Stalin’in ölmesiyle, Özbek kurumları üzerindeki baskı büyük ölçüde kalktı; Özbek kökenliler bu yeni dönemde önemli mevkilere getirildiler. Uzun yıllar ülkeyi yöneten Şeref Raşidov, bir taraftan Moskova politikalarıyla uyumlu gibi hareket
ederken, diğer yandan devlet kademelerinde sessiz bir Özbekleştirme siyaseti izledi.
1983’te Raşidov öldüğünde Sovyetler Birliği genelindeki ekonomik çöküş iyice kendini hissettirdi. Sovyet lideri Mihail Gorbaçov döneminde baskıların gevşemesiyle
yıllardır gizlenen sorunlar (çevre faciası, Rus şovenizminden doğan rahatsızlıklar)
açığa çıktı.
Sovyetlerin Özbek toplumunu dönüştürme çabaları acaba ne ölçüde başarılı oldu?
70 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında Özbeklerin önemli bir kültür değişimi yaşadıkları
bir gerçektir. Yeni etnik kimliklerin oluşması ve lehçeler arasındaki farklılıkların sistemleştirilmesi siyaseti başarılı oldu. Sovyetlerin ilk zamanlarında birer kabile olan
unsurlar, Sovyet kuramcılarının ve etnograflarının gayretleri sonucunda kendilerine
ait etnik bir kültür ve edebi dillere sahip oldular.
Sovyetlerin olumlu katkıları da oldu. Ülkede okullaşma ve okur-yazar oranı eski48

Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde kültür hayatı hakkında bkz. Ahmet Kanlıdere, “Özbekistan
Cumhuriyeti”, A. Kanlıdere, İlyas Kemaloğlu (ed.), Çağdaş Türk Dünyası, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2014, s. 167-174.
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siyle kıyaslanamayacak derecede yükseldi. Bugün Özbekistan’da kültür hayatı son derece zengindir. Resim, müzik, tiyatro, bale ve diğer sanat türlerinde Orta Asya kökenli
çok önemli şahsiyetler yetişti. Halkın azımsanmayacak bir kısmı bu sanatlardan zevk
almakta ve sosyal etkinliklere katılmaktadır. Üniversitelerde ve diğer kurumlarda özel
günler ve (öğretim üyelerinin başarılarını ödüllendiren) kutlamalar oldukça fazladır;
bunlar sosyal hayata bir canlılık kazandırmaktadır.
Sovyet yönetimi kadınların eğitimine önem verdi ve onların toplumsal hayata katılımlarını teşvik etti. Özbek kadınları, eskisiyle kıyaslanamayacak derecede hak ve
imkânlara sahip oldular. Bugün de Özbekistan’da kadınlar hayatın içindedirler ve
önemli görevlerde bulunmaktadırlar. Özellikle şehirlerde işlerin önemli bir kısmı kadınlar tarafından yürütülmektedir. Diğer İslam toplumlarıyla kıyaslandığında Özbek
kadınları çok daha güvenli ve serbest bir konuma sahiptirler. Taşkent’te gece yarısında
ve sonrasında kadınlar güvenlik içinde dolaşabilirler; kimse onları rahatsız etmez.
Bağımsızlık öncesi ve sonrasını kıyaslayan yaşlı Özbek hanımlar, çoğu kez Sovyetler Birliği’nin çökmüş olması hakkında mutluluklarını ifade etmekte, bağımsız bir
devlete sahip olmayı ve İslamı rahatça yaşayabilmeyi olumlu değişiklikler olarak görmektedirler. Fakat bunların çoğu 1960’lı yıllardan 1980’li yıllara hayat standartlarının
çok daha yüksek olduğundan söz etmektedir. O yıllarda maaşlarının tatmin edici olduğunu, hemen her türlü yiyecek, giyecek ve eşyayı uygun ücretlerle satın alabildiklerini, ara sıra da olsa Sovyetlerin değişik yerlerine seyahat edebilme imkânları olduğunu söylemektedirler. 1930’lardaki açlık yıllarında ve II. Dünya Savaşı döneminde zor
şartlar geçirmiş olsalar da, genel olarak hayatlarının giderek düzeldiği, çocuklarının
kaliteli eğitim aldırabildiklerini, edindikleri mesleklerden memnun olduklarını övünerek anlatmaktadırlar. Sovyet döneminde sosyal hayata katılmaya zorlanmış olsalar
da bundan bir pişmanlık duymak veya yeniden eski duruma dönmek gibi bir düşünceleri yoktur.49
Sovyet dönemindeki yoğun dönüştürme çabalarına rağmen, Özbekistan’da geleneksel hayat tarzı ve aile yapısı belli ölçüde devam etmektedir. Geleneksel ev mimarisi
tamamen kaybolmamıştır. Taşkent’in bazı mahallelerinde Özbek tarzı evler bulunmaktadır; tek katlı, içe dönük ve kare şeklinde olan bu evlerin odaları avluya bakmaktadır; avlu ortasında çay içilip sohbet edilen bir çardak bulunmaktadır. Bu tip evlerde
büyük aileler (gelin kızlar kayın validesi, kayın babası birlikte) oturmaktadır. Özbek
49
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gelini kaynanasına itaat etmek durumundadır. Özbekistan’daki “gelin selamı” denilen
törensel uygulama bunun sembolik bir göstergesidir. Gelin, eğilerek kaynanayı (ve
tüm ev halkını) selamlar. Bu aynı zamanda kaynananın otoritesine tâbi olacağının bir
ifadesidir. Bu tür büyük ailelerde ev hizmetlerinin önemli bir kısmı gelinin üzerindedir. Sovyet rejimi erkek egemenliğini kırma çabası gösterdiyse de, erkeklerin ailedeki
rolünde pek fazla değişiklik olmamış görünmektedir.
Sovyet döneminde farklı etnik gruplar arasındaki evlilikler özendirilmiştir. Bunun
etkisiyle azımsanmayacak sayıda karma evlilikler olmuştur. Komünist Partisi’nde yükselmek ve iyi bir makama yerleşebilmek için Rus eşe sahip olmak önemli bir avantaj
sağlıyordu. Bugün evlilikler büyük ölçüde aynı etnik gruptan ve dinden insanlar arasında olmaktadır. Kendi milliyetleri dışında evlenme eğilimi daha ziyade Rus kadınlarında vardır. Koreli-Özbek, Tacik-Özbek, Koreli-Rus evlilikleri de görülmektedir.
1989’da Özbekçe resmî dil olarak ilan edildi. Ekim ayında Özbekçe devlet dili olarak kabul edildi; bütün devlet memurlarının bu dili bilmeleri gerektiği ilan edildi. Özbekçenin eğitim alanında yaygınlaştırılması teşvik edildi. O zamanlar bu karar epeyce
önemliydi, zira Sovyet yönetimi Özbekçenin kullanım alanını epeyce sınırlandırmıştı.
1990’da Karakalpak Özerk Cumhuriyeti, Karakalpakçayı devlet dili, Özbekçeyi ise
resmi dil olarak kabul etti. Bağımsızlığın ilk yıllarında Özbekçenin kullanım alanı
daha da genişletildi. Rusça resmî dil olmaktan çıkarılarak ülkedeki milliyetler arasındaki iletişim dili statüsüne indirgendi. Resmî işlemlerin bazılarında (mesela vize,
pasaport, ehliyet) Rusça neredeyse tamamen terk edilip yerine Özbekçe ikame edildi.50 Özbekçenin kullanımını özendirmek için kurslar açıldı; okulların müfredâtı bu
siyasete uygun olarak değiştirildi; radyo, TV ve basın yoluyla Özbekçenin öğrenilmesi
teşvik edildi. Taşkent’te cadde isimlerinin çoğuna Özbekçe sözcükler ve ünlü şahsiyetlerin adları verildi.51
Daha yakın zamanlara kadar çocuklarına Rusçadan başka dil öğretmemek için
uğraşan üst düzey bürokratlar, “sömürgeci dili” olan Rusçanın yerine milli dili (Özbekçeyi) ikame etmeye gayret ettiler. Özbekçeyi korumak ve geliştirmek için yasalar
çıkardılar. Bu yasalar oldukça katıydı. Ülkenin dilini bilmeyen memurlar daha alt kadrolara itilebilir veya işini tamamen kaybedebilirdi.52
1992 yılı Ocak ayında ortaya çıkan mali kriz üniversitelere darbe vurdu. Bilhassa
sosyal bilimler alanında çalışan öğretim üyeleri çok zarar gördüler. Sovyetlerin ideo50
51
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lojik eğitimiyle yetişmiş olan bu hocalar ne öğretecekleri konusunda bir bocalama içine düştüler. Sovyet kitapları geçerliliğini yitirdi. Bunların yerine yenisinin konulması
epey bir zaman aldı. Ayrıca, paranın hızla değer kaybetmesi hocaların maaşlarını son
derece düşürdü.53 Genç ve “becerikli” olanlar geçinebilmek için aynı anda birkaç işte
birden çalışmaktaydılar. Ama muhakkak ki herkes bu durumda değildi.
Latin Alfabesine Geçiş
2 Eylül 1993’te Özbekistan Latin alfabesine geçme kararı aldı. Yeni alfabe belirlenirken bazı tartışmalar olduysa da, sonunda İngilizcedeki harflerin esas alınması
kararlaştırıldı. 1996-97 eğitim yılında ilkokul birinci sınıflar Latin harfleriyle eğitime
başladılar. Bir yıl sonra birinci ve ikinci sınıflar yeni alfabeyle eğitim gördüler. Böylece
tedrici bir şekilde (yıldan yıla) geçiş planlandı. Bugün Özbek ve Karakalpak okullarındaki Latin alfabesine geçiş süreci tamamlanmış bulunmaktadır. Fakat alfabenin
yaygınlaştırılması hedefi henüz tam olarak yoluna girmiş değildir. 2000 yılında yeni
alfabenin kamunun kullanımına sunulması planlandı. Daha sonra bu tarih 2005’e ertelendi. Fakat bu tarihte de Latin’e geçilmesi mümkün olmadı. Sonra bu tarih 2010’a
ertelendiyse de bu tarihte de tamamen bir geçiş sağlanamadı. Yetişkinler ve aydınlar
arasında Latin harflerinin kullanımı hâlâ sınırlı bir düzeydeydir. Günlük konuşmalar
Özbekçe yürütülürken, uzmanlık gerektiren konularda Rusça tercih etmektedirler. 54
Latin harflerinin tercih edilmesinin temel sebebi modernliğe ve daha Batılı bir
tarza geçiş isteğiydi; aynı zamanda Ruslaştırmadan arınma ve Sovyet kültüründen
uzaklaşma arzusunun da göstergesiydi. Alfabe değişikliğine karar verilirken farklı
yönelim oldu. Birincisi Türkiye’nin Latin alfabesine yakın harfleri seçmek, ikincisi
İngilizceyle uyumlu bir alfabe benimsemekti. Önemli bir kesim ise Arap alfabesine
geçmeyi savundu. Fakat sonunda İngiliz alfabesine yakın Latin harflerini seçme eğilimi baskın geldi.
Latine geçme süreci devam ederken bile alfabe tartışmalarının bitmediği görülmektedir. Bir kısım aydınlar Kiril alfabesinde kalınmasının daha doğru olduğunu
ileri sürmektedirler. Onlara göre Kirilden ayrılmak Özbekleri Sovyet döneminde
edindikleri kültürel kazanımdan yoksun bırakacaktır. Latin harfleri okullarda çeşitli
problemler doğurmakta, halkın büyük bir kesimi bunu benimsemekte zorlanmaktadır. 2007’de Latin-karşıtı cephe tezlerini daha güçlü bir şekilde dile getirdi. Latine
geçmenin Rus-karşıtlığından kaynaklandığını ve pahalı bir macera olduğunu savun53
54

Dilip Hiro, Inside Central Asia, s. 145.
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dular. Ayrıca, okur-yazarlığın düştüğünü, kütüphanelerin neredeyse boş kaldığını gerekçe gösterdiler. En önemli eleştiri ise yeni yetişen kuşağın dünya kültüründen uzak
kalarak yetişmesidir. Özbekistan’da yukarıdan verilmiş bir karara böylesine muhalefet
edebilmek alışılmış bir durum değildir.55
Uzun sayılabilecek bir süre geçmesine rağmen, gazete ve dergiler hâlâ Kiril harfleriyle basılmaktadır. Halkın büyük bir kısmı (orta yaş ve üzerindekiler, siyasi liderler

ve aydınlar) bu harflerle okuyup yazmaktadırlar. Dışarıdan bakan biri, yeni harflere
geçilmesinin tam bir karara bağlanmadığı izlenimine kapılabilir. Bütün bu sorunlara
rağmen, Latin alfabesi gün geçtikçe daha fazla yaygınlık kazanmaktadır. Çocuk kitaplarının büyük çoğunluğu ve çok sayıda edebi ve bilimsel kitaplar Latin alfabesiyle
yayınlanmaktadır.
Yeni Tarih Yazımı
Özbekçeye önem verilmesiyle birlikte, orta öğretim tarih ders kitaplarının Özbek
dilinde ve yeni duruma göre yazılması gereği ortaya çıktı. Bu kitaplar komünist ideolojiden arındırılsa da, Sovyet tarih yazımından tamamen sıyrılamadı. Zira yazarlar
Sovyet dönemi eğitim sisteminin ürünüydüler; Sovyet ideolojisi ve metoduyla yetişmişlerdir.
Bağımsızlıktan sonra tarih ders kitaplarının içeriğinde önemli sayılabilecek değişiklikler yapıldı. Rus işgali ve Stalin döneminde yapılan zulümler (Rusları rahatsız etmeyecek bir şekilde) eleştirildi. Sovyet tarihlerinde karalanan veya yok sayılan Ceditçi
aydınlara önemli denilebilecek bir yer ayrıldı; onlar yeni tarih kitaplarında Türkistan
milli uyanışının kahramanları olarak sunuldular.
Sovyet tarih kitaplarında İngiliz ajanı olarak söz edilen Enver Paşa, yeni Özbek

tarih kitaplarında Buhara toprağından Kızıl Ordu’nun çıkarılması ve ülkenin bağımsızlığına kavuşması için çalışan Korbaşı (Basmacı) önderlerinden biri olarak takdim
edildi.56 Özellikle bağımsızlığın ilk yıllarında Enver Paşa’yı Özbekistan milli kahramanlarından biri olarak gösteren eserler yayınlandı. Fakat Türkiye ile ilişkilerin bozulması tarih yazımını da etkiledi. Mesela, yakın dönemde kaleme alınan bir yazıda,
“yabancı” ve Özbekistanlı bazı tarihçilerin Enver Paşa’yı bağımsızlık için mücadele
eden bir kahraman olarak söz edilmesi eleştirildi. Taşkent’teki bir üniversitede hoca
olan makale yazarlarına göre; Enver Paşa Türkistan halklarının bağımsızlığıyla ilgilenmemişti; onun tek hedefi kendine şan ve şöhret sağlamaktı. Makalede Paşa’nın
55
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Balcuvan yakında yakalandığı ve Bolşevikler tarafından Türkistan’a yollanarak orada
hayatına son verildiği anlatılmaktadır.57 Fakat şunu da belirtmek gerekir ki, herşeye
rağmen Özbekistan’da Enver Paşa hem halkın hem de aydınların önemli bir kesimin
gönlünde yer etmiş bir şahsiyettir.58
Bu tür yenilikler olmakla birlikte, Sovyet döneminin bazı hususiyetleri korunmaktadır. II. Dünya Savaşı sırasında Özbeklerin vatan savunmasına olan katkılarından

bugün de gururla söz edilmektedir. Edebiyat tarihinde de aynı yaklaşım sürmektedir.
Sovyet ideolojisine hizmet etmiş yazarlardan günümüzde de övgüyle söz edilmektedir. Fakat bir farkla: Bu yazarlar milli bir kimliğe büründürülmüştür. 2013 yılından
beri bu durum değişmiş görünmektedir. Artık II. Dünya Savaşı hakkında pek fazla konuşulmamaktadır. 9 Mayıs “Zafer (Galebe) Günü” değil, “Hatıra Günü” olarak
kutlanmaktadır. Fakat daha önceki gibi sadece II. Dünya Savaşı ve zaferi değil, daha
önceki Rus işgali kurbanları da o gün anılmaktadır. O günlerde televizyonlarda Ulu
Vatan Savaşı hakkındaki filmlerin gösterilmediği dikkati çekmektedir. Ayrıca, Halklar Dostluğu Konser Sarayı önünde yer alan savaş zamanı ve sonrasında 16 çocuğu
evlatlık edinen Şoahmetovlar ailesi adına dikilen meşhur heykel de gözden uzak bir
yere taşınmıştır.
Ülkede Rusların sayısı azalsa da, Rus kültürü hâlâ önemli bir yere sahiptir. Sovyet
yıllarında Rusça bilmek çok önemliydi. Özellikle ilim ve kültür alanlarında Rusça bilmeden bir şey yapmak imkânsız gibiydi. Bu durum bugün de önemli ölçüde geçerlidir.
Rusça özellikle kent merkezlerinde yaygın olup, klasik eserlere ulaşmanın ve dünya
kültürü ile bağ kurmanın önemli bir aracıdır. Bağımsızlık döneminde Ruslaşmaya
karşı bir tepki gelişmiş olsa da, Rusça her zaman itibarlı bir dil olmuştur. Değişik
etnik gruplar arasındaki iletişim dili bugün de Rusçadır. Yerel diller daha ziyade kırsal
kesimlerde yaygındır.
Taşkent ve diğer şehirlerden Rusların ülkeyi terk etmelerine paralel olarak Rus
kültürü de bir miktar geriledi. Bu durum, bir taraftan yerelleşmeyi güçlendirirken, bir
taraftan da dünya kültüründen habersiz nesiller yetişmesi endişesini doğurmaktadır.
Bu yüzden, 2000’li yılların ortalarından itibaren Rusça öğretilmesine önem verildi;
Rusça ders saatleri arttırıldı. Bunun yanında İngilizceye ilgi de artmakta olup İngilizce bilenlerin sayısı çoğaldı.
57
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Basın ve Yayın Hayatı
Sovyet döneminde sadece devlete bağlı bir basın vardı. Dolayısıyla, yalnızca Moskova için ve Moskova’nın emriyle yazılan şeyler basılabiliyordu. 1980’li yılların sonu
ile 90’lı yılların başında bağımsız denilebilecek basın faaliyetleri görüldü. Fakat çok
geçmeden gazeteler kapatıldı, yöneticileri hapse atıldı veya sürgün edildi. Günümüzde gazete ve dergi sayısı nüfusla karşılaştırıldığında oldukça azdır. Gazetelerin bazıları

haftada beş gün, bazıları ise sadece 2 gün yayınlanmakta olup tirajları son derece düşüktür. 30 milyonluk Özbekistan’ın ciddi haber gazetelerinin tirajı oldukça sınırlıdır.
Bunun da önemli bir kısmı resmi abonelere gitmektedir. Gazetelerin sayfa düzeni,
haber veriş tarzı Sovyet yayınlarını andırmaktadır. Sansür ve oto-sansür yaygındır.
Basında en ufak bir eleştiri haberine rastlamak mümkün değildir. Haberlerin içeriğine
bakıldığında, resmi açılışlar, resmi konuşmalar gibi monoton haberlerin olduğu dikkati çekmektedir. Yeni basılan kitaplarda içerik ve baskı yönünden önemli bir gerileme
ve özensizlik görülmektedir. Sovyet dönemi yayınlarıyla kıyaslandığında bu alanda
önemli bir gerileme söz konusudur.
Televizyonların çoğu devlet kanalıdır ve Sovyet dönemindeki gibi resmî açılışlar
ve kültür-sanat programlarıyla doludur. Haberlerde hiçbir olumsuzluk verilmemekte,
her şey tozpembe gösterilmektedir. Sevilmeyen ülkeler hakkındaki haberler olumsuzdur; doğal afetler, ekonomik krizler, halktaki huzursuzluklar hep bu ülkelerde olmaktadır. Mesela, Türkiye’deki terör haberleri, felaket haberlerinin derhal Özbek medyasında yer bulmaktadır. 2005 yılında Taşkent’te bizzat şahit olduğum bir yer sarsıntısı
hakkında medyada hiçbir haber olmaması oldukça şaşırtıcıydı. Deprem haberini ancak internetteki dış yayınlar veriyordu. Başka bir gün, Taşkent’te olan ölümlü bir kaza
haberi de Özbek medyasında yer bulmadı. Halbuki bir petrol istasyonunda meydana
gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetmişti. Bu haber sadece Rus televizyonlarında verildi. Aynı şekilde, 2005’te Andican olayları olduğunda iki gün boyunca Özbek
televizyonlarında hiçbir haber verilmedi. Büyük olaylar olduğu ve çok sayıda insanın
öldüğü fısıltı halinde konuşulurken, televizyonda rutin haberler devam etmekteydi.
Sadece uydu alıcısı olanlar olayları Rus kanallarından izleyebiliyordu. Özbek kanalları
ancak olayların üçüncü gününden itibaren olan bitenden bahsetmeye başladı.
Basın ve yayın faaliyetleri devlet tarafından sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Gazetelerin % 80’i devlete aittir. Bunlar çeşitli devlet kuruluşları, bakanlıklar, başkanlıklar tarafından ve çoğunlukla Kiril harfleri ile yayınlanmaktadır. 1991’den yayınlanan
Narodnoe Slovo / Halk Sozi [Halk Sözü] 50 bin, 1918’den itibaren yayımlanan Golos
Uzbekistana / O’zbekiston Ovozi [Özbekistan’ın Sesi] 40 bin, 1917’den beri Rusça ola176
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rak yayınlanan Pravda Vostoka [Doğu Hakikatı] 20 bin tirajlıdır. 1993’te yayınlanmaya
başlanan Zaman Özbekistan adlı Türk gazetesi 1995’te kapatılmıştır.59
Bunların dışındaki süreli yayınların tirajı daha düşüktür. Ciddi bir edebiyat dergisi olan O’zbekiston adabiyoti va san’ati 1956’dan beri Özbekistan Yazarlar Birliği
tarafından yayımlanmaktadır. Qishloq hayoti [Köy Hayatı] gazetesi Özbekistan tarım ve sanayi ile ilgili bakanlık ve birimler tarafından çıkarılmaktadır. 1925 yılından
beri yayınlanan Turkiston gazetesi “Kamolot” [Kemâlât] Gençlik Sosyal Hareketi’nın
yayın organıdır. Novıy Vek [Yeni Yüzyıl] ve XXI asr gazeteleri haftada 1 kez çıkmaktadır. Vatanparvar gazetesi 1992’den beri Özbekistan Savunma Bakanlığı tarafından
yayımlanmaktadır. Hurriyat gazetesi 1996’dan beri Özbekistan Gazeteciler Birliği tarafından, Mohiyat [Mahiyet] gazetesi ise “Türkistan-Press” Haber Ajansı tarafından
yayınlanmaktadır.
Radyo, Özbekistan’da çok rağbet edilen bir yayın türüdür. Özel FM kanalları haberden ziyade müzik yayını yapmaktadır. Mevcut yönetim yabancı radyolardan pek
hoşlanmamaktadır. Amerika’nın Sesi Radyosu, Azatlık Radyosu ve BBC yayınları ve
onların internetteki siteleri engellenmektedir. Bu radyolar kışkırtıcılıkla ve propaganda yapmakla suçlanmaktadırlar.60
Özbekistan’da internete girmek sorun değildir. Fakat devlet internet sitelerini sıkı
bir şekilde denetlemekte, belli sitelere (insan hakları örgütleri, yurtdışındaki muhaliflerin siteleri) giriş engellemektedir. Yurt içindeki web siteleri aynı gazete ve dergiler
gibi resmi makamlara kayıt yaptırmak zorundadır.
Bir kitap veya dergi yayınlanacağı zaman Sovyet zamanında olduğu gibi takriz yazma zorunluluğu vardır. Takrizi yazan kişi bir tür sansür sorumluluğunu da üstlenmiş
olmaktadır. O yayının basılmaya uygun olduğunu onayladığı anlamına gelmektedir.
Edebiyat
Edebiyat alanında, 1980’lerin ortalarından itibaren milli ve dinî eserler yazılmaya
başlandı. 1990’lı yıllar, milliyetçilik, özgürlük ve Sovyet döneminde yasaklanan konuların ortaya çıktığı bir dönem oldu. Stalin yıllarında öldürülen, eserleri yasaklanan
yazarların kitapları yeniden basıldı.
Bağımsızlıktan sonra yazılan edebi eserler içinde en iyileri düz yazı türündedir.
Şükrullah Yusufoğlu (1921 doğumlu), Kafansiz Ko’milganlar (Kefensiz Gömülenler)
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adlı hâtıra eserinde Sibirya’daki sürgün hayatında çektiği eziyetleri kaleme aldı. Tâgay
Murad, Atamdan Kalgen Deleler (Babamdan Kalan Tarlalar, 1993) adlı romanında
Orta Asya’nın Ruslar tarafından işgal edilmesini ve Sovyetlerin sömürgeci siyasetini
işledi. Bu roman 1998’de yönetmen Şöhret Abbasov tarafından sinemaya da uyarlandı. Yüz yıllık köy hayatının ele alındığı filmde Özbek hayatı ve gelenekleri canlandırıldı. Şükür Halmirzayev, Alaböci (Korkunç Yaratık, 1995) adlı romanında yeni dönemde ortaya çıkan haksızlıkları ve bozulmaları ele aldı. Yine bu yıllarda yayınlanan
Tahir Melik’in Türkistan’daki toplumsal sorunları ele aldığı Şeytanat adlı dört kısımlık
roman dizisi büyük bir ilgi topladı.61
Türkiye ve Orta Asya arasındaki kültürel münasebetler 1920’li yılların ortasından itibaren kesilmiş gibi olsa da, Sovyet döneminde Türk yazarlarından bazılarının
(Reşat Nuri, Nazım Hikmet, Aziz Nesin) eserleri (çoğu Rusça’dan) Özbekçeye tercüme edildi. Bağımsızlıktan sonra diğer bazı Türk yazarlarının eserleri de Özbekçeye
kazandırıldı. Necip Fazıl Kısakürek, Mehmed Emin Yurdakul, Nihal Atsız, Yavuz
Bahadıroğlu ve Yahya Akengin gibi yazarların şiirleri ve eserleri çevrildi.
Bağımsızlıktan sonra Özbek yazar ve şairlerinin eserleri Türkçeye kazandırıldı.
Abdullah Kadirî’nin Ötken Künler, Adil Yakubov’un Köhne Dünya, Uluğbey’in Hazinesi, İbni Sina, Adalet Menzili ve Mukaddes, Aybek’in Nevai, Pirimkul Kadirov’un Yıldızlı Geceler, Hudayberdi Tohtabayev’in Sarı Devin Ölümü, Şükrullah Yusufoğlu’nun
Kefensiz Gömülenler adlı eserleri Türkçeye aktarıldı.
Türk dizileri Özbekistan’da büyük bir ilgiyle izlenmekteydi. Fakat Türk dizilerinden bazıları “seviyesi düşük ve aile yapısını bozacak nitelikte” oldukları yönünde şikâyetlere sebep olmaktaydı. Mesela, “Kınalı Kar” adındaki Türk dizisi karı-koca
arasındaki aldatmayı normal bir olaymış gibi gösterdiği, hatta özendirdiği yolunda
Özbek basınında eleştirildi.62 2013’te tüm Türk dizileri yayından kaldırıldı. Özbekler
Rus kanalları veya CD’ler vasıtasıyla Türk dizilerini izlemektedirler.
1990’lı yılların sonundan itibaren yaşanan gelişmeler ve ülkedeki otoriter idare
tarzı yazarları da etkiledi. Birçok yazar varlıklarını sürdürebilmek için yazılarında ve
şiirlerinde mevcut yönetimi övmek gereğini duymaktadır. Yayınlanan kitapların pek
çoğunun ilk sayfasında devlet başkanının bir sözü alıntılanarak verilmektedir. Bilimsel kitapların dipnotlarına bakıldığında, ilk birkaç kaynağın devlet başkanının kitap61
62

Çağdaş Özbek edebiyatı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Emek Üşenmez, Yeni Özbek Edebiyatı, Ankara:
Akçağ Yayınları, 2013.
Dilfuza Abdujabbarova, “Zinoli Qar”, Hurriyat, Taşkent (20 April 2007). Makalede şu eleştiriler yer almaktadır: “İslomda eriga xiyanot qilish u yoqda tursin, hatto o’zga erkakning ko’ziga tik karash gunoh
sanaladi.” [İslam’da kocasını aldatmak şöyle dursun, başka erkeğin gözüne doğrudan bakmak bile günah
sayılır.]
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ları olduğu görülmektedir. Sovyet döneminde de bu tür alıntılar (Lenin ve Stalin’den)
yapılmaktaydı.
Özbekistan’da Türkoloji araştırmalarının uzun sayılabilecek bir geçmişi vardır.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Rus Türkologlar Özbek dili üzerinde çalışmalar yaptılar. Başlangıçta pratik ihtiyaçları karşılamayı, Rus askerlerine Özbek dilini öğretmeyi
amaçlayan konuşma kılavuzları ve dil öğrenme kitapları hazırlandı. Bundan sonraki
kırk yıl içinde bir dizi Özbek dili ders ve gramer kitapları yayınlandı.63 Bu eserlerde
Özbek dilinin kuralları Rus dili esas alınarak açıklandı. Türk dilinin doğasına tamamen ters düşen bazı açıklamalar, Sovyet döneminde yazılan Özbek dili ders kitaplarında aynen kabul edildi.64
Sovyet döneminin başlarında Özbek kökenli âlimler Özbek dilinin gelişmesine
önemli katkılarda bulundular. Ünlü Ceditçi yazar ve aydın Abdurrauf Fıtrat, dilci âlim
Gazi Alim Yunus, Kayyum Ramazan, dilci ve şair Elbek bunların önde gelen temsilcileridir. Dil tarihi konusunda yazan S. Mutallibov, A. Rustemov, Ğ. Abdurahmanov, Ş. Şukurov, H. Nimetov, A. Matğaziev, E. Fazilov, E. Umarov, K. Kerimov gibi
âlimler Orhon Yazıtlarından XX. yüzyılın başına kadar olan gelişmeleri ele aldılar. İ.
Koçkartaev ve B. İsabekov, Türkiy Filologiyaga Kiriş (Taşkent 1984) adlı eserle Türk
filolojisinin genel tarihini ve problemlerini incelediler.65
Sovyetler Birliği’nin çökmesi ve Orta Asya’da bağımsız devletlerin ortaya çıkması,
Türkoloji alanında yeni imkânları ve açılımları da beraberinde getirdi.66 Bilim adamları arasındaki işbirliği için yeni imkânlar doğdu. Bağımsızlıktan sonra Özbekistan’da
Türkoloji problemleri ile ilgilenilmesi ve bu alanda uzman hazırlanması işleri Özbekistan Bilimler Akademisi’nin Dil ve Edebiyat, Şarkşinaslık, Tarih, Arkeoloji enstitülerinde; Taşkent Şarkşinaslık Enstitüsü’nde, Özbekistan Milli Üniversitesinde ve
diğer ilgili fakültelerde yapılmaktadır.

63

64
65
66

A. N. Kononov, İstoriya izuçeniya Türkskih yazıkov v Rossii, Leningrad, 1972, s. 217-218. Bu eserlerde
Özbek (Türkî) dili daha ziyade “Sartça” veya “Sartovskogo nareçiya Türskogo yazıka” [Türk Dilinin Sart
Lehçesi] şeklinde tanımlanmaktaydı. “Sart”: Ekim Devriminden önce yerleşik ve kabile hayatından çıkmış
olan Özbeklere verilen ad. Bkz. Uzbeksko-Russkiy Slovar’, Moskova, 1959.
Özbek dil alimi Nizamettin Mahmudov bu yaklaşimın ayrıntılarını güzel bir şekilde ortaya koymaktadır:
Nizamiddin Mahmudov, “Özbek Dili ve Çagdas Özbek Dilciliği,” Türk Dili, sayı 512, Ankara (1994), s.
157-158.
Ahmet Kanlıdere, “Özbekistan Türkologları,” Turkologiya Masalalari, Taşkent, sayı 1 (2006), s. 41-49.
Sovyetler Birliğinde ve Özbekistan’da Türkologlar ve Şarkşinaslar hakkında çok sayıda eser yazılmıştır.
Bkz. A. N. Kononov, Türkskaya filologiya v SSSR: 1917-1967, Moskova, 1968; N. A. Baskakov, Vvedeniye v izuçeniye Türkskih yazıkov, 2 izd. Moskova, 1969; A. N. Kononov, İstoriya izuçeniya Türkskih
yazıkov v Rossii, Leningrad, 1972; B. V. Lunin, İstoriografiya obşestvennıh nauk v Uzbekistane: Bibliografiçeskiye oçerki, Taşkent 1974; İ. Koçkartayev ve B. İsabekov, Türkiy Filologiyaga Kiriş, Taşkent
1984.
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Özbekistan’daki Kültür Merkezleri
Özbekistan’da British Council, Goethe Enstitüsü, Fransız Kültür Merkezi, Fransız Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü, Hindistan, Kore ve Japon Kültür Merkezleri
gibi büyük merkezler faaliyetler yürütmektedir. Goethe Enstitüsü, Nisan 1998’den
beri Taşkent’te de etkinliklerini sürdürmektedir. Amacı, kültür ve eğitim yoluyla demokratik bir kültürün oluşumuna yardımcı olunması, uluslararası kültür ilişkilerinin

geliştirilmesi ve Alman dilinin öğretilmesidir. Taşkent, Semerkand ve Fergana şehirlerinde kütüphaneleri bulunmaktadır. Enstitü, kültürel konularda konferans, konuşma ve seminerler; çağdaş müzikle ilgili konserler, çağdaş sanat alanında (fotoğrafçılık,
dizayn ve mimarlık alanlarında) sergiler, yeni Alman filmlerinin gösterilmesi ve oyunların sahnelenmesi gibi faaliyetler yürütmektedir. Faaliyetlerde özellikle Almanya’nın
çağdaş yüzü yansıtılmakta, modern dans toplulukları davet edilmektedir.
Taşkent’te 1996’dan beri faaliyet gösteren The British Council, İngiltere’yi tanıtmak, İngiliz dilini yaygınlaştırmak ve Özbekistan’la kültür ilişkileri geliştirmek gibi
konulara önem vermektedir. Konserler; resim, fotoğraf, el sanatları sergileri; dans, tiyatro, film gösterileri; konferans ve seminerler gibi alanlarda faaliyetler yürütmektedir.
Fransız kültürünü ve dilini yaymayı, Fransa ve Özbekistan arasındaki kültür işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan Victor Hugo Fransız Kültür Merkezi (Centre Cultural
Français Victor Hugo) 2002’den beri Taşkent’te, 2003’ten itibaren Semerkant’da faaliyet göstermektedir. Fransızların bir de 1994’ten beri Taşkent’te faaliyet gösteren Fransız Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü (Institut Français d’Etudes sur l’Asie Centrale)
bulunmaktadır. Almatı, Duşanbe ve Bişkek’te de şubeleri olan bu enstitünün amacı
Orta Asya araştırmalarını desteklemektir. Enstitü bünyesinde çalışan araştırmacılar
ve doktora öğrencileri, tarih, coğrafya, el yazmaları mirasının tetkiki, etnografya ve etnik grupların tarihi gibi konularda çalışmalar yapmaktadırlar. Enstitü, Cahiers d’Asia
Centrale adında yılda bir kere çıkan ilmî bir dergi de yayınlamaktadır. Enstitü bunun
yanında bazı araştırmaları da yayınlamıştır.
Hindistan’ın Orta Asya ile uzun ve birçok noktada ortak bir tarihi geçmişi bulunmaktadır. Lal Bahadur Shastri Centre for Indian Culture adındaki kültür merkezi,
tarihî ve kültürel ilişkileri devam ettirme ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.67
67

Özbekistan’da faaliyet gösteren diğer kültür merkezleri şunlardır: Azerbaycan Kültür Merkezi (Haydar
Aliyev Adına Medeniyet Evi), 1994 yılında, Özbekistan’da yaşayan Azerbaycanlılar tarafından (sayıları
60 bin civarındadır) kurulmuştur. Müstakil, büyük bir binası ve içinde küçük bir kütüphanesi olup, müzik,
spor ve resim kursu faaliyetleri bulunmaktadır. Mısır Kültür Merkezi’nin kütüphanesi ve Arapça öğreten
dil kursları bulunmaktadır. Özbekistan’da yaşayan etnik Korelilerin kültür merkezi ise 1990’da kurulmuş
olup Karakalpakistan’ın Nukus şehrinde de bir şubesi vardır. Özbek-Japon İnsan Kaynakları Geliştirme
Merkezi, Japon Büyükelçiliğinin dışında, bağımsız bir yerde faaliyet göstermektedir.

180

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ

Özbekistan’da yaşayan etnik grupların (Ahıska Türkleri, Kırgız, Kazak, Ermeni,
Musevi, Uygur, Litvanya, Tatar, Türkmen, Tacik, Ukrain, Azerbaycan Türkü, Başkurt
ve Leh) da kültür merkezleri, daha mütevazı şartlarda hizmet vermektedir. Ülkede
yaşayan etnik grupları kapsayan Özbekistan Cumhuriyeti Uluslararası Kültür Merkezi (“O’zbekiston Respublikasi Baynalmilal Madaniyat Markazi”) adında bir ortak
kuruluş bulunmaktadır. Etnik grupların kültür merkezleri bu kuruluşa bağlı olarak
faaliyet yürütmektedir. Ahıska Türkleri Milli Kültür Merkezi (Turk Madaniy Milliy
Markazi), 1991 yılında Buhara’da, 1992 yılında ise Taşkent’te faaliyete başladı. Ayrıca,
Özbekistan’da Ahıska Türklerinin yaşadığı vilayetlerde (Taşkent şehri, Buhara, Semerkant ve Navoi) de şubeler açtı.68
Sonuç
Sovyet Özbekistan’ının son yıllarında yönetimde bulunan Özbek komünistleri,
bağımsızlık süreci içinde yeni duruma nispeten kolay uyum sağladılar; yükselen milliyetçi ve İslamcı söylemleri benimseyerek ve rakiplerinden daha becerikli bir şekilde
kullanarak iktidarlarını korudular. Yönetici kadro, ipleri ele geçirdikten sonra bildikleri idare tarzına, yani Sovyet sistemine geri döndü. Seçimleri kazanan Kerimov yetkilerini arttırdı; bütün kurumlarını başkanlık makamına bağlı duruma getirerek güçlü
bir başkanlık sistemi oluşturdu. Ülkede istikrarı sağlamak gerekçesiyle muhalefet partilerini saf dışı bıraktı. Ülkenin doğusunda yükselen reformist ve radikal İslamcı oluşumla mücadele daha uzun sureli bir mücadeleyi gerektirdi. Özbek yönetimi İslamcı
terör tehdidini gerekçe göstererek otoriter eğilimlerini güçlendirdi.
Dış ilişkilerinde çok yönlü bir siyaset izleyen Özbekistan’ın Rusya ile ilişkileri
inişli çıkışlı bir seyir izledi; bir yandan Rusya’ya bağımlı olmaktan kurtulmaya çalışırken diğer yandan da bu ülkeyle ilişkilerini belli bir düzeyde sürdürdü. 11 Eylül
2001’de Amerika’ya yapılan saldırılar Özbekistan’ı bu ülkeye yaklaştırdı. O zamana
kadar İslamcı tehdidi öne süren Özbek yönetimi bir bakıma haklı çıktı. 2005’teki
Andican olayları sebebiyle Özbekistan kendisini eleştiren Avrupalı devletlerden ve
Amerika’dan hızla uzaklaşırken kendisine destek veren Çin ve Rusya’ya yaklaştı.
Özbek hükûmeti Şanghay İşbirliği Örgütüne daha fazla angaje olarak Çin ile yakın
68

1989’a kadar Özbekistan’daki Ahıska Türklerinin sayısı 210 bin kadar iken, o yıl ortaya çıkan olaylardan
sonra, Ahıskalılar Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye ve Amerika’ya göç etti. 70-80 bin
Ahıskalı Türkiye’ye (Bursa, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Konya, Kars, Ardahan, Iğdır) yerleşti. Özbekistan’da toplam 50 bin kadar Ahıska Türkü yaşamaktadır. Bunların vilayetlere göre dağılımı şöyledir:
Taşkent vilayetinde 5-6 bin (Almalık, Toytepe, Yengiyol, Kuyuçırçık, Buka, Bekabad, Ahangaran, Angren
ve Çinaz’da); Taşkent şehrinde 14 bin; Buhara’da 6 bin; Semerkant’da 5-6 bin; Navoi’de 1750; Sırderya
vilayetinde 4-5 bin; Kaşkaderya vilayetinde 2-3 bin; Cizzah vilayetinde 1500-2000; Özbek-Kazak sınırında 5-6 bin; Vodnik ilçesinde 1000.
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işbirliğine girdi. Rusya’nın Tacikistan ve Kırgızistan’da hidroelektrik santraller inşa
etmeye girişmesi Özbekistan’ı yeniden Amerika’ya yaklaştırdı. Rusya ve Amerika’nın
ülkedeki nüfûzunu dengelemek isteyen Özbekistan son 10 yıldır Çin ile ilişkilerini
geliştirdi. Çin’in sessiz, derinden ve hızlı girişimleriyle bölgenin enerji kaynakları üzerindeki Rus tekeli kırıldı. Türkiye ile büyük bir iştiyakla başlayan ilişkiler, bazı anlayış
farkları ve siyasi gelişmeler sebebiyle zaman zaman pürüzlü, ama genel olarak sınırlı
bir seyir takip etti. Türk tarafının Özbekistan’daki Sovyet mirasını ve bölgedeki kültürel farkları göz ardı eden yaklaşımları ilişkileri olumsuz etkiledi. Üst düzeyde yaşanan
bu tür siyasi gerilime rağmen, iki halk arasındaki kültürel yakınlıklar ve ekonomik
alandaki ilişkiler belli bir oranda devam etmektedir.
Ekonomik bakımdan Sovyet dönemindeki bağımlılıktan kurtulmayı ve tarım
ağırlıklı ekonomiden sanayi ağırlıklı ekonomiye geçmeyi amaçlayan Özbek yönetimi,
tedrici bir şekilde bu amacı belli ölçüde gerçekleştirdi. Ülkenin sahip olduğu petrol
ve doğal gaz ihracından sağlanan gelir ekonomiyi canlandırdı. Fakat yabancı sermaye
akışının aşırı denetim görmesi, bürokratik engeller ve güven telkin etmeyen şartlar
yüzünden büyük firmalar yatırım konusunda çekinceli davranmakta ve bu yüzden
daha ziyade küçük ölçekli yatırımlar gerçekleşmektedir.
Kültür alanında, Sovyet dönemindeki yoğun dönüştürme politikalarına maruz
kalmasına rağmen geleneksel hayat tarzı önemli ölçüde varlığını sürdürmektedir. Yeni
dönemde Özbekçenin kullanım alanı genişledi, tedrici olarak Latin alfabesine geçildi,
tarih yazımında ve edebiyat alanında milli ve dini temaların öne çıktığı eserler yayınlandı. Bütün bu değişikliklere rağmen hayatın hemen her alanında Sovyet döneminden kalma alışkanlıklar devam etmektedir.
Kerimov’un 2016 Eylül’ünde ani bir şekilde vefat etmesiyle Özbekistan tarihinde
bir devir kapanmış oldu. Uzun yıllar ülkenin kaderinde etkili olan Kerimov, tamamen
Sovyet sisteminin yetiştirdiği bir liderdi.69 Onun siyasi karakterini şekillendiren asıl
unsur Rus kültürü ve diliydi. Bağımsızlıktan sonra kendi köklerine de yabancı olmadığını gösterdi; yeri geldiğinde Özbek kültürüne ve İslamiyete olan yakınlığını dile
getirdi. Giderek otoriterleşen, herşeyi denetleyen, sıkı bir rejim tesis etti. Katı ve sert
tavrı yüzünden çok eleştirildi. Fakat ülke içindeki potansiyel istikrarsızlık eğilimlerini
önledi; Özbekistan’ın uzun yıllar boyunca maruz kaldığı bağımlılık durumundan kurtulması ve kazanılan bağımsızlığın muhkemleştirilmesi için çalıştı.

69

Kerimov’un vefatı haberi Türkiye basınında çok az yer aldı. Onun dönemini değerlendiren en iyi anlatan
yazı İlber Ortaylı tarafından kaleme alındı: “Deniz iki dünyayı ayıramaz”, Hürriyet (11.09.2016).
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İki ülke tasavvur edin ki, birisi kendisini “anavatan” olarak, diğerini ise “atavatan”
olarak tanımlasın. Nazım’ın ifadesiyle “Bir kısrak başı gibi Uzak Asya’dan” Anadolu topraklarına gelen Türk milleti, ardında bıraktığı vatanı asla unutmamış ve hep
“atavatan” özlemi bu milletin damarlarında her zaman sıcak bir şekilde dolaşmıştır.
Araya kimi zaman uzun ayrılıklar girse de bu özlem asla kaybolmamıştır. Özellikle
hem Çarlık hem de Sovyet rejimlerinde Rus hâkimiyeti altına giren bu topraklarla
fiziki bağlarımız büyük ölçüde kopmuş / koparılmış olsa da milletimizin şuur sahibi
kesimi gönül bağımızı her zaman irtibatlı kılmayı zor durumda kalmalarına rağmen
başarmıştır.
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ortaya çıkan manzara, millet olarak bizi büyük
bir sevince gark ederken, devlet olarak geçmişteki kimi yönetimlerin basiretsizliğinin
tezahürü olarak hazırlıksız bir durumda yakalanmamıza yol açmıştı. Sovyetlerden ayrılarak birer birer bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerini ilk tanıyan ülke
olan Türkiye, bir anda yeni doğan beşiz kardeşe sahip olmuştu. Türkiye açısından bu
beklenen bir doğum değildi. Dolayısıyla ilk başlarda bir panik havası esmeye başladı.
El yordamıyla bir takım işler yürütülmeye başlandı. Bu durum istenmeyen birçok
olayın yaşanmasına da sebep oldu.
Ancak doğanlar büyüdükçe, Türkiye de kardeşlerine karşı nasıl bir politika izlemesi gerektiğini öğrendikçe işler daha iyi gitmeye başladı. Bazı kardeşlerle ara sıra
tatsızlıklar da yaşandı, fakat bunların büyük bir kısmı krize dönüşmeden suhuletle
çözüldü. Artık her biri 25 yaşına doğru yol alırken, devletler için oldukça kısa sayılan
bu döneme büyük başarılar sığdırdılar.
Bu devletlerden birisi olan Türkmenistan, Sovyetler Birliği döneminde ülkenin en
fakir ve geri kalmış bölgelerinden biri iken, bağımsızlıktan sonra, sahip olduğu yer altı
zenginliklerini doğru bir şekilde kullanarak Orta Asya’nın parlayan yıldızı haline gelmeyi başarmıştır. Türkmenistan artık her alanda yapmış olduğu atılımlarla son derece
önemli bir konuma oturmuştur. Bunda hiç şüphesiz en önemli rolü Türkmenistan’ın
son derece değerli iki Devlet Başkanı oynamıştır. Türkmenistan’ın ilk Devlet Başkanı
merhum Saparmurat TÜRKMENBAŞI’nın açmış olduğu yoldan büyük bir karar*

Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBBF Tarih Bölümü

187

BAĞIMSIZLIKLARININ 25. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ

lılıkla giden ve devraldığı dönemin üzerine kat kat fazlasını koyarak Türkmenistan’ı
yeniden inşa eden şimdiki Devlet Başkanı Gurbangulı BERDİMUHAMMEDOV
bu başarı öyküsünün baş mimarıdır.
Türkmen Adı ve Manası
Türkmenler tarihin en eski milletlerinden olan Türklerin Oğuz boyundan neş’et

etmişledir. Tek başına bir boy olmayan Türkmenlerin etnik terkibinde, Oğuz boyunu meydana getiren yirmi dört boyun her birinin adlarını görmek mümkündür. Yani
Türkmenler Oğuz, Oğuzlar Türkmendir. Bu iki ifadeyi birbirinden ayırmak imkansızdır1. Nitekim Faruk Sümer de ölümsüz eserini Oğuzlar (Türkmenler) adıyla neşrederek bu iki ismin aynı anlamı taşıdığına vurgu yapmıştır2.
X. asırdan itibaren, yani Türkler arasında İslamiyet’in yoğun bir şekilde yayılmaya
başlamasıyla birlikte Oğuz adının Türkmen adıyla değişmeye başladığını görüyoruz.
Burada Türkmen adının ne anlama geldiğine dair ipuçları da belirginleşmiş oluyor.
İslamiyet’i kabul etmeyen Oğuzların Müslüman olan Oğuzlara “iman eden Türk” manasına gelen “Türk-İman” dedikleri, zamanla bu ifadenin Türkmen şekline dönüştüğü
anlaşılmaktadır3. Günümüzde Arapların ve İranlıların Türkmen sözünü “Turkeman”
olarak telaffuz etmeleri de bunun bir göstergesidir. Bununla birlikte Türkmen adının
manası üzerinde durulurken Türk dilinde sıkça rastlanılan ve sonunda Türkmen kelimesinde olduğu gibi –men, -man eki alan Kuman, Karaman, Ataman, Kölemen gibi
kelimelerin varlığı da dikkate alınmalıdır.
Günümüzde Türkmen ifadesi Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan,
İran, Irak, Suriye ve Türkiye’de yaşayan bazı Türk boyları için kullanılmaktadır. Türkiye ve Azerbaycan Türkleri gibi Oğuz boyuna mensup olan Türkmenler, dil olarak da
Oğuz Türkçesini kullanırlar. Ancak özellikle Türkmenistan Türkmenleri, yaşadıkları
coğrafyada Kıpçak ve Çağatay sahası boylarının (Özbek, Kazak, Kırgız, Tatar) tesiri
ile diğer Oğuz boylarında karşılaşılmayan bazı dil özellikleri ile kelimeleri benimsemişlerdir4.
Coğrafi olarak Türkmenistan’ın tarihi ile millet olarak Türkmenlerin tarihi birbirine karıştırılmaması gereken konulardır. Bugünkü Türkmenistan sınırları içinde
yer alan topraklarda yapılan arkeolojik, antropolojik ve etnografik incelemelerden, bu
1
2
3
4

Ağacan Beyoğlu, Türkmen Boylarının Tarihi ve Etnoğrafyası, İstanbul 2000, s. 10-11.
Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, 2. Baskı, Ankara 1972.
Türkmen adı hakkında tafsilatlı bilgi için bkz. İbrahim Kafesoğlu, “Türkmen Adı, Manası ve Mahiyeti”,
Jean Deny Armağanı, Ankara 1958, s. 121-133.
S. Çağatay, Türk Lehçeleri Örnekleri II, Ankara 1972, s. 28; Mehmet Saray, Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Ankara 1996, s. 332; Sadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara 1999, s. 181.
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coğrafyanın insanlık tarihinin başlangıç noktalarından biri olduğu anlaşılmaktadır. Bu
çalışma ve incelemeler neticesinde günümüzden 6 bin yıl öncesine kadar uzanan bir
medeniyetin izlerine rastlamaktadır. Köpetdag eteği civarında, yerleşik olarak tarım
yapan Ceyhun medeniyeti, Güney Türkmenistan’da ortaya çıkan Altındepe medeniyeti, Güneybatı Türkmenistan’daki eski Dehistan medeniyeti, Merv yakınlarındaki Marguş medeniyeti, Murgab’ın aşağı kısımlarındaki Avçıdepe, Tahırbay, Yazdepe,
Kuzey Türkmenistan’da Amu Derya’nın aşağı kısmında ise Bronz Çağı’na ait tarım
ve hayvancılık yapan Tazebağyap medeniyetinin kalıntıları bunun birer örneğidir. Bu
medeniyetlerin hangi milletler ait oldukları konusunda kesin bilgiler olmamakla birlikte Doğu Türkmenistan’da bulunan Anev, Altındepe ve Marguş dönemlerine ait
çömlek nakışları da günümüzdeki Türkmen halılarının nakışlarıyla nerdeyse aynı olması, bu medeniyetin temsilcilerinin Türklerin / Türkmenlerin ataları olma ihtimalini
kuvvetlendirmektedir. 5
Sovyet Hakimiyeti Altında Türkmenler
1881 yılının hemen başında son derece kanlı geçen Göktepe müdafaaları neticesinde Ruslara boyun eğmek zorunda kalan Türkmenler, kısa bir süre Çarlık hakimiyeti altında hayat mücadelesi verdiler. Bolşevik İhtilalinin ardından, Türkistan’da
baş gösteren milli mücadele hareketlerine yoğun destek veren Türkmenler, diğer Türk
halkları gibi Sovyet hakimiyetine girmekten kurtulamamışlardır.6
Yaklaşık 40 yıllık Çarlık Rusya hakimiyeti altında kalan Türkistan Bölgesi’nde,
Bolşevik İhtilalinden sonra Türkistan Genel Valiliği yerine, 30 Nisan 1918 tarihinde
Rusya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC)’ne bağlı Türkistan Özerk Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti (TÖSSC) kurulmuştur. Ardından adında Türkistan kelimesi
geçen bu özerk cumhuriyet ortadan kaldırılarak, bu cumhuriyetin bünyesinden 14
Ekim 1924 tarihinde Özbek ve Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri teşkil edilmiştir. Türkmen SSC sınırlarını, Hazar kıyılarından Merv bölgesine kadar uzanan
Türkmen toprakları, Buhara Hanlığından alınan ve Türkmenlerin çoğunlukla yaşadığı bölgeler olan Kerki, Çarcev (Lebap), Hive Hanlığı’na ait olup yine Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeler olan Daşhoğuz, İlyali, Parsu, Köneurgenç, Mangıt,
Ambar-Mamak, Sadavar, Dargan-Ata ve Hoceli’nin bir bölümü oluşturmuştur.7
Böylece Çarlık dönemindeki tüm idari ve siyasi yapılar feshedilerek Orta Asya
5
6
7

Muhammed Aydogduyev, “Türkmenistan Tarihi”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt 19, Ankara 2002, s. 720.
Türkmenlerin Çarlık Rusya hakimiyeti altındaki tarihi bağımsızlık mücadeleleri konusunda geniş bilgi
için bkz. Mehmet Saray, The Turkmens in the Age of Imperialism: A Study of the Turkmen People and
Their Incorporation into the Russian Empire, TTK Yayınları, Ankara, 1989.
Saray, a.g.e., s.375-376.
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bölgesinde yeniden bir düzenlemeye gidildi. Böl, parçala ve yönet politikasının sonucunda bölgede Kazakistan, Kırgızistan, Tajikistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi
beş yeni Sovyet Sosyalisti Cumhuriyeti ortaya çıktı.8
Türkmen SSC’nin kuruluşundan yaklaşık yedi ay sonra 13 Mayıs 1925 tarihinde
Türkmen Komünist Partisi (TKP) kurulmuştur. TKP’nin tamamen Moskova güdümünde olmaması parti liderlerinin milliyetçilik ile suçlanmalarına neden olmuştur.
Türkmen Komünist Partisi ileri gelenlerinin bu tarz bir politika takip etmelerinin sebeplerinden biri de Ruslara karşı milli mücadeleye devam eden Cüneyd Han ile Oraz
Serdar’ın güçlü bir halk desteğine sahip olmasıydı. KP yöneticileri böyle bir mücadele
verilirken, kendilerini ülkeyi Ruslara peşkeş çeken insanlar durumuna düşürmek de
istemiyorlardı. Ancak onların bu tutumu Sovyet KP liderlerinin hoşuna gitmemiş ve
Türkmen KP liderlerini milliyetçilik ve Pantürkizm yapmakla suçlamışlardı. İşte bu
tür suçlamalar ve 1937-38 yıllarında bütün Sovyetler Birliği genelinde olduğu gibi
Türkmenistan’da da aydınlara yönelik yürütülen baskı hareketi neticesinde, Türkmen
Yüksek Sovyeti’nin Başkanı Nedirbay Aytakov, Devlet Başkanı Gaygısız Atabay ile
birlikte birçok Türkmen aydını sürgüne gönderilmiştir. Türkmenlerin Sovyetleşmeye
ve Türkmen köylülerinin, göçebelerinin kolhozlarda toplanmaya karşı direnmelerinin
1948 yılında hala devam ettiği TKP Birinci Sekteteri Batırov tarafından da açıkça
ifade edilmiştir. 1950’li yıllarda TKP Birinci Sekreteri Suhan Babayev, Merkez Komitesi Kültür ve İdeoloji Bölümü Başkanı Nurcemal Burdiyeva ile arkadaşları “burjuva
milliyetçiliği yapmak” suçlaması ile partiden atılmışlardır.
Türkmen SSC’ni sovyetleştirme adı altında Ruslaştırma hareketleri 1960 ve 1970’li
yıllarda bütün hızıyla devam etmiştir. Bu yıllarda TKP’nin başına Mahammednazar
Gapurov gibi Moskova’ya sadık, milliyetçi hareketlere ve aydın çevrelere baskı uygulayan yöneticiler gelmiştir. Bu uygulamalar dini alanda da kendini göstermiştir. Nitekim
Türkmenistan’da 1917’de yaklaşık 500 camii bulunurken SSCB döneminde ülkedeki
camiler kapatılmış, sünnet ve cenazelerin kaldırılmasında bile İslami tören yapılması
yasaklanmıştır.
II. Dünya Savaşı sıralarından itibaren SSCB geneline tamamen egemen olan Rus
şovenizminden çekinilmesinden dolayı Türkmenistan SSC’inde birçok kentli Türkmen aydın ve bürokrat çocuklarına resmi ad olarak bir Rus adı takmak zorunda kalmıştır. Ancak her çocuğun aile ve akraba çevresinde kullanılan Türkmen Türkçesi
veya İslami adı da bulunuyordu. Türkmenistan’ın bağımsızlığı sonrası resmi Rus adlar
hızla terk edilmiş ve aile içi kullanılan Türkmen veya İslami adlar resmi ad olmuştur.
8

Oliver Roy, Yeni Orta Asya Ya Da Ulusların İmal Edilişi, İstanbul, 2000, s. 99-100.
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Türkmenistan SSC döneminde Rus şovenizminin etkileri evliliklere de yansımıştı.
Türkmen bürokratlar arasında Türkmenistan Komünist Partisi’nde veya Türkmenistan SSC bürokrasisinde hızlı yükselebilmek, başkent Aşgabat’ta beklemeden lojman
bulabilmek gibi nedenlerle Slavlarla (Rus, Ukraynalı, Beyaz Rus, Kossak) evliliği tercih edenler veya çocuklarını evlendirenler azımsanmayacak kadar çoktu.
KP yöneticilerinin her türlü sovyetleştirme çabalarına rağmen, Türkmen aile ha-

yatı asla bozulmamış, özellikle Türkmen kadınları mümkün mertebe yabancılardan
uzak tutulmuştur. Bu durum Türkmenlerde aile müessesesinin sağlam kalmasında son
derece etkili olmuştur. Türkmen kadınları dini ve milli geleneklerin muhafazası ve
yaşatılmasında da oldukça önemli roller oynamışlardır. Komünist yöneticiler, Türkmen aile hayatını sovyetleştirmeye karşı başarılı direncini şu sözlerle itiraf etmişlerdir: “Eski derebeylik adetlerini devam Eski derebeylik adetlerini devam ettirenler arasında
birçok komünist, ilim adamları, öğretmenler ve profesörler vardır. Bunlardan bazıları bu
sebeple vazifelerinden atılmışlardır. Türkmenistan aydınları arasında eski kalıntı ve gelenekleri devam ettirmeğe çalışanları gösteren daha pek çok örnek vermek mümkündür”9.
Burada bir parantez açarak, bağımsızlıktan sonra Türkiye’nin kültürel değer olarak
olumlu katkılar sunmamız gereken kardeşlerimize, maalesef bizim de başkalarından
devşirdiğimiz değerleri taşımamızın acı bir hatırasını nakletmek istiyorum. Yukarıda
da ifade edildiği gibi Türkmenistan’ın ruslaşmasına ve Sovyetleşmesine engel olanların başında Türkmen kadını gelmektedir. Ancak ne acıdır ki, bir Türkmen bayan
gazetecinin bizzat bana söyledikleri, bizi bazı konularda Ruslardan daha zarar verici
durumda göstermektedir. Türkmen gazeteci, saçlarını göstererek, “Biz Sovyetler zamanında bu saçlarımızı kesmeyi, kuaföre gitmeyi bilmezdik. Biz bunu sizden öğrendik”
demesi beni derinden etkilemiştir.
1985 yılında M. Gorbaçov’un Açıklık (Glasnost) ve Yeniden Yapılanma (Perestroyka) politikası sonucu SSCB’de düzenin yüksek sesle eleştirilmeye başlanması sonrasında TKP’nin Moskova yönetimini küstürmeden halka daha yumuşak davrandığı
görülmüştür. Bu yumuşama içinde 1989 yılında Türkmenistan hükümeti aldığı kararla Türkmen dilini Rusça ile birlikte cumhuriyetin resmi dili haline getirmiştir. Bu
karar Türkmen Türkçesinin devlet dili olması için atılan ilk adım olmasından dolayı
büyük önem taşımaktadır.
Türkmenistan’ın bağımsızlık yıllarına damgasını vuracak olan Saparmurat Niyazov (Türkmenbaşı) da Parti içinde 1980-1984 yıllar arasında Aşgabat Kenti Komitesi
Birinci Sekreterliği’ne, 1985 yılında Bakanlar Komitesi Başkanlığı’na ve aynı yılın
9

Saray, a.g.e., s.375-376.
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Aralık ayında Türkmenistan Komünist Partisi Birinci Sekreterliği’ne, 13 Ocak 1990
tarihinde de Türkmenistan SSC’nin Devlet Başkanlığı’na seçilmiştir.
Sovyet yönetimi Türkmenistan’da kabilelerin birbirlerine olan sıkı bağlılıklarından
kendi çıkarları doğrultusunda ve menfi yönde istifade etmeye çalışmıştı. Sovyet yönetimi, Türkmen halkını “böl ve yönet” siyaseti gereği kabile milliyetçiliğini körüklemeye, “sen Teke’sin, sen Yomud’sun, sen Salur’sun, sen Ersarı’sın” diye Türkmenleri küçük
kabileler halinde ayrıştırmaya uğraşıyordu. Sovyetlerin bu tehlikeli oyununu gören
Niyazov “Şayet aramızdaki boy ve klan tartışmalarını durdurup yok etmezsek, ülkemizde
düzeni ve kontrolü tesis edemeyiz. O zaman hep birlikte mahvoluruz” diyerek bu sıkıntılı
durumu bertaraf etmiş ve ülkenin birlik-beraberliğini büyük oranda tesis etmiştir10.
Saparmurat Niyazov, Sovyetler Birliği’nde cereyan eden gelişmeleri dikkatle takip
ederken, ülkesinin geleceğini tehlikeye atmamak için herhangi bir angajmana girmekten uzak durmuştur. Onun bu siyaseti kimileri tarafından pasiflik olarak değerlendirilse de, iç ve dış otoritelerin büyük çoğunluğu tarafından dengeli politikası nedeniyle takdir edilmiştir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte, daha
sonraları anti-demokratik uygulamaları nedeniyle çok fazla eleştirilerin odağı haline
gelecek olan Niyazov, Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilan edip etmeme konusunda
referanduma gitmiş ve halk % 93’ü bağımsızlık lehine oy kullanmıştır.11 Artık dünya
sahnesinde yepyeni bir aktör, tap taze bir fidan boy göstermeye başlayacaktır.
Bağımsızlık Döneminde Türkmenistan
Ülke Hakkında Genel Bilgiler
Orta Asya’da yer alan Türkmenistan, kuzeyde Özbekistan (1.621 km.), kuzeybatıda
Kazakistan (3.719 km.), batıda Hazar Denizi (1.768 km.), güneyde İran (992 km.),
güneydoğuda Afganistan (744 km.) ile çevrili 488.100 km2 alana sahip bir ülkedir. Batıdan Doğuya 1.100 km. Kuzeyden Güneye 650 km’lik bir alana yayılmıştır. Ülkenin %
80’ini Karakum çölü kaplamıştır. Geriye kalan % 20’sinin % 3’ünü ekilebilir alanlar, %
63’ünü çayır ve otlaklar, % 8’ini ormanlar, % 26’sını diğer alanlar oluşturmaktadır. Ülkenin Güneyinde Köpetdag ve Köyten dağları en önemli yükseltilerdir. Turan çukurluğu
ise ülkenin en derin kısmını oluşturur. Topraklarının önemli bir kısmı çöl olan Türkmenistan’ın en önemli su kaynağı, Tacikistan ve Özbekistan topraklarından da geçen
Amuderya nehridir. Ülkenin orta ve batı kesiminde doğal suyolu bulunmamakla beraber, dünyanın insan yapımı en büyük kanallarından olan Karakum Kanalı Amuderya
10
11

A.g.e., s.386-387.
A.g.e., s. 387.
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nehrinin sularını Mari ve Aşkabat bölgesine taşımaktadır. Kanal, büyük kesimi çöl olan
ülke için hayati önem taşımakta, 950.000 hektarlık alanda sulama kanal vasıtası ile yapılmakta, ayrıca Aşkabat şehrinin içme suyu da buradan karşılanmaktadır. Hazar Denizine dökülen Atrek, Karakum çölünde kaybolan Tecen ve Murgab önemli nehirlerdir.12
Türkmenistan iklimi subtropikal çöl iklimi özellikleri taşımaktadır. İklim sert
olup, genellikle yazları kuru ve sıcaktır, gece ile gündüz arasında büyük ısı farklılığı

görülmektedir. Türkmenistan çok az yağış almakta olup ilkbahardaki yağışlarda kuzeybatı 80 mm, çöle yakın bölgeler 100-150 mm, güneybatıdaki yaylalar 200-300 mm
yağış alırlar. Yıllık ortalama sıcaklıklar ülkenin kuzeyinde 11-3 °C, güneyinde 15-8
°C dolayındadır. Yılın en soğuk ayı Ocak’ta sıcaklık ortalama 3-5 °C dolayındadır. En
sıcak ayı ise Temmuz ayıdır ve çok yerde 30 °C’nin üstüne çıkmaktadır. Mart ayına
kadar don olayları görülmektedir. Don olmayan süre kuzeyde 200-230 gün, güneyde
ise 280-310 gün arasında değişmektedir.13
2016 yılı verilerine göre Türkmenistan nüfusu 5.438.670’dir. Bunun % 50,9’i yani
2.767.115’i kadın ve % 49,1’i, yani 2.671.555’i erkektir. Ülke nüfus artışı yıllık oranı
% 1,21 olup, 65.168 kişidir.14 Nüfusun büyük bölümü Türkmen (% 83), Özbek (% 9),
Rus (% 2,6) ve Kazak (% 1)kökenlilerden oluşmaktadır.15
Türkmenistan’da eğitime başlama yaşı 7 olup, ücretsiz olan zorunlu eğitim 10 yıldır. Daha önce 9 yıla düşürülen eğitim süresinin uzatılması, yeni Devlet Başkanı’nın
2007 yılındaki ilk icraatlarından birisi olmuştur. Ülkede genç nüfusun çok olması
yüksek öğrenime duyulan ihtiyacı artırmıştır. Bu talepler karşısında üniversiteler bünyesinde yeni bölümler açılmıştır. Bunun yanında Rusya merkezli üniversitelerin diğer
civar ülkelerde olduğu gibi Türkmenistan’da da şube açtıklarını görüyoruz.
Sovyetler Birliği döneminde Türkmen filolojisi bölümü dışında yüksek öğretimin
dili tamamen Rusça iken, bağımsızlık sonrası eğitim dili olarak Türkmenceye ağırlık verilmiştir. Ülkede Neytralniy Türkmenistan adlı Rusça yayımlanan bir resmî gazete vardır
ve haftalık resmi bülteni Türkmence ve İngilizcenin yarı sıra Rusça olarak da yayınlanmaktadır. Rusça, uluslar arası dil olarak Türkmenistan da kullanılma özelliğini giderek
12

13
14
15

Erdoğan Yıldırım, “Türkmenistan: Aşiretten Ulusa”, Bağımsızlıklarının 20. Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar – Türkiye ile İlişkiler, (Editörler: Ayşegül Aydıngün – Çiğdem Balım), Atatürk
Kültür Merkezi, Ankara 2012, s. 399; Durmuş Tatlılıoğlu, “Türkmenistan’ın Toplumsal Yapısı ve Türkmenistan Cumhuriyeti Üzerine”, Yeni Türkiye Dergisi, Türk Dünyası Özel Sayısı, S. 54, Eylül-Ekim 2013, s.
1840.
Mehmet S. Erol – Saule Baycaun, “Türkmenistan Cumhuriyeti Ülke Raporu 2001 Yılı”, Avrasya Dosyası
Türkmenistan Özel Sayısı, Yaz 2001, Sayı 2, Cilt 7, s. 6.
http://nufus.mobi/dunya/nufus/turkmenistan, Erişim 7 Ocak 2017.
Bilgehan Atsız Gökdağ, “Türkmenistan’da Dil Politikaları”, Yeni Türkiye Dergisi, Türk Dünyası Özel
Sayısı, S. 54, Eylül-Ekim 2013, s. 1825.
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İngilizceye bırakmaktadır. 1996 yılı verilerine göre okullarda % 16 Rusça eğitim yapılmaktadır. Günlük hayatta ve ticarette Rusça sıklıkla kullanılmakla birlikte etkisi gün
geçtikçe azalmaktadır. 1997-1998 eğitim yılında resmî verilere göre 800.000’den fazla
öğrencinin ana eğitim diline bakıldığında1938 okulda Türkmence, 250 okulda Rusça,
90 okulda Özbekçe ve 40 okulda Kazakça; 1999’da ise 170 okulda Rusça, 100 okulda
Özbekçe ve 40 okulda Kazakça ana eğitim dili olarak kullanıldığı görülmektedir.16
Siyasî ve İdari Durum
Türkmenistan 18 Ağustos 1991’de Moskova’da yapılan başarısız darbe girişiminden sonra çöküş süreci hızlanan Sovyetler Birliği’nden 27 Ekim 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir. 1985’te SSCB döneminde Türkmenistan Komünist Partisi Genel
Sekreterliğine seçilen ve daha sonra Bağımsız Türkmenistan’ın ilk cumhurbaşkanı
Saparmurad Niyazov bu bağımsızlık kararının alınmasında önemli rol oynamıştır.
Bağımsızlıktan iki ay sonra Türkmenistan başkenti Aşkabat şehri önemli bir olaya
ev sahipliği yapmıştır. 8 Aralık 1991’de Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya’dan oluşan
SSCB’nin Slav Cumhuriyetleri Minsk’te toplanarak “Bağımsız Devletler Topluluğu”
adıyla yeni bir oluşum kurduklarını dünyaya açıkladılar. Bu tüm dünyada “Slav Devletler Topluluğu” kuruluşu olarak algılandı. Bu yeni durum karşısında Orta Asya’nın
beş cumhuriyetinin liderleri Minsk girişimi olarak da adlandırılan yeni oluşumu değerlendirmek üzere Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta 12 Aralık 1991’de bir araya
gelerek iki günlük toplantı yaptılar. Toplantıda Bağımsız Devletler Topluluğuna eşit
ve kurucu üye statüsünde katılım kararı çıktı. Bu konuda yayınlanan Aşkabat Deklarasyonu’nda Orta Asya Cumhuriyetleri’nin 1990 Almatı ve 1991 Taşkent’te yaptıkları
istişare toplantılarının devamı olarak bir araya geldikleri ve durum değerlendirmesi
yaptıkları ifade edildi.17
BDT’nin kurulmasıyla Sovyetler Birliği dağılırken Türkmen SSC Devlet Başkanı
olan Saparmurat Niyazov, yeni kurulan devletin de başına geçmiştir. 1992 yılında gerçekleştirdiği Hac farizasından sonra Niyazov’un ismi “Türkmenbaşı” olarak anılmaya
başlamış ve 14 Eylül 1993 günü ilk defa resmi bir belgeyi Saparmurat Türkmenbaşı
olarak imzalamış, 1 Ekim 1993’te de Türkmenistan Parlamentosu tarafından resmiyet
kazandırılmıştır. Ayrıca Hazar Denizi kıyısında bulunan Türkmenistan’ın tek liman
kenti Şahgadam (Krasnovodsk)’ın adı ad Türkmenbaşı olarak değiştirilmiştir18.
16
17
18

A.g.e., s. 1830.
Abdulvahap Kara, Turgut Özal ve Türk Dünyası (Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri 1983-1993), İstanbul, 2012, s. 121-123.
Esedulah Oğuz, Türkmenistan: Stalin’den Niyazov’a, İstanbul 1996, s. 37-38.
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Türkmenistan’ı başkanlık sistemi ve bağımsız ve tarafsız bir ülke statüsünde yöneten Niyazov’tan sonra cumhurbaşkanlığı görevine Gurbangulı Berdimuhammedov
seçilmiştir.19 Aralık 1999’da düzenlenen Halk Maslahatı’nda ebedi devlet başkanı seçilen Saparmurat (Niyazov) Türkmenbaşı’nın Aralık 2006’daki vefatından sonra 11
Şubat 2007 tarihinde yapılan seçimde oyların % 89’unu alan Berdimuhammedov 5
yıllığına Devlet Başkanı seçilmiştir. 2008 yılında Devlet Başkanı G. Berdimuhamedov’un ilan ettiği yeni kalkınış döneminde Türkmenistan’ın piyasa ekonomisine geçiş
sürecinde Anayasa’ya değişikliklerin ilave edilmesi ve uluslararası hukuk metinlerine
ve diğer antlaşmalara uygun hale getirilmesi yönünde çalışmalar başlatılmış olup, 26
Eylül 2008 tarihinde gerçekleştirilen 21. Halk Maslahatı toplantısında Türkmenistan
Anayasası’nın yeni metni kabul edilmiştir.
Yeni Anayasa’ya göre Türkmenistan’da halk temsilcilerinden oluşan Halk Maslahatı’nın kanun kabul etme ve yasama ile ilgili yetkileri Türkmenistan Meclisi’ne
aktarılarak eski Anayasa’nın 48. maddesindeki Halk maslahatına tanınmış yetkiler
Türkmenistan meclisine devredilmiştir. 14 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirilmiş
milletvekili seçimlerinde Türkmenistan Meclisi’nde milletvekillerinin sayısı 50’den
125’e çıkarılmış ve Anayasa’yı kontrol yetkisi verilmiştir.
12 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirilen Devlet Başkanı seçimlerinde 8 aday içerisinden oyların % 97’sini kazanan G. Berdimuhammedov ikinci defa Devlet Başkanı
görevine seçilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre, seçime katılan
diğer adaylardan Kakageldi Abdullayev yüzde 0,16, Saparmurat Batyrov yüzde 0,19,
Recep Bazarov yüzde 0,28, Esendurdı Gayipov 0,06, Gurbanmammet Mollaniyazov
yüzde 0,08, Enerji Bakanı Yarmammet Orazguliyev yüzde 1,02 ve Su İşleri Bakanı
Annageldi Yazmuradov yüzde 1,07 oranında oy almıştır.20
Türkmenistan’ın Başkenti Aşkabat’tır. Ülke, idari olarak 5 Vilayete ayrılmıştır. Vilayetlerde üst yönetim görevi Hakimler (Belediye Başkanı/Vali) tarafından yürütülür. Vilayet sınırları içerisinde yerleşen Şehir ve Etraflar (İlçe) da yine Şehir Hakimi
ve Etraf Hakimi tarafından Vilayet Hakimine bağlı olarak yürütülür. Daha küçük
yerleşim yerleri Geneşlikler ve Obalar, Arçınlar ve Birlikler tarafından yine Vilayet
Hakimine bağlı olarak yürütülür. Ülkedeki beş vilayet Ahal, Balkan, Daşoğuz, Mari
ve Lebap vilayetleridir. Başkent Aşkabat, Ahal’dan ayrı yönetilmektedir. Ülke toplam
16 şehir, 50 ilçe, 9 ilçe kasabası, 77 kasaba, 565 köy muhtarlığı, 1.937 küçük yerleşim
19

20

Güngör Turan, “Türkmenistan’ın Ekonomik Yapısı, Potansiyeli ve Yatırım İmkanları”, Türk Cumhuriyetleri’nde Yatırım İmkanları, (Editör Hasan Selçuk), TASAM Yayınları, İstanbul, 2004, s. 105; Ahmed
Raşid, Orta Asya’nın Dirilişi, İslam mı, Milliyetçilik mi?, İstanbul, 1996, s. 231; Oliver Roy, Yeni Orta
Asya Ya Da Ulusların İmal Edilişi, İstanbul, 2000, s. 165; Yıldırım, a.g.e., s. 415; Yeni Şafak, 26.12.2006
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2012/02/120213_turkmen_elections.shtml, Erişim, 15 Mart 2016.
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biriminden oluşmaktadır.21
Ahal, Türkmenistan’ın güneyinde yer alan vilayettir. İran ve Afganistan’a sınırı
olan Ahal Vilayetinin merkezi Anev’dir. 95.100 km_ yüzölçümüne sahip vilayetin
nüfusu 880.700’dür. Başkent Aşkabat bu vilayetin içinde özerk olarak yer almaktadır.
Balkan, Türkmenistan’ın batısında yer alan vilayettir. Özbekistan, Kazakistan ve
iran’a sınırı olan vilayetin merkezi Balkanabat’dır. 138.000 km_ yüzölçümüne sahip

Balkan vilayetinin nüfusu 552.000’dir. Hazar Denizi’ne sahili olan Balkan Vilayeti
önemli enerji rezervlerine sahiptir. Balkan vilayetinde Türkmenistan’ın doğal gaz üretiminin yüzde 18’i petrol üretiminin ise yüzde 94’ü gerçekleşir. Vilayetin tarım üretimi
önemsizdir. Vilayetin önemli şehirleri Türkmenbaşı, Serdar, Hazar, Gumdag, Bereket,
Etrek, Esenguli’dir.
Daşoğuz, Türkmenistan’ın kuzeyinde yer alan vilayettir. Özbekistan’a sınırı olan
vilayetin merkezi Daşoğuz’dur. 73.600 km_ yüzölçümüne sahip Daşoğuz vilayetinin
nüfusu 1.366.300’dür. Vilayetin önemli bir bölümü çöldür.
Lebap, Türkmenistan’ın kuzeydoğusunda yer alan vilayettir. Özbekistan’a sınırı
olan vilayetin merkezi Türkmenabat’dır. 94.000 km_ yüzölçümüne sahip Balkan vilayetinin nüfusu 1.034.700’dir. Türkmenistan’ın en yüksek dağı vilayet sınırları içerisindedir.
Mari, Türkmenistan’ın güneydoğusunda yer alan vilayettir. Afganistan’a sınırı olan
vilayetin merkezi Mari’dir. 87.000 km2 yüzölçümüne sahip Mari vilayetinin nüfusu
1.146.800’dür. Vilayet önemli bir sanayi ve tarım üretim merkezidir. Önemli bir arkeolojik merkez olan Merv şehri bu vilayetin sınırları içerisindedir.22
Bağımsızlık döneminin ilk Cumhurbaşkanı Niyazov’un döneminde Türkmenistan’ın bağımsız bir ulus devlet olarak hukuki, siyasi ve ekonomik inşası yönünde çalışmalar yapılmıştır Bu çalışmalara arasında en önemlisi olarak bağımsızlıktan hemen
sonra 18 Mayıs 1992 tarihinde kabul edilen Türkmen Anayasası olduğunu söyleyebiliriz. Bu anayasanın ilk cümlesi, Türkmen ‘millî değerleri ve menfaatlerini korumayı ve
Türkmen halkının egemenliğini güçlendirmeyi amaçladığını bildirir ve ‘vatandaşların
haklarını ve özgürlüklerini garanti altına alarak iç barış ve millî birliği sağlayacak şekilde Türkmenistan Cumhuriyeti’ni halk hâkimiyetine dayalı bir hukuk devleti olarak
tanımlamaktadır.23
21
22
23

“Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Raporu”, Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı II, 54,
Eylül-Ekim 2013, s. 1792.
DEİK Türkmenistan 2008, s. 6.
Yıldırım, a.g.e., s. 423.
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Yürütmenin başı Devlet Başkanıdır. Devlet Başkanı, aynı zamanda Başbakanlık
görevini de yürütmektedir. Meclis üyeleri 5 yılda bir yapılan seçimlerle yenilenmektedir. Türkmenistan’da yargı gücü mahkemelere aittir. Yargı gücü, yüksek mahkeme,
askeri mahkemeler ve kanunda gösterilen diğer mahkemeler tarafından kullanılır.
Kanunları denetleme yetkisi Başsavcıya ve ona tabi savcılara aittir. Başsavcı’yı Devlet
Başkanı 5 yıl için tayin eder.
12 Aralık 1995’te Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın genel kurulunun meclisinde,
185 üye devletin onayıyla Türkmenistan’a Daimi Tarafsızlık statüsü verilmiştir. Bundan dolayı Türkmenistan dünya platformunda büyük bir sorumluluk üstlenmiştir.
Günümüzde, Merkezi Asya’da barışsever ve karakteristik özelliğe sahip Türkmenistan, otoritesini daha da güçlendirmektedir.24
1992 Anayasasının 1.maddesinde Türkmenistan’ı demokratik ve laik bir hukuk
devleti olarak tanımlamakta ve Türkmenistan’ın devlet sistemini de ‘başkanlık cumhuriyeti’ olarak ifade etmektedir. Devlet otoritesi, kuvvetler ayrılığı ilkesine göre yasama (meclis ve lahaty), yürütme ve yargı olmak üzere üç ana bölüme ayrılmıştır (4.
madde). Buna göre halk oylamasıyla beş yıllığına seçilen başkan, devletin, hükümetin
(bakanlar kurulunun) başkanı ve silahlı kuvvetlerin de başkomutanı olarak belirlenmiş
olmanın yanı sıra kanun hükmünde kararnameler (ferman) çıkarma, hâkim ve savcıları atama, görevden alma ve hükümetin dokuz ay içinde iki kere güvenoyu alamaması
durumunda ‘millî meclis’i feshetme yetkileriyle de donatılmıştır.25
Parlamento, bu bağımsızlık yılları içerisinde Türkmenistan’da halk temsilcilerinin
gözetim ve deneyimleri neticesinde kazanılmış temel başarılardan biridir. Türkmenistan Anayasası’nın 59. maddesi gereğince Türkmenistan Meclisi (parlamento), yasama
organının en üst kurumudur. 26 Eylül 2008’de Türkmenistan Anayasası’nın gözden
geçirilmiş kanunları ile meclisin yasama imkânları ve Türkmen Devlet Yönetimindeki
konumu dikkate alınarak söz konusu maddeler daha da iyileştirilmiştir. Meclis, toplam 125 milletvekilinden oluşmaktadır. Milletvekilleri, yerel seçim bölgelerine göre 5
yıllık süre ile seçilmektedir. Meclis, milletvekillerinin görev ve sorumluluklarını özel
olarak belirlemektedir. Genel kurul, meclis başkanını ve onun yardımcılarını belirleme yetkisine sahiptir. Ayrıca komiteleri ve meclis üyelerini de belirleme hakkına
sahiptir. Yaşlılar Meclisi, Türkmen devlet yönetiminde ecdadın gelenek ve göreneklerini, törelerini yaşatan ve hayata aksettiren bir meclistir26.
24
25
26

“Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Raporu”, s. 1792.
Yıldırın, a.g.e., s 424.
“Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Raporu”, s. 1793.
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1992 Anayasasının kurduğu ve 2008’de yapılan kapsamlı anayasa değişiklikleriyle
kaldırılan bir başka kurum da teorik açıdan ülkenin en yüksek iktidar organı olarak tanımlanan Halk Maslahaty’dır. Türkmenistan’ın kendisini bir ulus devlet olarak kurma
sürecinde dönemin Devlet Başkanı Niyazov tarafından başka hiçbir hukukta görülmemiş olan ve kendi ifadesiyle ‘eski Türkmen geleneklerine dayandırarak oluşturduğu
Halk Maslahaty, devlet başkanı, meclis üyeleri, her etrapta (vilayetlerin altında kent
ve kasabalardan oluşan idari birimler) halk tarafından seçilmiş halk vekilleri, yüksek
kadı, yüksek iktisadi mahkeme başkanı, başsavcı, bakanlar kurulu üyeleri, vilayet idarelerinin yöneticileri, etrapların idare merkezi olan şehir ve kazaların arşınlarından
(belediye meclis başkanları) oluşuyordu (49. madde).27
Genel Ekonomik Durum
SSCB döneminde diğer Orta Asya Cumhuriyetleri gibi Türkmenistan’ın ekonomik yapısı da, SSCB döneminin ekonomik ihtisaslaşma politikaları gereğince işlenmemiş tarım ürünleri ile pamuk sağlama ve elde edilen hammaddeleri Rusya’ya
aktarmak üzere şekillendirilmiştir. Ekonominin hammadde üretimi üzerinde yoğunlaşması ve bu hammaddelerin diğer Cumhuriyetlerdeki sanayilerde kullanılması diğer
sektörlerin geri kalmasına neden olmuş ve bunun sonucunda Türkmenistan, SSCB
döneminde en geri kalan ve fert başına milli geliri en düşük cumhuriyetlerden biri olmuştur. Bağımsızlıktan hemen sonraki dönemde ise Türkmenistan tarafından izlenen
ekonomik strateji, büyük ölçüde dış piyasalardan borçlanarak, enerji sektörünün geliştirilmesi ve yenileştirmek için yatırım yapılması, yine borçlanarak elde edilen kaynakların tarımsal sanayi sektörünün geliştirilmesinde kullanılması olarak özetlenebilir.
Toplam işgücünün yaklaşık yarısının istihdam edildiği tarım sektöründe, üretimin
%83,2’si özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Biri gıda politikası bağlamında
temel gıda niteliğinde, diğeri ise son yıllarda gelişen ülke tekstil sektörüne ham madde sağladığından, özellikle buğday ve pamuk üretimine büyük önem verilmekte ve
durum bizzat Devlet Başkanı’nca takip edilmektedir.
Türkmenistan Devlet Başkanı G. Berdimuhhamedov’un ilan ettiği yeni kalkınma
döneminde gerçekleştirdiği reformlar kapsamında 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
Milli para birliği Manat’ın denaminasyonu gerçekleştirilmiştir. 2008 yılında denaminasyona hazırlıklar kapsamında ülkede önceden hareket eden serbest piyasa döviz
kuru (1 $ = 23.500 Manat) ile resmi kur (1$ = 5. 200 Manat) arasındaki farkın giderilmesi yönünde çalışmalar devam etmiş ve Türkmenistan’da tek kur 1 ABD Doları
27

Yıldırım, a.g.e., s. 425.
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= 14.215 Manat olarak tespit edilmiştir. Tek Kur’a geçiş döneminde ülke genelinde
Bankalarda ve Ticaret Merkezlerinde 148 döviz merkezi ve şube hizmete açılmıştır.
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren Yeni para birimine geçilmiş ve Türkmenistan’da
halen yürürlükte olan 5.000 Manat =1 Manat’a denkleştirilmiştir. 1 ABD Doları
2,843 yeni Manat’a denkleştirmiştir. Eski Türkmen manatlarında ülkenin kurucu
Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı’nın resimleri yer alırken, yeni banknotlarda

ise Türkmenbaşı’nın yanı sıra Türk büyükleri Oğuz Han, Dede Korkut, Tuğrul Bey,
Sultan Sencer ve Mahtumkuli’nin resimleri kullanıldı. Günümüzde 1 ABD Doları
3,5 Manat civarındadır.28
Bağımsızlığın kazanılmasından sonra piyasa ekonomisine geçiş sürecinde gerçekleştirilmesi gereken özelleştirme faaliyetleri aradan onlarca yıl geçmesine rağmen çok
yavaş ilerleme kaydetmektedir. Orta ve büyük ölçekli kuruluşların özelleştirilmesini
hızlandırmak, yabancı yatırımcıyı çekmek için Türkmenlerle aynı hakları sağlamak
üzere 1997 yılında yeni yasal düzenlemelere gidilerek Devlet Başkanına bağlı Yabancı
Yatırımlar Ajansı kurulmuş, 1998 Ocak ayında Ajansın içinde Özelleştirme Merkezi
oluşturulmuştur. Bütün bu çabalara rağmen özelleştirilecek kuruluşların eski teknolojiye sahip olması ve satış için saptanan başlangıç fiyatlarının çok yüksek tutulması
nedenleriyle istenilen sonuca ulaşılamamıştır. 2001 yılından itibaren özelleştirme sorumluluğu Ekonomi ve Maliye Bakanlığına geçtiğinden bu yana özelleştirme amaçlı
bir satış yapılmamıştır. Önemli işletmelerde devletin ortaklık payı %50 olarak devam
etmektedir. Ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren tesislerin ise genellikle Belediyelere ait olduğu görülmektedir.
2012 yılı bir önceki dönem göz önünde tutulan taslak gereği yatırım miktarı %
22,9 arttı. Dış ticaret hacmi ise % 48,8 arttı. Devlet bütçesi hesaplarına göre gelir %
123,1, gider ise % 93 olarak gösterildi. Bu bütçeden % 75,8’i sosyal yaşam projelerine
ayrıldı. 2010 yılına ait rakamlarla karşılaştırıldığında ortalama maaş miktarı 2012 yılında %v13,4 arttı.29
“Türkmenistan sosyal-ekonomik gelişiminin 2011-2030 yıllan için milli projesinde” ve “Türkmenistan Cumhurbaşkanının, köylerin, kasabaların, ilçelerdeki şehirlerin ve ilçe merkezlerinin halkının sosyal yaşam şartlarım geliştirmek için 2020 yılına
kadar milli projesinde” belirlenen çalışmaları hayata geçirmek ve halkın yaşamının
gelecekte daha da geliştirmek için gerekli şartlar sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu ise,
imkanlar dahilinde ülkede tarım sanayisinin gelişmesine, yeni ürün alanlarındaki re28
29

Milliyet, 1.01.2009; http://paracevirici.com/serbest-piyasa/doviz-kuru/turkmenistan-yeni-manati, 17
Aralık 2016
“Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Raporu”, s. 1798.
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kabete, arsa ve mülk sahiplerinin daha da artmasına, özel sektörde tarımsal ürün üretenlerin sayısının artmasına yol açıyor.
Günümüzde Türkmenistan, temel ürünlerin taleplerini karşılayan bir ülkeye dönüşmüş durumdadır. Yapılan ekonomik ve hukuki değişimlerin sonucunda iç pazarlardaki
ürün çeşitliliği oluşturulup, Türkmen toprağında yetiştirilen gıda ürünlerinden ve değerli tarımsal ürünlerden alınan hasılatın fazlası dünya pazarlarına ihraç edilmektedir30.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yayınladığı bültene göre, 2013 yılında GSYİH 55 milyar dolara ulaşan Türkmenistan’ın sanayide % 7,3, inşaatta % 17,3 büyüme
gerçekleştirdiği, dış ticaret hacminin 31 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor.
Türkmenistan’da kişi başına düşen milli gelir ise 9 bin 700 dolar. Dış ticaret hacmi
hızla artan Türkmenistan’ın 2013 yılında ihracatı 17,1 milyar dolar, ithalatı ise 12,4
milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunula birlikte, doğal gaz zengini Türkmenistan’ın
IMF verilerine göre % 3,3 seviyesindeki kabul edilebilir bir cari işlemler açığıyla (açık
2012’de % 0 oldu) % 10,2’lik büyüme kaydettiği görülüyor. Yine IMF verilerinde,
Türkmenistan’ın 1996-2005 yılları arasında ortalama % 9,9, 2006-2013 yılları arasında da ortalama %11’lik büyüme seviyesini ulaştığı görülüyor.31
Türkmenistan’ın dış ticaret verilerine bakıldığında en büyük ihracat kalemlerinin
doğalgaz, ham petrol, petro-kimya ürünleri, tekstil, pamuk ve iplikten oluştuğu gözlenmektedir. İthalat kalemlerinde ise en büyük pay inşaat malzemeleri, makine ve
teçhizat, çeşitli kimyasallar ve gıda ürünlerine aittir. 2012 yılı itibariyle ihracatındaki
başlıca ülkeler Ukrayna – (Rusya) (% 51), İran (% 19), Türkiye (% 10 )Azerbaycan
(% 5), diğer (% 20) ve ithalatındaki başlıca ülkeler ise Türkiye (% 17), ÇHC (% 17),
Rusya (% 16), Ukrayna (% 9), İran (% 7), BAE (% 5), diğer (% 39)’dur.32
Son yıllarda ekonomide turizm sektörünün ön plana çıkarılmaya çalışıldığı ve gelir kalemlerinde bir çeşitlilik yaratılmaya çabalandığı gözlenmektedir. Bu kapsamda,
2007 yılında inşasına başlanan Avaza Milli Turizm Bölgesi, Türkmenistan’ın Hazar
Denizi kıyısında yer alan Türkmenbaşı şehrindedir. 3 ayrı aşamadan oluşan Avaza
projesine göre, tesisler 750 hektarlık geniş bir alanda kurulmaktadır. 4 milyar doları
aşan proje çerçevesinde modern otellerin yanı sıra sağlık merkezleri, spor tesisleri,
villalar, pansiyonlar, iş merkezleri, çocuk dinlenme kampları, dinlenme tesisleri ve
kültürel merkezler kurulmuştur. Bölge personelinin eğitimine Türkiye katkı sağlamıştır. Turizm Bölgesi’nin geliştirilmesine destek olmak ve turizm alanında nitelikli
personellerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, Türkmenistan Turizm Devlet
30
31
32

A.g.m.
haber.tobb.org.tr/ekonomikforum/2014/244/038_040.pdf, Erişim, 15 Ağustos 2017.
https://www.deik.org.tr/uploads/turkmenistan-ulke-bulteni.pdf
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Komitesi ile TİKA arasında, 29 Şubat 2012 tarihinde imzalanan “Türkmenistan’da
Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Meslekî Eğitim Programları Düzenlenmesi Projesi Uygulama Protokolü” kapsamında planlanan eğitimlere aynı yıl başlanarak otel
idarecileri, öğrenci ve öğretmenler ile otel çalışanlarına işbaşı eğitimleri verildi.33
Ayrıca, Türkmenistan’da kültürel ve tarihi anıtları korumak, kültürel mirası öğrenmek ve halka ulaştırmak için birçok çalışmalar yapılmaktadır. 1999’da eski Merv’in,
2005’te Köhne Ürgenç’in abideleri, 2007’de Nusay Kalesi UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’ne girdi. Özellikle bağımsızlığın son yıllarında arkeoloji araştırılması yürütülmekte, uluslararası alanda işbirliğine önem verilmektedir.
2006 yılının Mayısında Aşkabat ve Daşoğuz İlinde UNESCO’nun destekleriyle
yapılan “Daimi Tarafsız Türkmenistan ve UNESCO: Tarihi ve Kültürel Mirasa Değer Vermek ve Dünya Mirasının Eserlerini Korumanın Yollarını Belirlemek” yine
aynı sene Kasım ayında Man İli’nde “Eski Margiana Dünya Kültürünün Yeni Merkezidir”, 2007 yılının Aralık ayında “Nusay, Dünya Kültür Gelişimi’nin Eski Ocağıdır”, 2008 yılının Ağustosunda yapılan “Yeni Kalkınma Dönemi ve Dehistan’ın
Eski Tarihi”, 2008 yılında “Türkmen Toprağı, Eski Kültürlerin ve Medeniyetlerin
Ocağıdır”, 2009 yılında “Eski Ceytun, Dünyanın İlk Tarım Kültürü Ocağıdır”, 2010
yılında “Doğu Türkmenistan Mirası, Orta Çağ Kültürünün Merkezinde”, 2011 yılında “Türkmenistan’ın Eski Medeniyeti ve Dünya Medeniyetinin Gelişiminde Sahip
Olduğu Yer”, başlıklı uluslararası bilimsel sempozyumlar yapılmıştır.34
Türkmen toprağı, tarihsel bilgilere göre yeryüzünde çiftçilik kültürünün ilk merkezlerinden biridir. Buna Anev’de bulunan Ak Buğday’ın ilk taneleri bu bilgiyi doğrulamaktadır. Bununla ilgili olarak 2005’te Aşkabad’ta bir Buğday Müzesi inşa edilmiştir.35
Türkmenistan, Sovyetler Birliği’nden kolektif çiftlik sistemini devralmış ve bugüne
kadar yapılan reformlar asgari düzeyde kalmıştır. Devlet halen tarım ürünlerinin dağıtımını ve pazarlamasını kontrol etmektedir. Ülkenin en büyük gelir kaynaklarından olan
pamuk ihracatı da Tarım Bakanlığı’nın tekeli altındadır. Bununla birlikte ülke topraklarının kalitesinin düşük olması, sulama sistemlerinin yetersizliği ve ülkenin ikliminin
tarıma elverişli olmaması tarım sektörünün gelişmesini engelleyen diğer faktörlerdir.
Ülkedeki tarım alanlarının yarısından fazlasında pamuk yetiştirilmektedir. Ülke33

34
35

DEİK Türkmenistan Ülke Bülteni 2012, s. 12; https://www.turcomoney.com/avaza-turk-yatirimcilari-bekliyor.html, Erişim 18 Ağustos 2016; http://www.milliyet.com.tr/turkmenistan-avaza-milli-turizm-bolgesindeki-ankara-yerelhaber-298656/, Erişim 18 Ağustos 2016; http://www.turkiye-turkmenistan.com/
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nin en büyük gelir kaynaklarından olan pamuk ihracatı Tarım Bakanlığı’nın tekeli
altındadır. Türkmenistan, Orta Asya’da Özbekistan’dan sonra ikinci önemli pamuk
üreticisidir. Dünya sıralamasında 9’üncü üretici olan ülkenin pamuk üretimi toplam
tarım sektörünün % 70’ini oluşturmaktadır. Pamuk üretimi devlet tarafından sübvanse edilmekte ve üreticinin tohum, gübre ve makine giderlerinin % 50’si devlet tarafından karşılanmaktadır. Buna karşılık üreticiler, topladıkları pamukları devlete belli bir
fiyattan satmak zorundadırlar. Türkmenistan’da üretilen diğer önemli ürünleri buğday,
arpa, mısır, çeltik, susam, kavun, karpuz, üzüm ve meyan köküdür.36
Türkmenistan’a Sovyetler Birliği’nden önemli bir sanayi altyapısı kalmamıştır.
1970’lerden itibaren Moskova, Türkmenistan’da sadece petrol ve doğalgaz ile pamuk
işleme alanlarında yatırımlar yapmış ve bu nedenle sanayi altyapısı bu sektörler ile kısıtlı
kalmıştır. Bağımsızlıktan sonra Türkmenistan’da sanayinin ağırlığı enerji sektörüne kaymışsa da, pamuk işlemesi ekonomi içerisindeki önemini korumaktadır. Üretilen pamuk,
büyük ölçüde ülke içerisinde işlenmektedir. Ülkenin tekstil altyapısı büyük ölçüde Türk
yatırımları ile gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde son yıllarda çimento, gübre, plastik boru
gibi ülkenin ihtiyacı olan malları üreten tesisler birer birer açılmaya başlanmıştır.
Sovyetler Birliği’nde hammadde kaynağı olan Türkmenistan Bağımsızlık yılları
içerisinde kendi Tekstil sanayisini oluşturmak için 1 milyar 200 milyon ABD Doları
yatırım yaparak 55 adet tekstil Fabrikasını kurmuştur.
Ülkede genel olarak ulaştırmada benzinin ucuzluğunun da etkisi ile karayolu tercih edilmektedir. Karayolu ağı yaygın olmakla beraber, altyapı eksiklikleri mevcuttur.
Ayrıca, 1000 km’si son 15 yılda yapılmış olan toplam 3.000 km’lik demiryolu ağı ülkenin büyük şehirlerini birbirine bağlamakta ve genellikle yük taşımacılığında kullanılmaktadır. 90’lı yıllarda demiryolunun İran’a da bağlanması ile İstanbul-Pekin arasında kesintisiz bir tren hattı kurulmuş olsa da, Türkmenistan ile İran arasındaki hat
aktif olarak kullanılmamaktadır. Kazakistan-Türkmenistan-İran’ı birbirine bağlayan
Taze Uzen-Bereket-Etrek-Gürgen demiryolu açılarak hizmete girmiştir. Modern bir
filo ile donatılmış olan Türkmenistan Havayolları, iç hatlarda çok düşük ücretler ile
tüm şehirlerarası uçuşlar düzenlemektedir. Ayrıca, birçok önemli uluslararası noktaya
da uçuşlar mevcuttur.37

Ülkede telefon altyapısı, eski teknoloji olmasına rağmen yeterlidir. Şehir içi görüşmeler ve diğer hizmetler ise oldukça ucuzdur. Ancak ülkede internet hizmeti çok
kısıtlı bir kitleye verilmekte olup, halkın internete erişimi hemen hemen imkânsızdır.
36
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Türkmenistan Tarım ve hayvancılık, http://www.ekonomi.gov.tr, Erişim, 10 Eylül 2016.
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Berdimuhammedov seçilmeden önceki vaatlerinden birisi interneti yaygınlaştırmak
olmakla beraber, bu belli başlı şehirlerde açılan birkaç internet-kafeden öteye gidememiştir. 2000 yılında yenilenen bir lisans anlaşması ile Türkmenistan’da faaliyet gösteren özel internet servis sağlayıcıların lisansları iptal edilmiş ve Turkmentelekom
tek servis sağlayıcı haline gelmiştir. 2006 yılı itibariyle Kazakistan’da 1000 kişiye 84
internet kullanıcısı düşerken, Türkmenistan’da her 1000 kişiye 13 internet kullanıcısı
düşmektedir. Ülkede biri devlete ait 3 mobil telefon şirketi (Diğerleri Rus ve Çin
firmalarıdır) faaliyette olup, kapsama alanı sadece belli başlı şehirler ile kısıtlıdır. 2005
yılı rakamlarına göre Türkmenistan’da her 1000 kişiden 11 ‘i cep telefonu abonesidir,
ki bu rakam Orta Asya şartlarında bile çok düşük kalmaktadır.38
Bankacılık sektörü, Türkmenistan’da hızla gelişmekte olan bir sektördür. Sektör
eski Sovyet sisteminin karakteristiklerini taşımakla beraber, yeni sisteme ayak uydurma çalışmaları hızla devam etmektedir. Devlet Başkanı’na bağlı olan Merkez Bankası, banka kurma ve dış operasyonlar için lisansları vermekte, bankaların mevzuat
kapsamında hareket etmelerini denetlemekte, döviz kurunu ve faiz oranlarını da belirlemektedir. Ülkede borç, iflas, teminat, kefil ve ipotek gibi konularda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmakta olup, gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Sigorta işlemleri
ise devlete bağlı olan tek bir kurum olan “Türkmen Dövlet Atiyaçlandırış” kuruluşu
üzerinden gerçekleştirilmekte olup, sağlık, araba, ev ve diğer hasarlara karşı yapılabilmektedir. Ziraat Bankası’nın bir iştiraki olan Türkmen-Türk Ticaret Bankası, Türkmenistan’da faaliyet gösteren çok az sayıdaki yabancı bankadan birisidir.
Hazar bölgesi enerji piyasasındaki en önemli aktörlerden biri olan Türkmenistan,
17,5 trilyon m3’lük rezervleri ile dünyada Rusya, İran ve Katar’dan sonra en çok doğal
gaz rezervlerine sahip dördüncü ülke konumunda. Doğal gaz açısından çok zengin
kaynaklarına sahip olmasına rağmen, bu durum üretime yansımamaktadır. Nitekim
dünyadaki doğal gaz rezervlerinin % 9,3’üne sahip olan Türkmenistan, dünyadaki toplam üretimin sadece % 1,9’nu karşılamaktadır. Bu rakamlardan da görüldüğü
gibi ülkede geliştirilmemiş birçok doğal gaz sahası bulunuyor. Ancak, gaz sahaların
geliştirilmesi ile beraber ülkedeki doğal gaz üretimi gelecek yıllarda çok daha fazla
artacaktır. Nitekim son rakamlar üretimin hızla arttığını göstermektedir. 2009-2014
yılları arasında yaklaşık % 91 oranında artan üretim 69,3 milyar metreküpe ulaştı.
Türkmenistan Enerji Bakanlığı’nın tahminlerine göre ülkenin doğal gaz üretimi 2030
senesinde 230 milyar metreküpe yükselecektir.39
38
39

DEİK Türkmenistan 2008, s. 12.
“Türkmenistan İçin Güney Gaz Koridorunun Önemi Artmaktadır”, http://tr.trend.az/business/energy/2486960.html, Erişim 10 Eylül 2016.
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Türkmenistan’ın en büyük gelir kaynağı olan doğalgaz üretimi, bir devlet kuruluşu olan “Türkmengaz” tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkmenistan’ın resmi kaynaklara göre doğalgaz rezervleri 2 trilyon m³, petrol rezervleri ise 400 milyon ton
seviyelerindedir. 2008 yılında 72 milyar m³ doğalgaz ve 10,5 milyon ton ham petrol
üretilmiştir. Üretilen doğalgazın yaklaşık 42 milyar m³’lük kısmı Rusya’ya, 14 milyar
m³’lük kısmı İran’a ihraç edilmiş, 16 milyar m³’lük kısmı yurtiçi piyasada tüketilmiştir.
Türkmenistan, 2020 yılına kadar enerji sektörüne 60 milyar dolarlık yatırım yaparak
yıllık üretim kapasitesini 240 milyar m³ doğalgaz ve 100 milyon ton petrol seviyesine
çıkarmayı hedeflemektedir.40
Türkmenistan, 2006 yılında sattığı doğalgazın bin m³’ünün önce 44 ABD $’dan,
65 ABD $’na daha sonra ise 100 ABD $’a artırmıştır. Eylül 2006 yılında Rusya Federasyonu’na 2007-2009 yılları için bin metreküpü 100 ABD $’dan 162 milyar metreküp doğalgaz satma anlaşması imzalamış ancak daha sonra bu rakamı revize ederek
2008-2009 yılları için 50 milyar metreküp için ilk dönemde 130 ABD Doları sonraki
ikinci yarısında 150 ABD Doları olarak fiyatı belirlemiştir.
Türkmenistan’ı Afganistan üzerinden Pakistan ve Hint Okyanusu’na bağlayacak
olan TAPİ Boru Hattı Projesi de gündemde olan projelerden olup, 1600 km. uzunluğunda ve 33 milyar m³ kapasiteli olması planlanan bu hat ile Türkmen gazı Uzak
Doğu pazarlarına da ulaşabilecektir.
Bunun yanı sıra Türkmenistan son yıllarda yakın ilişkiler geliştirdiği Çin Halk
Cumhuriyeti ile 2006 yılı başında 30 yıl süreyle yılda 30 milyar m³ doğalgaz alımını içeren bir anlaşma imzalamıştır. Anlaşmaya göre nakil hattı inşaatı 2007 yılında
başlamıştır. Hat inşaatından sonra doğalgaz aktarımı 2010 senesinde başlatılmıştır.41
Türkmenistan dört ülkeye doğal gaz ihraç etmektedir. Çin, Rusya, İran ve Kazakistan. Çin, Türkmenistan’ın en büyük ihracat pazarı ve 2014 senesinde ülkenin
toplam doğal gaz ihracatının % 62’si bu pazara yapıldı. Türkmenistan için mevcut
pazarlardan sadece Çin gelecek vaat ediyor. Fakat ülkenin Çin’e aşırı bağımlılığı ülkeyi enerji güvenliği anlamında büyük sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. Bu bağlamda
Türkmenistan’ın en kısa zamanda yeni pazarlara yönelmesi, enerji güvenliği açısından
hayati önemi haiz. Bu açıdan bakıldığında, Türkmenistan’ın en kısa zamanda yeni
pazarlara yönelmesi, enerji güvenliği açısından hayati önemi haiz. TAPI projesi gelecek için umut vaat etse de, Afganistan’daki istikrarsız ortam projenin kısa zamanda
gerçekleştirilmesini engelliyor. Türkmenistan’ın Güney Gaz Koridoru vasıtasıyla Tür40
41

Türkmenistan Ülke Raporu, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,
2011, s. 7.
DEİK Türkmenistan 2008, s. 11-12.

204

TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ

kiye ve Avrupa pazarlarına açılması, ülkenin pazar konusundaki engellerini kaldırmış
olacak. Bu bağlamda Trans Hazar Boru Hattı projesinin gerçekleştirilmesi önem arz
ediyor. Projenin yapımı ile beraber hem Türkmenistan dünyanın en büyük ikinci doğal gaz piyasasına erişme fırsatını yakalayacak hem de Türkiye ve AB, Rusya’ya olan
aşırı bağımlılığı azaltabilecek.42
Türkmenistan, doğalgazın yanı sıra petrol endüstrisini de geliştirmek için çeşitli
girişimlerde bulunmaktadır. 1990’lı yıllarda 3 milyon ton seviyelerinde olan petrol
üretimi, 2000’li yıllarda 10 milyon ton seviyelerine çıkmıştır. Sektöre daha fazla yabancı yatırım çekilmesi hedeflenmekte, ancak üretim-paylaşım anlaşmalarının içerdikleri yabancı ortaklara getirilen şartlar ve genel olarak ülkedeki yatırım ortamının
yetersizliği buna engel teşkil etmektedir. Ülkenin iki rafinerisi olan Hazar kıyısındaki
Türkmenbaşı Rafinerisi ve Özbekistan sınırındaki Seydi Rafinerisi, Türk firmalarının
da yer aldığı projeler ile son yıllarda yenilenmişlerdir.43
Petrol alanında kanıtlanmış rezervleri 2000 yılında 100 Mt’a veya 500 milyon varile (üretim/tüketim oranına göre 10 yıllık rezerv) erişmiş olup, böylece dünya rezervlerinin % 0,1’inden azına sahip olmaktadır. Ülkenin bağımsızlığından sonra yaşadığı
sıkıntılar sebebiyle Türkmenistan’ın petrol üretiminde büyük bir azalma görülmüştür.
1990’da 120 000 var/g olan üretim 1995’te 85 000 var/g’e inmiştir. Bununla birlikte
1996’dan sonra, eğilim tersine dönmüş giderek artan bir canlanma görülmüştür. Üretim 2000’de 150 000 var/g’ü bulmuştu. Bu artış, tüketimi 2000’de 95 000 var/g olan
Türkmenistan’a üretim fazlasını ihraç etme imkânı vermiştir.44
2016 yılının hemen başında, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov
Türkmenistan milli petrol ve gaz şirketi kurulması hakkında bir kararname imzaladı.
Kararnamenin Türkmenistan’da 2030 yılına kadar petrol ve gaz endüstrisinin geliştirme
programı çerçevesinde ülkede hidrokarbon kaynaklarını arama ve kullanma işlemlerine, bu ürünlerin iç ve dış pazarlarda satılmasına yardımcı olacağı açıklandı. Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı idaresine bağlı Hidrokarbon Kaynaklarının Kullanımı Devlet Ajansı % 90, Türkmengaz % 3, Türkmenneft % 2, Türkmenbaşı petrol rafinerileri
kompleksi ise % 5 hisseyle yeni devlet şirketinin kurucuları olacağı ifade edildi45.
Bunların yanı sıra, ülkede amonyak (2011’de yıllık 400 ton), karbomid (2011’de
yıllık 640 ton), sodyum sülfat, krom sülfür, kurşun, brom, bentonit, tuz, kükürt, potas42
43
44
45

Emin Akhundzada, “Türkmenistan İçin Güney Gaz Koridorunun Önemi Artmaktadır”, http://tr.trend.az/
business/energy/2486960.html, Erişim 10 Eylül 2016.
DEİK Türkmenistan 2008, s. 11-12.
Mohammad-Reza Djalili – Thierry Kellner, Yeni Orta Asya Jeopolitiği SSCB’nin Bitiminden 11 Eylül Sonrasına, (Fransızca Aslından Çeviren Reşat Uzmen), Bilge Kültür Sanat Yayınevi, İstanbul, 2009, s. 220.
http://www.yeniakit.com.tr/haber/turkmenistan-milli-petrol-sirketi-kuruyor-120437.html.
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yum, kaya tuzları, baz ve nadir metaller, sülestin, maden suları, yapı malzemeleri vb.
değişik türden maden yatakları da bulunmaktadır.
Türkmenistan günümüzde, hakikaten inşaat sektöründe hızlı büyüyen ve günden
güne gözle görülür bir ilerleme kat eden ülkedir. Bütün yapılar, inşaat sektörünün ne
denli işlediğini hatırlatıyor.
Ülkenin başkenti Aşkabat son yıllarda Ak Mermerli Şehre dönüştü. Burada çok
katlı, yaşam için bütün imkanları olan, odaları genişletilen ve yaşam şartları ve ihtiyaçları dünya standartlarına uygun olan konutlar hızlı bir şekilde inşa edilmektedir.
2007-2010 yıllarında ve 2011 yılının 10 ayında Aşkabat Şehrinde özellikle Arçabil
bulvarında çağdaş kurum kuruluş binalarının, sağlık merkezlerinin, bilim ve kültür
tesislerinin elliden fazlası inşa edildi. Çamdabil bulvarında modem otobanlar yapıldı.
Parklar ve gezi alanları yapıldı ve imkanları geliştirildi.
Günümüzde Aşkabat’ta genel alanı 794 bin metrekareye eşit olan konutlar, aynı
zamanda bütün imkanları olan ve yerleşim alanları açısından iyileştirilen konutların
587,9 bin metre karesi hizmete sunulmuştur.
Türkmenistan Cumhurbaşkanının ülkeyi 2012-2016 yıllarında sosyal-ekonomik
açıdan geliştirme projesi gereğince çimento, maden olmayan inşa malzemeleri, duvar materyalleri, pencereler, kiremit, genleşen materyaller, metal çeşitleri, seramik, asfalt beton ve diğer inşa malzemelerin üretiminin katlanarak artması beklenmektedir.
Türkmenistan, köyleri, kasabaları ve ilçe merkezlerini sosyal açıdan geliştirme stratejisi, devlet politikasının önemsediği alanlardan biri olarak hesaplanmaktadır. “Türkmenistan Cumhurbaşkanının ülkeyi 2012-2016 yıllarında sosyal-ekonomik açıdan geliştirme projesi” gereğince belirlenen dönemde 163 sağlık ocağı ve merkezi, 168 kreş,
228 ortaokul, 112 kültür merkezi, 22 spor tesisi ve spor kompleksi inşa edilecektir.
Aynı zamanda 30 bin km su boru hattı ve su arıtma tesisi yeniden yapılacaktır. Bu
gibi örneklerin sayısı daha da artırılabilir. “Türkmenistan 2011-2030 yılları sosyal-ekonomik gelişimi milli projesi”nde ve “Türkmenistan Cumhurbaşkanının, 2020 yılına
kadar köylerin, kasabaların ve ilçe merkezlerindeki halkın sosyal yaşam şartlarını geliştirme projesinde” belirlenen çalışmaları hayata geçirmek ve halkın yaşam standartlarını gelecekte daha da geliştirmek için gerekli şartlar sağlanacaktır.
Bu ise, imkanlar dahilinde ülkede tarım sanayisinin gelişmesine, yeni ürün alanlarındaki rekabete, arsa ve mülk sahiplerinin daha da artmasına, özel sektörde tarımsal
ürün üretenlerin sayısının artmasına yol açacaktır.
“Türkmenistan 2011-2030 yılları sosyal-ekonomik gelişimi milli projesi”nde,
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“Türkmenistan Cumhurbaşkanının, 2020 yılına kadar köylerin, kasabaların ve ilçe
merkezlerindeki halkın sosyal yaşam şartlarını geliştirme projesinde” ve “Türkmenistan
halkına içilebilen su kaynaklarını tedarik etme projesinde” belirlenen işleri başarılı bir
şekilde hayat geçirmek, halkın refahını artırmak için gerekli şartları sağlamak, ayrıca
yeni, modern Abadan Şehrini kurmak amacı ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı hazırlanan bir karara imza attı. Karar gereği, Ahal İl’inde yeni, modern Abadan Şehri’nde
2012-2030 yılları arasında yapılması hedeflenen işler kademeli olarak belirlendi.46
Yabancı yatırımcılarının yatırımlarını Türkmenistan ekonomisine kazandırmak
meselesine büyük önem verilmektedir. Çünkü ekonomiye yabancıların sadece ilave
yatırımlarını konuşmuyoruz; aynı zamanda yabancı yatırımcıların en meşhur yöntemlerini kazandırmasını ve bu işlerden anlayabilen milli uzmanları yetiştirmesini de
kast ediyoruz. Bu durum milli ekonomiyi üst düzeye taşımanın temel kaynaklarından
biridir. Yabancı yatırımcılarının ayrıca yatırım kumrularının ülke sınırları içerisindeki
çalışmalarının hukuki alt yapısını belirleyen ve Türkmenistan’a yabancı yatırımcıların
çekmeye ve onların yatırımlarından daha fazla faydalanmaya yönelik “Yabancı Yatırımcılar Hakkında” Türkmenistan kanununun kabul edilmesi sonucunda bu yönde
hukuki bir temel atılmıştır.
Aynı zamanda böylesi tesislerin inşası için gerekli alt yapı oluşturuluyor. Buna
örnek olarak Ahal İli’nin Baharlı İlçesi’nde inşa edilen ve yılda 1 milyon ton ürün
vermeye elverişli olan çimento fabrikasını, Aşkabat’tan uzakta olmayan Ovadantepe
Kasabasında kurulan ve yılda 160 ton metal ürünlerini üretmeyi hedefleyen fabrikasını, burada mermerden granitten ve diğer malzemelerden süs taşları üreten, yıllık
üretim miktarı 205 bin ton olan fabrikayı gösterebiliriz.
Ayrıca kurulması gereken yaşam, kültür ve üretim amaçlı tesislerin arasında Daşoğuz Şehrinde inşa edilecek olan “Baht Köşkü’nü”, il merkezinin yakınında halı deseni
örneğinde kurulacak pazarı, Daşoğuz Şehri içinden geçen Şabat Kanalı’nın üzerinde
köprü inşa projesi ve diğerleri var. Günümüzde inşa için önemli ürünlerin 10 çeşidinin ülkede kurulmuş olan sanayi, tesislerinde üretilmesi bu sektörün gelişmişlik
düzeyinden haber vermektedir.
“Yılı Su” Şifahanesi’nin kullanıma açılması, halkın sağlığı ve dinlenmesi hakkında
devlet politikasının gereği olarak gerçekleştirilen bir örnektir. Aşkabat’tan yaklaşık
130 km uzaklıkta Köpetdağ’ın yamacında yer alan şifahane tıbbi açıdan en modem
teknolojiyle donatılmıştır.47
46
47

“Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Raporu”, s. 1801-1802.
“Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Raporu”, s. 1802-1803.
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Türkmenistan’da özellikle enerji sektörü yabancı yatırımcılar için önemli bir potansiyel arz etmesine rağmen, bu sektörde bile ülkeye giren yabancı sermaye oldukça
kısıtlı kalmaktadır. Bu durumun başlıca sebepleri yatırım ortamının yetersizliği, komşu ülkelerin daha cazip alternatifler sunması ve altyapının ihtiyacı karşılamaktan uzak
olmasıdır. Bununla birlikte Türkmenistan tekstil alanında ülkeye yabancı sermaye
çekme konusunda daha başarılı olmuştur. Türkmen makamlarının her fırsatta yabancı
sermayeye destek verdiğini ifade etmesine rağmen, bugüne kadar olumlu bir yatırım
ortamı oluşturmak için gerekli olan siyasi ve makroekonomik reformlar yapılabilmiş
değildir. Enerji, telekomünikasyon ve ulaştırma sektörleri özelleştirme kapsamı dışında bırakılmış olup sadece perakende ve hizmet sektörlerindeki küçük ve orta ölçekli
işletmelerin özelleştirilmesi gerçekleşmiştir.
Türkmenistan, yatırım ortamının henüz belirtilen nedenlerle yeterince gelişmemiş
olmasına rağmen, Türk doğrudan yatırımlarının Orta Asya’da en fazla gittiği ülkelerdendir. Türk firmaları Türkmenistan’a genellikle “joint-venture” kurarak girmekte,
ancak ülkede özelleştirmenin yeterince yapılmamış olması nedeniyle yerel ortaklar
genellikle bir kamu kuruluşu olmaktadır. Türk firmaları, özellikle tekstil alanında büyük projelere imza atmışlar ve kurdukları modern tekstil tesisleri ile Türkmenistan’da
tekstil sanayinin temelini oluşturmuşlardır.48
Türkmenistan ile Türkiye arasında yapılan taşımalar karayolu, demir yolu, deniz
yolu ve hava yoluyla yapılabilmektedir. Karayolu ile yapılan taşımalar Gürbulak (Türkiye çıkış gümrüğü)-Bazargan (İran giriş)-Lütfüabat (İran çıkış)-Artık ve Gudrolim (Türkmenistan giriş) veya Hopa-Gürcistan-Azerbaycan-Hazar denizi üzerinden
Türkmenbaşı güzergâhı üzerinden yapılmaktadır. 2. güzergâhın %200 pahalı olması
ve Hazar Denizi’nde meydana gelebilen yoğunluk ve 1. güzergahın daha güvenli, ucuz
ve az zahmetsiz olması nedeniyle karayolu taşımalarında İran güzergahı tercih edilmektedir. Deniz taşımacılığı Karadeniz – Volga Nehri – Hazar Denizi – Türkmenbaşı
Limanı güzergâhından yapılmaktadır. Ancak Volga Nehri kış şartları nedeniyle sadece yılda 6-7 ay kullanılabildiğinden, tercih edilmemektedir. Demir yoluyla yapılan
taşıma Van-Tebriz-Tahran-Sarahs güzergâhından yapılmaktadır. Hem Türkmenistan
demiryollarının hem de İran demiryollarının yeterli olmaması, vagon temininde zorluk olması nedenleriyle bu hattın henüz tam olarak faaliyette olduğunu söylemek güçtür. Hava yolu ile taşıma, hava yolu ile taşınacak malların sınırlı olması ve ücretlerin
yüksek olması nedeniyle tercih edilmemektedir.49
48
49

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Türkmenistan), http://www.ekonomi.gov.tr, Erişim, 10 Eylül 2016.
Pazar ile İlgili Bilgiler, (Türkmenistan), http://www.ekonomi.gov.tr, Erişim, 10 Eylül 2016.
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Türkiye ile Siyasi ve Kültürel İlişkiler
Türkmenbaşı Dönemi (1991-2006)
Türkiye Cumhuriyeti, Türkmenistan ile Dostluk ve İşbirliği Anlaşması 3 Aralık
1991 tarihinde imzaladı ve ardından 16 Aralık 1991’de Türkmenistan’ın bağımsızlığını
tanıyan ilk ülke olarak tarihe geçti. 29 Şubat 1992 tarihinde imzalanan anlaşma ile de

Türkmenistan ile diplomatik ilişki tesis eden ilk ülke de oldu. İlk Büyükelçimiz olarak
atanan Selçuk İncesu 26 Mart 1992’de güven mektubunu sunarak görevine başlamıştır.
Aşkabat Büyükelçiliğimiz ise Türkmenistan’ın ilk Devlet Başkanı Saparmurad Niyazov ile dönemin Başbakanı Süleyman Demirel tarafından 2 Mayıs 1992 tarihinde açılmıştır50. Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçiliği ise 29 Ekim 1992 tarihinde açılmıştır.
Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Türkmenistan elçiliğinin açılışı münasebetiyle
şunları söylemiştir: “Büyükelçilik demek, bağımsızlık demektir. Türkmenistan’ın milli bayrağı bizim bayrağımızın yanına çok yakıştı. Her iki Türk bayrağında da ay yıldızlar var. Bu
ay-yıldızlı bayraklar başkentimizin göklerini devamlı süsleyecektir”51. Böylece Türkiye ile
Türkmenistan arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkiler de resmen başlamış oldu.
Türkiye açısından diğer Türk Cumhuriyetlerini olduğu gibi Türkmenistan’ı da ilk
tanıyan devlet olmanın sağladığı birçok önemli avantaj bulunmaktadır. Yüzyılı aşkın bir
süre Rus hâkimiyeti altında kalan ve ilk defa bağımsız bir devlet olma hazzını yaşayan
Türkmen kardeşlerimizin, çıktıkları bu yolda yalnız olmadıklarını, yanlarında kendileriyle aynı soydan gelen ve binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir milletin kurmuş olduğu
70 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını hissetmeleri psikolojik açıdan Türkiye’yi
diğer devletlerden birkaç adım öne çıkarmıştır. Türkmenistan’da diplomatik misyonların
araçlarına verilen plaka numaralarında bu ülkeyi tanıma önceliği gözetilmektedir. Dolayısıyla Türkiye Büyükelçiliğine kayıtlı araçlar 01 numaralı diplomatik plaka taşırken,
Türkmenistan’ı ilk tanıyan ülkeler olarak sırasıyla İran 02, ABD 03, Rusya 04 ve Çin 05
numaralı plaka taşımaktadır. Bu durumun Türkmenistan’daki diğer diplomatik temsilcilikler arasında bir prestij kaynağı olarak değerlendirildiği müşahede edilmiştir.
Turgut Özal’ın cumhurbaşkanlığı döneminde Türk Dünyası ile kurulan sıcak ve
yakın ilişkiler, Türkmenistan Devlet Başkanı Türkmenbaşı’nın Türkiye’ye karşı beslediği samimi hisler iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarında hızlı bir iletişimin ve kaynaşmanın yaşanması sonucunu doğurmuştur. Türkiye’de
uzun zaman önce kurulması gereken birimler Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın dağılmasından sonra kurulmaya başlanmıştır. Bu süreçte meydana çıkan kardeş, akraba,
50
51

http://askabat.be.mfa.gov.tr/MissionChiefHistory.aspx
Tercüman, 30 Ekim 1992.
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dost devlet ve topluluklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı52 (TİKA) kurulmuş ve ilk yurt dışı ofisi Büyükelçiliğimizin
açılmasından bir yıl sonra 1993 yılında Aşkabat’ta faaliyete geçmiştir. TİKA’nın Aşkabat’taki Program Koordinasyon Ofisi Türkmenistan Devleti tarafından üst düzeyde
kabul görerek kordiplomatik statüyü haiz olmuştur.
Üniversitelerde ise Türk dünyası ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak üzere Türki-

yat Araştırmaları Enstitüleri / Merkezleri açılmaya veya zaten mevcut olanlar işlevsel
hale getirilmeye başlandı. Bunun yanında çeşitli sivil toplum kuruluşları da konuyla
ilgili çeşitli yapılanma ve faaliyet içinde bulunmaya başladılar. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, ASAM gibi kuruluşlar bunların başında gelenlerdir.

Bu dönemde yapılan karşılıklı anlaşmalar neticesinde T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından 1993-1994 yılında Aşkabat Anadolu Lisesi, bir ilköğretim okulu ve Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi hizmete açılmıştır. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı’nca, 1996 yılında, içinde meslek edindirme kursları bulunan Yaygın Mesleki Eğitim
Merkezi (YAMEM) faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu eğitim kurumlarında her yıl
Türkiye’den giden yaklaşık 70 öğretmen görev yapmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı
Büyük Öğrenci Projesi kapsamında Türkiye’ye eğitim için giden binlerce Türkmen
öğrenciye Türkiye lise ve üniversitelerinde eğitim imkânı sağlamıştır. Latin alfabesine
geçen Türkmenistan’ın bağımsızlığının ilk yıllarında ders kitaplarının bazıları Türkiye’de bastırılmış ve gönderilmiştir.
1992’de Latin alfabesine geçme yönünde karar alan Türkmenistan’da 12 Nisan
1993’te yeni Türkmen alfabesi kabul edilmiştir. Latin kökenli 30 harften oluşan bu al-

fabenin kullanıma girmesi, kademeli olmuştur. Türkmen okullarının Latin alfabesinde
öğretime geçişi programına göre 1995-1996 yıllarında 1. ve 5. sınıflar; 1996- 1997’de 1
2., 5. ve 6. sınıflar; 1997-1998’de 1., 3. 5 7. sınıflar; 1998-1999’da 1., 2., 3 4 5 6 7- ve 8. sınıflar; 1999-2000’de bütün sınıfların Latin alfabesine geçmesi planlanmıştır. 1993-1994
öğretim yılında Türkmen Türkçesiyle eğitim veren okulların 7., 8., 9. ve 10. sınıflarında
Ekim 1993-Mart 1994 döneminde 34 saatlik bir program çerçevesinde Latin alfabesi
öğretilmiştir. Söz konusu program Rusça, Kazak ve Özbek Türkçeleri ile eğitim veren
okullarda Ocak-Mayıs 1994 döneminde uygulanmaya konmuştur. 1994-1995 öğretim
yılında Türkmen Türkçesi dil dersi 4. sınıflarda Latin alfabesiyle okutulmuştur.53
1999 yılında açılan TRT Aşkabat Temsilciliği, Türkmenistan’da bulunan tek yabancı TV temsilciliği olma özelliğin taşımakta ve Türkmenistan’ın dış dünyaya tanı52
53

2 Kasım 2011’de çıkan KHK ile kurumun adı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı olarak değiştirilmiştir.
Gökdağ, a.g.e., s. 1828-1829.
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tımına katkıda bulunmaktadır. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Aşkabat’ta
içerisinde yedi bin kişilik camiin de bulunduğu bir kültür sitesi yaptırılmıştır. Üç bin
beş yüz metrekarelik merkezde kütüphane ve konferans salonu da bulunan sitede,
Türkiye Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin denetiminde iki ülke dostluğunu güçlendiren yoğun kültür faaliyetleri sürdürülmektedir. Yine Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından Türkmenbaşı’nın doğum yeri olan Aşkabat, Kıpçak mevkiinde içerisinde Kur’an kursu bulunan bir cami yaptırılmıştır.
Mahtumkulu Üniversitesi Kampüsü içerisinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
inşa edilen İlahiyat Fakültesi ve İlahiyat Lisesi yakın zamana kadar eğitim faaliyetlerini sürdürmekteydi. İlahiyat Fakültesi’nin eğitim öğretim faaliyetlerini sağlıklı bir
şekilde yürütebilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile işbirliği
yapılmış, Türkmen öğrenciler Bursa’da eğitim alırken, Türkiye’den görevlendirilen öğretim görevlileri Türkmenistan’da dersler vererek çok büyük bir ihtiyaç haline gelen
din adamlarının yetişmesine katkı sağlamışlardır.
Turgut Özal’ın bir Orta Asya seyahati sonrasında ani ölümünün ardından bütün
Türk Cumhuriyetleriyle olduğu gibi Türkmenistan ile olan ilişkilerde de durağan bir
döneme girilmiştir. Türkiye’de yaşanan siyasi ve ekonomik krizler, 28 Şubat süreci
olarak bilinen dönemde Türkiye’nin askeri vesayet altında küçültülerek kabuğuna çekilmeye zorlanması ve o dönem iktidarda olanların öncelikleri arasında Türk Dünyası
ile ilgili meselelerin çok fazla önem arz etmemesi Türk Dünyasında Türkiye’ye umutla
bakanların hayallerini yıkıyordu.
1993-2001 yılları arasında sadece Türkiye’nin gayret ve inisiyatifiyle Türkiye’nin çeşitli illerinde 9 defa gerçekleştirilen Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultaylarına Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın çoğunlukla devlet başkanları
düzeyinde katılmalarına rağmen Türkmenistan ve Özbekistan’ın düşük seviyede temsil
edilmeleri veya hiç katılmamaları özlenen birlikteliğin tesisinin çok çetin olacağını gösteriyordu. Nitekim bu kurultaylara uzun bir süre ara verildikten sonra 10. Kurultay 2006’da
yine Türkiye’de yapılmış, 11. Kurultay ise ilk defa Türkiye dışında Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’de yapılmıştır. Her iki kurultaya da katılım yine istenen düzeyde olmamıştır.
Türkmenistan’ın bu kurultaylara ve diğer uluslararası mahiyetteki organizasyonlara
katılmayışının bir nedeni de 1995 yılında BM tarafından ikrar edilen Tarafsızlık Statüsü’dür. Bu statü, ülkenin dış politikasına yön verme ve yürütmede yön-eylem problematiğine neden olmaktadır. Tarafsızlık statüsü ülkeyi kısa dönemde bölgesel ve küresel rekabetten uzak tutmada faydalar sağlamıştı, ancak daha sonra ülkeyi dünyadaki
gelişmelerden izole etmeye başlamış ve globalleşme sürecinde Türkmenistan’ı bölgesel
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ve küresel entegrasyondan uzak tutmuştur. Zaten o dönemde Türkmenistan dış politikasının en belirgin özelliği, ülkenin dış politikasını da biçimlendiren Devlet Başkanı
Türkmenbaşı’nın çok taraflı ya da bölgesel girişimlere karşı mesafeli ve temkinli tavrı
olmuştu. Bunun başlıca nedenleri arasında da, Türkmenistan’ın jeopolitik konumuyla
birlikte küresel güç mücadelesinde küçük devlet olmasının getirdiği ‘yutulma korkusu’
ve doğal kaynaklarının zenginliğinden duyduğu endişe yer almaktaydı54.
Türkmenistan’ın tarafsızlık hukuk statüsü çerçevesinde kendi menfaatleri doğrultusunda geliştirilen ikili ve çoklu ilişkiler, dünya ekonomisinin küreselleşmesiyle ülkedeki
dış politikanın Merkezi Asya Bölgesi’nde ve uluslararası düzeyde sağlam bir atmosfer
oluşturuyor. Buna; Aşkabat’ta, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın “Önleyici Diplomasi”
bölgesel merkezin açılması, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov’un Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulunun 63, 64, 65 ve 66. oturumlarında
ileri sürdüğü yeni uluslararası önerileri, özellikle de güven ve birliğin sağlanması hakkındaki görüşleri, Asya ve Hazar Denizi Bölgesinde, güvenliğin çok yönlü sağlanması, enerji
ve bölgesel gelişme konularını birlikte çözme teklifleri zamanında takdir toplamıştır55.
Türkiye’de bazı devlet görevlileri ile suç örgütlerinin işbirliği içinde olduklarını ortaya çıkaran ve Susurluk Kazası olarak bilinen olaydan sonra hazırlanarak kamuoyuna
açıklanan “Susurluk Raporu”nda yer alan “Turizm Bakanlığı memurlarından başlayıp
yurtdışında Aliyev’e, Niyazov’a ulaşan bir haraç zinciri çok geniş bir camiayı kapsamaktadır” ifadesi ile Türkmenistan Devlet Başkanı’nın itham edilmesi başlı başına bir
skandal olmuştur. Azerbaycan olayın derhal yalanlanmasını talep etmiş, ancak Türkmen tarafından bu tür bir talep gelmemişti. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, raporun
açıklanmadan önce dış ilişkiler açısından sakıncalı olup olmadığı konusunda Bakanlık
görüşünün alınmadığını ve bu raporun Türkiye açısından hayati önem taşıyan Hazar
ve Kafkas petrollerinin Batı’ya taşınması projesinin şekillendiği bir zamana rastlamasının da sıkıntı doğuracağını belirtmişlerdi56.
İki ülke arasındaki ilişkilerin asıl kopma noktası Türkmenbaşı ile dönemin Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer arasında yaşananlar olmuştur. İki ülke
arasında 1 Mayıs 1992 tarihinde Aşkabat’ta imzalanan “Türkmenistan’dan Türkiye’ye
Doğalgaz Gönderilmesi Anlaşması” ve 29 Ekim 1998 tarihinde “Hazar Geçişli Gaz Boru
Hattı (HGGB) Projesine ilişkin olarak ikili bir Hükümetlerarası Anlaşma” imzalanmasına
rağmen Türkiye’nin Rusya ile Mavi Akım projesi üzerinde anlaşması, Türkiye’ye çok
54
55
56

M. Seyfettin Erol, “Türkmenbaşı Sonrası Türkmenistan”, 2006, http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/kylZFPUlLgG03RIJMfeyqcQusGNDhS.pdf
“Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Raporu”, s. 1792.
“Boru Hattında Susurluk Tedirginliği”, 24.01.1998, http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=-3696

212

TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ

daha uygun imkânlarla gaz vermeyi düşünen Türkmenbaşı’nı derinden sarsmıştı. Türkmenbaşı, Türkiye’nin Rusya ile yapmış olduğu Mavi Akım anlaşmasını, kendilerine yapılan bir ihanet olarak değerlendirerek yıllardır oyalandıkları siteminde bulunmuştu57.
O dönemde Türkiye’nin Türkmenistan’a karşı umursamaz ve tutarsız politikalarına
rağmen Türkmenbaşı 21 Ocak 2000 tarihini Türkmen-Türk Kardeşlik Bayramı olarak
ilan etmiş ve Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmıştır. Ancak kısa zaman önce yaşa-

nan gerginlik yüzünden zedelenen ilişkilerin bu hamle ile yeniden düzelme ihtimalinin
belirmesi, Türkiye ile Türkmenistan arasında tesis edilen kardeşlik bağlarından rahatsız
olan bazı güçleri harekete geçirmiş ve bu kardeşlik bağlarını kökünden koparmak amacıyla 25 Kasım 2002 tarihinde Türkmenbaşı’na yönelik bir suikast girişiminde bulunulmuştur. Olaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı altı Türk’ün de adının karışması Türkiye
ile pamuk ipliğine bağlı olan ilişkileri neredeyse tamamen koparmıştır.
Bu gelişmeler ülkede faaliyet gösteren iş adamlarımıza olumsuz bir şekilde yansımıştır. Sovyet sisteminin bünyesindeki bütün toplumlara habis bir ur gibi yerleştirdiği
rüşvet ve yolsuzluk hastalığının pençesine kapılan bazı Türkmen siyasetçi ve bürokratlar ile Türkmenistan’da daha çok ve kolay yoldan iş yapıp zengin olma sevdasına
kapılan sözde iş adamlarımızın da karıştığı rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük hadiseleri
yüzünden Türkiye’nin ve Türk iş adamlarının imajı oldukça zedelenmiştir. Türkmenbaşı bu olayların üzerine sert ve kararlı bir şekilde gitmiş, adı rüşvet ve yolsuzluğa
karışmış devlet görevlilerini vazifelerinden alarak hapse göndermiştir.
Türkmen yönetimince, yolsuzluk suçlamalarıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle
haklarında soruşturma başlatılan söz konusu Türk firmalarına yönelik baskılar doğal
olarak artarken, gelişen bu baskıcı politikalardan bölgede ahlâklı ticaret yapan diğer
Türk firmaları da hiç hak etmedikleri halde nasiplerini alarak olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Türk firmalarında çalışan elemanlar çıkartılarak Türkiye’ye geri gönderilmiş, ihale edilen liman ve rafineri gibi büyük tüm projeler yeniden gözden geçirilerek
iptali yönünde sıkı incelemeye tabi tutulmuş, açılan yeni ihalelerde de bir nevi peşin
hükümle, Türk firmalarına karşı olumsuz yaklaşımlar sergilenmişti.

2002 yılının sonlarında Türkiye’de değişen siyasi atmosfer ile birlikte Türkmenistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerde yeniden bir canlanmanın meydana
geldiği görülmektedir. Yapılan genel seçimler sonrasında partisi tek başına iktidara
gelen ancak siyasi yasağı nedeniyle Başbakanlık koltuğuna oturamayan Recep Tayip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla 2003 yılının hemen başında çıktığı
Orta Asya gezisi sırasında 8 Ocak’ta Türkmenistan’ı ziyaret ederek Türkmen lideri
57

“Türkmenbaşı’ndan ‘mavi akım’ sitemi”, Zaman, 7 Ekim 1999.
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Türkmenbaşı ile görüşmüştür. Basında yer alan haberlere göre, iki lider enerji alanındaki işbirliği imkânlarını ele almış, Türkmen doğal gazının Hazar boru hattıyla
taşınması ve ekonomik işbirliği konuları görüşülmüş ve Sayın Erdoğan birkaç ay önce
Türkmenbaşı’na yönelik başarısız suikast girişimini kınadığını ifade etmiştir58. Sayın
Erdoğan’ın bu ziyareti, şüphesiz ki son derece kırılgan bir hal alan Türkmenistan ile
Türkiye arasındaki ilişkilere yeni bir ivme, bir dinamizm kazandırmayı amaçlıyordu.
Erdoğan’ın ardından Mayıs 2003’te beraberinde kalabalık bir iş adamı grubuyla adeta Türkmenistan’a çıkarma yapan Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’in Türkmenbaşı ile
yaptığı görüşmede “Eskiden yapılanlar yapılmış, biz artık bundan sonrasına bakıyoruz.
Özeleştiriyi de samimi olarak yaptık” ifadesiyle Türkiye’nin Türkmen gazı yerine Mavi
Akım projesine yönelmesinin bir hata olduğu belirtilmişti59.
Türkiye’de kurulan yeni hükümet, Türkmenistan ile ilişkilere verdiği önemin bir
göstergesi mahiyetinde, 23 Aralık 1999 tarihinde iki ülke arasında Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşkabad’da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokol”u 15.04.2003
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe sokmuştur. Protokole istinaden Ankara’da tahsis edilen arazi üzerinde inşa edilecek olan Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçilik binası tamamlanıncaya kadar, Ankara’daki Türkmenistan Büyükelçiliği
kançılaryasının halen yerleşik bulunduğu binanın kira giderini üstlenecek ve bedelsiz
büyükelçi konutu tahsis edecektir60.
21 Aralık’ta 66 yaşında iken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkmenbaşı, çok renkli ve değişik bir kişiliğe sahipti. Türkmenbaşı, hâkimiyeti döneminde yapmış olduğu farklı uygulamalarla Türkiye ve dünya kamuoyunun dikkatini
çekmiştir. Kril alfabesini bırakarak Latin alfabesini ilk kabul eden Orta Asya ülkesi
Türkmenistan olmuştur. Türkmenbaşı’nın Latin alfabesi ile kaleme aldığı Ruhname
adlı kitap yeni bir dini kitap gibi algılanmış, kendisini de “son peygamber” olarak
ilan ettiği söylentileri ortaya atılmıştı. Ancak Türkmenistan’da böyle bir anlayışın yerleştiğinden bahsetmek mümkün değildir. Türkmenin Kur’an’dan sonra başucu kitabı
olması dileğiyle, tertemiz ve duru bir Türkmence ile yazılan, içinde tarih, gelenekler,
vatan ve millet sevgisi, Allah sevgisi gibi konuları ihtiva eden Ruhname kitabı bugün
de Türkmen okullarında ders kitabı olarak okutulmaktadır. Bugün Türkmenistan’da
Türkmen milli şuuruna sahip, Türkmence konuşabilen, Türkmen dili ile okuyup yaza58
59
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“Erdoğan Türkmenistan’da”, http://www.voanews.com/turkish/news/a-17-a-2003-01-09-12-1-7928417.html
“Tüzmen: Hatamız var Sayın Türkmenbaşı”, Hürriyet, 20.05.2003.
Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşkabad’da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 4843
No.lu Kanun, Resmi Gazete, 15.04.2003.
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bilen, Türkmen adet ve geleneklerini yaşatan geniş bir topluluk varsa, bunda Ruhname’nin büyük katkısı olduğunu söyleyebiliriz.
Türkmenbaşı döneminde yapılan ilginç uygulamalara çok sayıda örnek vermek
mümkündür. Halkın maneviyatını bozduğu gerekçesiyle opera ve bale binasını, halkının kitap okumadığını söyleyerek kırsal kesimlerdeki kütüphaneleri, başkent dışındaki hastaneleri kapatması garip ve tepki uyandıran davranışlarından sadece birkaçıdır.
Bunun yanında ülkenin her yanında kendi heykellerini ve posterlerini astırması, yeni
yapılan binalara kendisinin veya yakınlarının ismini koyması, ay isimlerini değiştirerek bazılarına kendinin ve yakınlarının adlarını vermesi bütün paralarda kendi resminin bastırılması, gibi daha hayatta iken kendi şahıs kültünü oluşturması, demokratik
bir ülke olma yolunda ilerlemek isteyen bir liderin yapmaması gerek uygulamalardı.
Gurbangulı Berdimuhammedov Dönemi (2007-)
Türkmenistan Anayasası’na göre Halk Maslahatı adı verilen Aksakallılar Meclisi
başkanlığını yapan kişinin geçici devlet başkanlığı koltuğuna oturması beklenirken,
Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcı ve Sağlık Bakanı olan Gurbangulı Berdimuhammedov geçici devlet başkanı olarak atandı. Eski Sovyet geleneğine göre, devlet başkanının vefatından sonra, defin merasimini düzenleyecek olan komisyonun başına
seçilen kişi bir sonraki devlet başkanı adayı olurdu. Lenin öldüğünde Stalin, Stalin
öldüğünde Kruşçev bu komisyonun başkanlığına seçilmişlerdi. Türkmenistan’da da bu
gelenek devam ettirildi ve kurulan komisyonun başına Gurbangulı Berdimuhammedov getirildi. Böylece Türkmenistan’ın yeni liderinin kim olacağı da belirlenmiş oldu.
Türkmenbaşı’nın vefatının hemen ardından Türkmenistan’ın yeni lideri konusunda
tam bir mutabakat sağlanması son derece önemli ve stratejik bir karardır. Kısa zaman
önce Kırgızistan’da gerçekleşen devrim hareketinin ardından, Türkmenistan gibi farklı
boylardan müteşekkil beş vilayetten meydana gelen bir ülkede, her bir boy’un başkanlık mücadelesi içine girmesi, ülkede telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilirdi.
24 Aralık 2006 tarihinde yapılan cenaze törenine Kazakistan, Ukrayna, Afganistan ve Tacikistan devlet başkanları düzeyinde katılırken, Türkiye Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe ile
milletvekillerinden oluşan kalabalık bir toplulukla temsil edilmişti61.
Türk heyetinin cenaze törenine Türkmen adetlerine uygun bir şekilde, kara telpek
(kalpak) takarak gelmesi, kardeş Türkmen halkının acısını en içten ve yüreğinin derinli61

“Türkmenbaşı’nın cenazesi başladı”, Hürriyet, 24.12.2006.
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ğinde paylaşıldığının bir göstergesi olarak kabul görmüştür. Türkmenistan’da en çok değer
verilen ve asla unutulmayan şeylerden birisi de, Türkmenin acı gününde onun adetlerine
uygun bir şekilde yanında olmak ve acısını paylaşmaktır. Türkiye tüm varlığıyla kardeşinin
yanında olduğunu o gün hem Türkmen halkına hem de bütün dünyaya hissettirmiştir.
11 Şubat 2007 tarihinde yapılan Devlet Başkanlığı seçimini beklendiği üzere yüksek bir oy oranıyla kazanan Gurbangulı Berdimuhammedov, Türkmenistan’ın ikinci

devlet başkanı olarak seçildi. 14 Şubat’ta yapılan yemin töreninde Türkiye’den Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hazır bulunurken, Kazakistan, Afganistan, Gürcistan ve
Ukrayna devlet başkanları ile Özbekistan Meclis Başkanı da törene katıldı.62
Türkiye’nin, biri üzücü diğeri sevindirici ve yeni bir başlangıca atılan adımın müjdecisi olan iki törene yüksek seviyede katılması, kardeşlik ilişkilerini yeni dönemde
daha güçlü, artarak ve gelişerek devam ettirmek arzusunu taşıdığı anlamına geldiği
gibi, Türkmenistan cephesinde de büyük memnuniyet uyandırmıştır.
Berdimuhammedov başkanlığının ilk aylarında Türkmenbaşı’nın mirasına sahip
çıkan, onun siyasetine yakın bir yol izlerken, devlette hâkimiyetini güçlendirdikçe
Türkmenbaşı’nın izlerini birer birer ortadan kaldırmaya başladı. İlk olarak cadde ve
sokaklardaki Türkmenbaşı posterleri kaldırıldı, resmi dairelerdeki Türkmenbaşı portrelerinin yerini yeni devlet başkanının portreleri aldı. Daha sonra yakalardaki Türkmenbaşı rozetleri Türkmenistan bayrağı ile değiştirildi. Türkmenistan Milli Marşı’nın
hemen başındaki “Türkmenbaşının kurduğu büyük devlet” anlamındaki mısra “Halkın kurduğu büyük devlet” haline getirildi. Türkmen parası manat da değiştirilerek
yeni paralar bastırıldı. Eski paraların üzerindeki Türkmenbaşı resimlerinin yerini
Türkmen, aynı zamanda Türk tarihinin büyük devlet, ilim ve sanat adamlarının resimleri süslemişti. Türkmenbaşı’nı resmi ise en büyük banknot olan 200 manatın üzerine
konulmuştu ancak 200 manatı tedavülde bulmak nerdeyse imkânsızdı. Son olarak
Türkmenistan’ın simgelerinden bir haline gelen ve şehrin merkezinde yer alan Türkmenbaşı’nın som altından yapılan heykeli, şehir imar planında yapılan bir değişiklikle
bulunduğu yerden kaldırılarak şehri dışına taşınmıştır. Türkmenbaşı tarafından değiştirilen ay isimlerinin yerini daha önce kullanılan Rusça ay isimleri tekrar almıştır. Gün
isimlerin de Farsça sistem kullanılmaya başlanmıştır (birinci gün, ikinci gün gibi).
Türkmenbaşı döneminin siyasi ideolojisi olan “Altın Asır”, 2007 yılından itibaren
“Büyük Kalkınışlar Zamanı”na bıraktı. Kitap raflarından Ruhname ve Türkmenbaşı
tarafından yazılan diğer kitaplar kaldırılarak, Berdimuhammedov’un eserleri dizil62

Berdimuhammedov dönemi başlıyor, CNN Türk 14 Şubat 2007, http://www.cnnturk.com/2007/dunya/02/14/berdimuhammedov.donemi.basliyor/300993.0/index.html.
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meye başlandı. Hemen her kurum ve işletmede bulunması mecburi olan Ruhname
Odaları (çalışanların belli zamanlarda mecburi olarak Ruhname okudukları yerler)
Kalkınış Odaları olarak değiştirildi.
Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhammedov yaptığı ilk açıklamalarda kendi
döneminde de önceki dönemde takip edilen ekonomi politikalarının izleneceğini belirtmiş olmasına rağmen, uluslararası çevreler doğal kaynak zengini ülkenin daha açık
bir ekonomiye geçmesi halinde çok daha başarılı olacağını belirtmektedirler. Küçük
girişimciliğin gözle görülür bir harekete geçmiş olması, bu yönde bir işaret olarak algılanabilir63. Berdimuhammedov döneminde canlanan küçük esnaf, başta Türkiye olmak
üzere dünyanın çeşitli ülkelerine giderek ticaret yapma imkânı bulmuş ve kısa zamanda zenginleşerek Türkmenistan’da yeni bir iş adamı sınıfını meydana getirmiştir.

Berdimuhammedov Türkmenbaşı zamanında kabul edilen Tarafsızlık ilkesine
sadık kalmakla birlikte “Açık Kapılar” adlı siyasetini hayata geçirerek dış politikada
daha aktif bir rol üstlenmeyi tercih etti. Dünyanın en büyük doğal gaz ülkelerinden biri olan Türkmenistan’ın elindeki gazı diğer ülkelere satabilmek için herkesle
iyi geçinmesi kendi menfaati gereğiydi. Bunun farkında olan Berdimuhammedov,
Türkmenbaşı döneminde sorunlar yaşadığı ülkelerle ilişkilerini birer birer düzeltmeye
koyuldu. Bu ülkelerden biri de Türkiye idi.
Türkmenbaşı’nın cenaze töreni ve ardından yemin töreni sırasında yeniden başlayan
diyalogların ardından, tam 7 yıl aradan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
tarafından Türkmenistan’a ilk resmi ziyaret gerçekleştirilmiştir. 6-8 Aralık 2007 tarihleri arasında ve soğuk kış günlerinde gerçekleşen bu ziyaret, havanın soğukluğuna rağmen
son derece sıcak cereyan etmiş, iki ülke arasındaki kardeşlik köprüleri adeta sil baştan
inşa edilmişti. Aşkabat’ta başlayan temaslar, iki devlet başkanının birlikte kuzeydeki
Daşoğuz şehrine giderek, Çalık Holding tarafından kurulan elektrik santralinin açılışını
yaptıktan sonra yine beraber tarihi Köhne Ürgenç şehrine giderek, burada bulunan ortak tarihimizin yadigârları olan eserleri ziyaret ettiler ve Abdullah Gül burada Türkiye
adına bir cami yaptırma sözü vermişti64. “Ata yurdumuz Türkmenistan’ı ziyaret etmekten
büyük mutluluk duyuyorum” diyen Gül yaptığı konuşmasında, Türk ve Türkmen halklarının aynı milletten olduğunu, aynı dil, din, soy ve medeniyetten geldiklerini ancak
ayrı devletlerde yaşadıklarını kaydetmişti. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov, daha önce Dışişleri Bakanı olarak Türkmenbaşı’nın cenaze töreninde tanıştığı
63
64

TİKA Türkmenistan Ülke Raporu, s. 15.
Çalık Holding’in yapımını üstlendiği caminin temeli şahsımın da bulunduğu törenle atılmış, ancak bilinmeyen nedenlerle inşaatına başlanmamış, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın vermiş olduğu bu söz maalesef
yerine getirilmemiştir.
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Abdullah Gül’den, her ikisi de Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki ilk karşılaşmalarında
oldukça etkilenmişti. İki günlük resmi ziyaret kapsamında toplam 6 saat görüştüğü Gül
hakkındaki düşüncelerini kendisine şu sözlerle ifade etmişti: “Çok insan tanıdım, çok
insan gördüm; fakat senin gibi iyi huylu, dürüst, samimi bir insana rastlamadım”65.
İki lider arasında oluşan sıcak ve samimi hava, doğal olarak ülke ilişkilerine de
yansıyacak ve Türk iş adamları Türkmenistan’da çok önemli işler almaya, büyük proje-

leri hayata geçirmeye başlayacaktır. Berdimuhammedov’un başkanlığa gelişiyle birlikte canlanan iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, 2007 yılının sonunda 737 milyon ABD
Doları seviyesine çıkmış, Türkmenistan’da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin sayısı
428’e ulaşmıştır (bu rakam ülkede kayıtlı yabancı şirketlerin üçte birini oluşturmaktadır). Görüldüğü üzere bir yıldan daha kısa bir sürede iki ülke arasındaki dış ticaret
hacmi bir önceki yılın iki katına çıkmıştır.
2007’nin Temmuz ayında start verdiği Avaza Turizm Projesi, Berdimuhammedov’un
Hazar Denizi’nin kenarında ve ekolojik açıdan en temiz bölgesi olan Avaza’da, çölden
bir turizm cenneti meydana getirme projesi olarak tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. Bu
proje kapsamında bölgede yapay göl, marina, oteller, iş merkezleri, su sporları merkezleri,
spor tesisleri, kamp alanları ve lüks konutların inşa edilmesi, bölgenin önemli bir turizm merkezi haline getirilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede, 2008’de başlayan yatırımlar
2009’da da devam etmiş ve bölgede 6 otel daha hizmete sunularak toplam otel sayısı
8’e çıkarılmıştır. Turizm teması olarak ise deniz-güneş-kum turizminin yanı sıra kongre
turizminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje Türkiye açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu bölgede şimdiye kadar yapılan tesislerin tamamı Türk inşaat firmaları tarafından inşa edilmiştir. Bundan sonra yapılacak olan projelerin büyük çoğunluğunun da
yine Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Tesislerde çalışan personelin eğitimi de TİKA’nın destekleriyle Türkiye Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları tarafından çeşitli dönemlerde yapılan kurslarla gerçekleştirilmektedir.
2008 yılı Nevruz Bayramı’nın hemen akabinde 24 Mart’ta Türkiye’ye ilk resmi
ziyaretini yapan Berdimuhammedov Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından üst
düzey protokol uygulanarak ağırlandı. Gül’ün ziyaretinden sadece üç ay sonra iade-i
ziyarette bulunulması, buzdolabında bekleye bekleye soğuyan ilişkileri canlandırmak
ve sıcak tutmak açısından Türkmen tarafının arzu ve istekli olduğunun göstergesidir.
İki cumhurbaşkanı karşılıklı görüşmelerin ardında yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki yakın ilişkiler temelinde, iki halkın tarihten gelen kardeşlik bağları, ortak dil ve kültürünün bulunduğunu vurgularken, bu temelin iki ülke
65

Türkmen liderden Gül’e: “Senin gibi samimi birine rastlamadım”, Zaman, 8.12.2007.
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ilişkilerinin barış ve istikrar doğrultusunda gelecek dönemde gelişmesinde önemli bir
etken oluşturduğunu ifade ettiler. Ortak ilgi uyandıran enerji, tekstil, ulaştırma, haberleşme, turizm, inşaat ve bankacılık alanlarında işbirliğini geliştirme imkânları değerlendirilirken, iki cumhurbaşkanı gelecekte söz konusu alanlarda ortak işletmelerin
ve üretim tesislerinin kurulmasının teşvik edilmesi hususunda mutabakata vardılar.
Türkmenistan Devlet Başkanı, Türkiye ile Türkmenistan arasında geleneksel hale
gelen kardeşlik ilişkilerinin giderek geliştiğinin bir kez daha ispatladığını kaydetti.
Ayrıca hızla gelişen ekonomik ilişkilerden ve Türk iş adamlarının Türkmenistan’da
gösterdikleri başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk Devletleri Kurultayı’na Türkmenbaşı sadece bir kere katılmış ve bu toplantılardan bir sonuç çıkmayacağını belirterek bir dahakilere katılmamıştı. Berdimuhammedov ise, yine Türkiye’nin
öncülüğünde başlatılan Türkçe Konuşan Devlet Başkanları Zirvesi sürecine destek
verdiğini belirterek Türk Cumhuriyetleri Devlet Başkanlarının yeniden bir araya gelmeleri konusunda somut bir adım atmış oldu66.
Abdullah Gül’ün 11-12 Kasım 2010 tarihinde Türkmenistan ziyaretinde ise enerjinin dışında, her iki ülkenin de ulaşım alanında yaptığı projelerle tarihi İpek Yolu’nun
yeniden canlandırılması, özellikle iki ülke üniversiteleri ve diğer bilimsel kurumları
arasında işbirliğinin geliştirilmesi konularının ön plana çıktığı görülmektedir67.
Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler Berdimuhammedov zamanında en
parlak dönemini yaşıyordu. Karşılıklı ziyaretler her yıl tekrarlanıyor ve bu görüşmelerde en önemli konu genellikle enerji oluyordu. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, eğitim, turizm ve kültürel işbirliği konuları diğer gündem
maddelerini oluşturuyordu.
Türkmenistan’daki iş adamlarımızın ve firmalarımızın sayısı gitgide artmaktadır.
700’e yakın Türk firması ve 30 bine yakın Türk işçisi Türkmenistan’da başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Bunun yanında Türkmenistan devleti ile sorunlar yaşayan bazı
Türk firmaları da işlerini tamamlayamadan veya alacaklarını tahsil edemeden ülkeden
ayrılmak zorunda kalmışlardır. Bu durum iki ülke arasında kısa süreli bir gerginliğe
yol açmıştı. Abdullah Gül’ün 30 Mayıs 2011’de günübirlik Türkmenistan ziyaretine,
iş adamlarımızın sorunları damgasını vurmuştu. Ziyaret sonrasında Türkmenistan’da
özellikle Merkez Bankası yöneticilerine yönelik yolsuzluk operasyonları, bu görüşmelerin bir neticesi olarak görülmektedir. Son zamanlarda Türkmenistan ile sorun
yaşayan iş adamlarımızdan bir kısmının tekrar Türkmenistan’a dönerek yeniden iş
66
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“Berdimuhammedov’dan tarihi ziyaret, Türkmen lidere ‘süper’ protokol”, Zaman, 24.03.2008.
“Türkiye-Türkmenistan İlişkileri Güçlü Bir Şekilde Gelişiyor” http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/78012/
turkiyeturkmenistan-iliskileri-guclu-bir-sekilde-gelisiyor.html
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almaya başlamaları son derece sevindirici bir gelişmedir.
2007 yılında göreve gelen Türkmenistan Devlet Başkanı’nın görev süresi 2012’de
dolmuş ve 12 Şubat’a yapılan başkanlık seçimlerinde %97 oranında bir oy alarak yeniden Devlet Başkanı olarak seçilmiştir. Berdimuhammedov, ikinci defa devlet başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz ilk yurt dışı gezisini Türkiye’ye yapmıştır. Ziyarette
Türkmen Lidere Cumhurbaşkanı Gül devlet nişanı takdim etti. Nişan takdim tö-

reninde TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji
ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin de hazır bulundu.
Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkmenistan Devlet
Başkanı Berdimuhamedov’un ülkesinin gelişip kalkınması için örnek bir liderlik ve devlet adamlığı sergilediğine dikkat çekerek, “Çalışmalarınız bölgesel barış, huzur, istikrar ve
refahın geliştirilmesi ile hayati önem taşımaktadır. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi için yaptığınız katkılar her türlü takdirin üzerindedir. Söz konusu nişanı dost ve kardeş Türkmenistan’ın Devlet Başkanı’na veriyor olmak
benim için ayrı bir kıvanç vesilesidir” dedi. Gül Berdimuhamedov’un Türkiye Türkmenistan ilişkileri için kullandığı ‘kemik kardeşliği’ ifadesine değinerek bu nişanın kemik
kardeşliğinin ilelebet devam edeceğinin en güçlü sembolü olduğunu sözlerine ekledi.68
Berdimuhammedov’un 29 Şubat – 1 Mart 2012 tarihleri arasında Türkiye’ye
yaptığı ziyaret esnasında Ankara’nın en güzel yerlerinden biri olan Türkmenistan
Parkı’nın ve bu güzel seyilgâhta, parkta büyük Türkmen düşünürü Mahtumkulu Firakı’nın heykelinin açılışı yapıldı. Türkmenistan Cumhurbaşkanı TBMM’de yaptığı
yaptığı konuşmada bundan duyduğu memnuniyeti “Dünya edebiyatında uygun yerini
almış olan Mahtumkulu Firakı’nın hatırasının, heykelinin görkemli bir törenle açılması
bizim için çok gurur kaynağıdır” sözleriyle dile getirdi. 69
29-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Gül’ün Türkmenistan ziyareti, adeta ilişkilerin taçlandırıldığı bir ziyaret olmuştur. Bu ziyarette Gül’e Türkmenistan Devlet Nişanı ile birlikte Fahri Profesörlük takdim edilmişti. Yapılan ikili
görüşmelerin ardından başta enerji olmak üzere çeşitli alanlarda 12 anlaşmaya imza
atıldı. Ziyaret sırasında Abdullah Gül’e Berdimuhammedov tarafından “Arkadaş”
adında bir Ahal Teke atı hediye edildi. Gül, bu jeste şu sözlerle teşekkür etti: “Arkadaş’a, arkadaşım bindi ve ayaklarını açtı. Bana arkadaşım çok değerli bir hediye verdi”70.
68
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Türkmenistan zenginliklerinden birisi de bu atlardır. Dünya atları içerisinde en
eski atlardan birini teşkil eden Ahal Teke atlarının atalarının için arkeolog ve tarihçilerin bir bölümü Nusay atları olduğunu ileri sürerler. Günümüz Teke Türkmenlerinin
yoğun olarak yaşamış olduğu bölgelerden biri olan ve Ahal olarak bilinen Kopet Dağı
bölgesi ve etekleri, bu atların ana vatanıdır. Ahal-Teke atları cennet atları olarak bilinir.
Bu konuda pek çok efsane veya inanış vardır. Sovyet döneminde de önemini kaybetmemiştir. 1935 ve 1988 yıllarında Türkmen atçılarının Aşkabat-Moskova yürüyüşünde, Ahal-Teke atları, uzun mesafeli koşulara ve her türlü zorluklara dayanıklılıklarım
bir kere daha ispatlamışlardır. Günümüzde Ahal-Teke atlan Aşkabat yakınlarındaki
Aşkabat etrafı Sapar-murat Türkmenbaşı Harası’nda yetiştirilmektedir.71
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 26-27 Nisan 2014 tarihlerinde Türkmenistan Atçılık Bayramına katılmak üzere Türkmenistan’a gitti. Bundan 1,5 ay sonra (3 Haziran
2014) ise Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Türkiye ziyareti gerçekleşti. Bu ziyaret 7
yıl içinde iki ülke liderleri arasında gerçekleşen 12. ziyaret olma özelliğini taşıyordu.
Ziyaret sırasında yapılan ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Gül de buna vurgu
yapmıştır: “Son olarak ben de Atçılık Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Nisan ayında
Türkmenistan’ı ziyaret etmiştim. Böylece, geride kalan yedi yıllık süre zarfında senede ortalama iki kez düzenli olarak bu seviyede bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yedi yıl önce Türkmenistan’ı ziyaret ettiğimde, yedi yıl boyunca Türkiye’den Türkmenistan’a hiç ziyaret yapılmamıştı. Daha sonra ise senede iki kez bir araya geliyoruz ve ilişkilerimiz işte bu noktaya gelmiş
vaziyette. Karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz bu yoğun ziyaretler neticesinde ilişkilerimiz
muazzam bir ivme yakalamıştır. Bu yoğun temaslar, aynı zamanda kardeşliğimizin de lafta kalmadığını göstermektedir. Hepimiz bir milletin farklı farklı boyları olarak, bugün de
farklı farklı devletleri olarak, gayet onurlu bir şekilde dünyada yerimizi almış vaziyetteyiz.
Birbirimizle karşılıklı saygı, sevgi ve eşitlik içerisinde de büyük bir dayanışma gösteriyoruz”.
Gül’ün konuşmasında ifade ettiği “karşılıklı saygı, sevgi ve eşitlik” ilişkilerin gelişmesinde şüphesiz en etkili unsurların başında gelmektedir. 23 yıldır bağımsız olan
Türkmenistan’ın diğer devletlerle olan ilişkilerinde de görmek istediği tavır tam olarak bu olsa gerektir.
Basın açıklamaları öncesinde yapılan imza töreninde ise Türkmenistan ile Türkiye
Cumhuriyeti arasında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme ve Geliştirme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği
Arasında Mutabakat Zaptı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkmenistan Bilimler Akademisi Arasında Bilimsel ve Teknolojik İş71

Ali Abbas Çınar, “Ahal-Teke Türkmen Atı”, Yeni Türkiye Dergisi, Türk Dünyası Özel Sayısı, S. 54, Eylül-Ekim 2013, s. 1881-1885.
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birliği Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkmenistan Hükümeti Arasında Ormancılık ve Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması, Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu Beşinci
Dönem Toplantısı Protokolü ve Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un Ortak Bildirisi imzalandı72.
Abdullah Gül tarafından Berdimuhammedov onuruna verilen akşam yemeğinde ise Türkmen Cumhurbaşkanı tarafından Gül’e Uluslararası Mahtumkulu Nişanı
takılmıştır. Türkmenistan Devlet Başkanı ertesi gün (4 Haziran) Bodrum’da düzenlenen Türk Konseyi IV. Zirvesi’ne katıldı. Türkmenistan Daimi Tarafsızlık Statüsü
gereği Türk Konseyi’ne üye olmadığı için misafir olarak yer aldı.73
12 Şubat 2017 tarihinde yapılan Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçimini Gurbangulı Berdimuhamedov ezici bir üstünlükle (% 97,69 oy alarak) kazandı ve yedi yıl
daha Türkmenistan’ın Devlet Başkanlığına seçildi. Türkmen liderini bu başarısından
dolayı ilk tebrik edenler arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da
vardı. Erdoğan, Berdimuhamedov’u telefonla arayarak yeniden seçilmesinden dolayı
tebrik etti. Oldukça sıcak gerçekleştiği belirtilen bu telefon görüşmesi sırasında liderlerin son dönemlerde olumlu bir şekilde seyreden iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde
de artarak gelişeceği vurgusu yapıldı74.
Türkiye ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler
Türkiye - Türkmenistan ekonomik ilişkileri 1992 yılında Ekonomik ve Ticari İşbirliğine Dair Anlaşma’ kapsamında başlamıştır. Daha sonra yatırımların karşılıklı
teşviki ve korunması ile çifte vergilendirmeyi önleme konularında devam etmiştir.
Türkiye, Türkmenistan’ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer almaktadır. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi 2007 yılında 735 milyon dolar iken, 2008 yılında
1 milyar doları geçmiş ve 2009 yılında 1,2 milyar dolara yükselerek ihracatımız rekor
kırmıştır. 2010 yılında da ticaret hacmimiz yükselmeye devam etmiştir. 2011 hedefi
ihracat hedefi olan 2 milyar dolara ulaşılmıştı. Türkmenistan ile olan ticaret hacmimiz
2012-2014 yıllarında benzer bir seyir izlerken, 2015 yılında ihracatımız 1,85 milyar
Dolar, ithalatımız ise 557 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir75.
72
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http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/90174/turkiyeturkmenistan-iliskileri-muazzam-bir-ivme-yakaladi.html,
Erişim, 10 Eylül 2016.
http://www.mfa.gov.tr/turk-dili-konusan-ulkeler-isbirligi-konseyi-iv_-zirvesi-bodrum_da-gerceklestirildi.
tr.mfa, Erişim, 10 Eylül 2016.
http://www.turkiye-turkmenistan.com/turkmen-ve-turk-liderleri-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi/, Erişim, 10 Eylül 2016.
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-turkmenistan-siyasi-iliskileri.tr.mfa, Erişim, 10 Eylül 2016.
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Türk müteşebbislerinin bu bölgedeki çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Türk
Eximbank, Türkmenistan’a 1994 yılı sonuna kadar ürün ihracı ve yatırım kredisi olarak
yaklaşık 90 milyon dolar kredi sağlamıştır. Türkmenistan’ın bağımsızlığını takiben aldığı ilk kredi Türk Eximbank kredisi olmuştur. Bankacılık sektöründe de Türk Bankaları
Türkmen Bankaları ile yarı yarıya ortaklıklar kurmuş, böylece Ziraat Bankası ile Halk
Bankası Türkmenistan’da bankacılık faaliyetlerini yürütmeye başlamışlar ve Türkmenistan’da iş yapmak isteyen işadamlarımıza büyük kolaylıklar sağlamışlardır. Zamanla
Halk Bankası Türkmenistan’daki faaliyetini sonlandırsa da Ziraat Bankası iştiraki olan
Türkmen-Türk Ticaret Bankası halen başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Orta Asya ve Balkanlar’da meydana gelen bu yeni devletler, Turgut Özal ile birlikte
ticari faaliyetlerini arttıran, ancak cumhuriyetin kuruluşundan beri Türk ekonomisini ve
sanayisini yönlendiren sermaye sahipleri ile rekabet zorluğu yaşayan Anadolu sermayesi
için birer fırsat kapısı haline gelmişlerdi. Özal’ın bölgeye yaptığı ziyaretlerinde beraberinde götürdüğü iş adamları, diğer cumhuriyetlerde olduğu gibi, Türkmenistan’da da ticari
bağlantılar kurarak küçük ölçekli olarak başladıkları yatırımlarını kısa zamanda büyütüp
büyük şirketlere, holdinglere sahip olmuşlardır. Bunun en güzel tezahürünü Türkmenistan’da gerçekleştirdiği projeler ve ticari faaliyetlerin de katkısıyla bugün Türkiye’nin önde
gelen holdinglerinden biri olan Çalık Holding örneğinde görmek mümkündür.
Türkmenistan ekonomisinin kalkınmasında Türk firmaları ve iş adamlarının da
büyük katkıları bulunmaktadır. Bugün, Türkmenistan’da gerçekleştirilen tekstil yatırımlarının hemen tamamı, tecrübeli Türk tekstilciler tarafından ortaya konulmuş ve
başarıyla işletilmektedir. Türkmenistan’ın yeniden imarında Türk müteahhitlik sektörü çok büyük pay sahibidir. Ülkedeki Türk girişimciler, başta Aşkabat Havaalanı
inşaatı ve Türkmenbaşı rafinerisinin yenilenmesi olmak üzere modern ve lüks oteller
kurarak altyapının modernizasyonunda kilit rol üstlenmiştir. Türk firmalarının kurdukları modern tekstil işletmeleri Türkmenistan’da Sovyet Sonrası tekstil sanayinin
temelini oluşturmuştur. Tarım teknolojileri, sağlık ve gıda sektöründe yapılan yatırımlarla bu firmaların ülkedeki faaliyetleri çeşitlendirilmiştir. Bu çerçevede Türkmenistan’daki Türk yatırımlarının toplam değeri 1,230 milyar dolara ulaşmış (2000 yılı
itibariyle) bu yatırımların 970 milyon dolarlık kısmı tekstil sektöründe, 260 milyon
dolarlık kısmı ise diğer sektörlerdedir. Türk Müteahhitler Birliği üyesi müteahhitlik
firmalarının 2004 yılına kadar 122 projede 2 milyar doları aşan faaliyetleri de göz
önünde bulundurulduğunda bu rakamların önemi daha iyi kavranabilir76.
76

Mehmet Dikkaya, “Niyazov Dönemi Türkmen-Türkiye İlişkileri ve Yeni Dönemde Beklentiler”, http://
www.usakgundem.com/yorum/125/niyazov-d%C3%B6nemi-t%C3%BCrkmen-t%C3%BCrk-iliskileri-ve-yeni-d%C3%B6nemde-beklentiler.html, Erişim, 15 Eylül 2016.
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Müteahhitlik sektöründe cereyan eden bu olumlu gelişmelere rağmen Türkiye ile
Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi yeterince gelişme şansı bulamamıştı. 1999–
2004 yılları arasında Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı 107 milyon dolardan 215 milyon
dolara, ithalatı ise 67 milyon dolardan 176 milyon dolara düzenli bir artış göstererek
yükselmiştir (Unstats verileri, 2005). Ticari akımların reel akımlara göre göreceli zayıflığının temel nedenleri, iki ülke arasındaki coğrafi uzaklık ve ticari ulaşım altyapısının yetersizliği, iki ülkenin pamuk-tekstil gibi bazı alanlarda benzer ekonomik yapıya
sahip olmaları ve doğal gaz gibi Türkiye için temel ithalat kalemi olan enerji alanında
büyük projelerin hayata geçirilememesi olmuştur. Örneğin Trans Hazar Doğal Gaz
Boru hattı uzun zamandır her iki ülke kamuoyunda önemli bir yer işgal etmesine
rağmen sürüncemede kalmaya devam etmektedir77.
Türkiye’de Turgut Özal, Türkmenistan’da ise Türkmenbaşı döneminde ikili ilişkiler
en üst seviyeye çıkmıştı. Bu dönem devlette tek adam ve otoriter bir kimliğe sahip olan
Türkmenbaşı’nın Türkiye’ye ve Türklere duyduğu güven ve muhabbetin tezahürü olarak
Türkmenistan’da iş yapan ve yaşayan Türkler için parlak bir dönem olarak ifade edilebilir.
Turgut Özal’dan Türkmenistan’da yerleşmesi için 2 milyon Türk göndermesini isteyen
Türkmenbaşı, Türkiyeli Türklerin sadece iş dünyasında ve eğitim alanında değil, devlet
yönetiminde de tecrübelerinden istifade etmek istemiş ve bu amaçla Tekstil, Eğitim
ve Kültür Bakanı yardımcılarını Türkmenistan’da yaşayan Türklerden seçmişti. Bunun
yanında Türkmenistan’a katkı sağladığına inandığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını,
Türkmenistan vatandaşlığına kabul ederek onlara Türkmenistan pasaportu vermiştir.
Büyük doğalgaz ve petrol yataklarına sahip olan Türkmenistan’da enerji kaynakları ülkenin en önemli gelir kalemini oluşturmaktadır. Ülke topraklarında tarıma elverişli alanlarda dünyanın en kaliteli pamukları yetiştirilmektedir. Türkmenistan dünyanın en önemli
pamuk üreticilerindendir. Türk firmaları, bu potansiyeli iyi değerlendirmiş ve Türkmenistan’da tekstil endüstrisinin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde büyük rol oynamışlardır.
Ankara’nın, Türkmen gazının Türkiye üzerinden Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya hattını takip ederek Avrupa’ya ulaştırılmasını temin etmesi düşüncesiyle tasarlanan Nabucco Boru Hattı Projesi planladı. Bölgede enerji geçiş koridoru
olmak isteyen Türkiye ile Nabucco Projesi’nin en önemli ayağı olması beklenen Türkmenistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesi bu anlamda da büyük önem taşımaktay-

dı. Hali hazırda Rusya üzerinden dünyaya ulaşan Türkmen gazının, alternatif yollarla farklı ülkelere satılması Türkmenistan tarafından da tercih edilen bir yoldur. AB
yetkilileri de 2007 yılında Brüksel’de Berdimuhammedov’a Türkmen gazının Türkiye
77

Dikkaya, aynı yer.
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üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasını desteklediklerini ifade etmişlerdi. Ancak Berdimuhammedov’un Ankara ziyaretinde yapılan görüşmelerde Türkmen gazının Türkiye
üzerinden Batı pazarlarına iletimi konusunda somut bir gelişme sağlanamadı. Çünkü
bu sorunun çözümünün özellikle Hazar’ın statüsüne78 ilişkin sorunların aşılmasına
bağlı olduğu bilinmektedir. Bu sorunun Azerbaycan ile birlikte çözülmesi gerekiyordu.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu sorunun ve Azerbaycan ile Türkmenistan ara-

sındaki Türkmenbaşı döneminden kalan bir takım meselelerin de çözümü için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de katılacağı üçlü bir zirve yapılmasını teklif
etmiş, Berdimuhammedov da görüşmeler için liderleri Türkmenistan’ın yeni kurulan
turizm bölgesi Avaza’ya davet etmişti.
Türk Dünyası’nın üç lideri 29 Kasım 2008’de Avaza’da bir araya geldiler. Bu zirveden yaklaşık bir ay önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Türkmenistan’a bir ziyaret gerçekleştirmiş ve görüşmelerin ana gündemini yine enerji ve Türkmen gazının
Avrupa’ya nakli konuları oluşturmuştu.
Üç ülke cumhurbaşkanının katılımı ile gerçekleştirilen ilk üçlü zirve olması nedeniyle özel bir öneme sahip olan görüşme, Türk dünyası adına da yeni bir adım
olma özelliğine sahiptir. Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan sanatçıları tarafından
sunulan ortak kültürel etkinliklerin renk kattığı zirve, Abdullah Gül’ün ifadeleri ile
“Çok uzun süre birbirinden ayrı kalan, acı dönem geçiren üç devletin aslında bir millet
olduğunun hem yaşanması hem de gösterilmesi, ülkeler arası dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi bakımından Türk dünyasına örnek olacak” mahiyette önem
taşımaktadır. Zira üç ülkeyi birbirine birleştiren temel değerler tarihi ve kültürel müştereklerdir. Bu çerçevede, her üçü de oğuz boyundan olan ülkeler arasındaki görüşme
“Mini Türk Zirvesi” olarak da adlandırılmıştır.
Dünyada ve bölgede önemli olayların ve gelişmelerin yaşandığı bir süreçte gerçekleştirilen görüşmede ekonomi-ticaret, enerji, ulaşım, kültür ve siyaset alanlarında
ülkeler arası ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin gündem maddeleri ele alınmıştır. Stratejik önem taşıyan konuların da ele alınması nedeniyle görüşme Kafkasya
ve Orta Asya’da işbirliği, istikrar ve güvenlik açısından da önemlidir.
Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları arasında yapılan görüşmenin Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 26-27 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirilecek olan ve davet edilen ülkeler arasında her üç ülkenin de yer aldığı Nabucco
78

Sovyetler Birliği zamanında sadece İran ile sınırı bulunan Hazar Denizi, Sovyetlerin dağılmasından sonra
Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve İran’ın sınırları içinde yer aldı. Ancak bu ülkelerin kara
sularının ne kadar olduğu sorunu günümüze kadar çözülebilmiş değil. Hazar’ın Statüsü hakkında geniş
bilgi için bkz. Sinan Oğan, “Hazar Sorunu”, 14 Şubat 2005, http://www.turksam.org/tr/a153.html
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Projesi ile ilgili zirve öncesinde gerçekleştirilmesi üçlü zirveyi anlamlı kılan en önemli
noktaların başında gelmektedir.
Zirve sonrası Cumhurbaşkanlarının açıklamalarından, farklı alanlardaki işbirliği ile
üç ülkenin gücünü bölgedeki büyük ortak projelere yönlendirmesi gerektiği inancında
oldukları anlaşılmaktadır. Üçlü görüşmede genel konuların konuşulmasından çok ülkeleri ve bölgeyi ilgilendiren ortak problem ve projeler detaylı şekilde müzakere edilmiştir.
Dolayısıyla üç Cumhurbaşkanı görüşmede yoğunluklu olarak Hazar’da yerleşen enerji
kaynaklarının üretimi ve başta batı olmak üzere dünya piyasalarına ihracına ilişkin işbirliği konusunu da ele almıştır. Bu çerçevede görüşmedeki ana konulardan biri Batı için
hem ekonomik açıdan hem de bölgenin Avrupa ile entegrasyonunu sağlama, bölgesel
güvenlik ve demokratik gelişme adına stratejik önem taşıyan Nabucco Projesi olmuştur.79

Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı projesinden
sonra Avrupa’nın bölgeye ilişkin en önemli projesiydi. Proje çerçevesinde Nabucco’nun
ana omurgasını Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı oluşturuyordu. Projeye
göre, Hazar kaynaklı doğal gazı 2007 yılında Türkiye’ye ulaştıran bu yeni hatla Erzurum’a
getirilecek olan doğal gaz buradan başkent Ankara’daki ana hatta taşınacak ve oradan Avrupa’ya iletilecekti. Türkiye ve Avrupa’nın enerji güvenliği, Avrupa’nın Rusya’ya bağımlılığı ve bu çerçevede gündeme gelen Nabucco projesinin işlerlik kazanması bakımından
önem taşımaktaydı. Proje ile Rusya’nın Avrasya boru hatları üzerindeki tekelini kırma
hedeflendiğinden özellikle ABD ve AB tarafından Rusya’ya karşı bir alternatif olarak
desteklenmekteydi. 2011-2012 yıllarında 3300 km uzunluğunda Hazar Denizi’ne inşa
edilmesi planlanan ve yaklaşık 5,8 milyar dolara mal olması hesaplanan Trans-Hazar doğal gaz boru hattı ile hattın yıllık kapasitesinin 31 milyar metreküpe ulaşacağı düşünülüyordu. Böylece Avrupa doğal gazda Rusya’dan ithale karşı alternatif bir hatta ulaşmış olacaktı. Ancak bugün gelinen noktada bu planların gerçekleşmediği ve Nabucco Projesi’nin
2013 yılında yüksek maliyetlerinden dolayı iptal edildiğini görüyoruz. Onun yerine Azeri
doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak proje için Trans-Adriyatik Boru hattı tercih edildi.80
Bu proje gerçekleşmiş olsaydı, Nabucco Hattı’nın büyük bir bölümünün Türkiye’den geçecek olması, diğer yandan AB’nin doğal gaz ihtiyacının %3’ünü karşılayacak olması sebebiyle Türkiye’yi Bakü-Tiflis-Ceyhan’dan sonra ikinci kez uluslararası
“enerji koridoru” haline getirecekti. Petrol ve doğal gaz bakımından zengin İran, Hazar Havzası ve Irak’a komşu olan Türkiye, doğu-batı enerji koridorunda doğal bir hat
79
80

http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/986/avaza_zirvesi_ve_nabucco_projesi, Erişim, 12 Nisan 2016;
Gül’ün Türkmenistan ziyareti, Cumhuriyet, 29.11.2008.
“Nabucco projesi iptal oldu”, NTV Haber, 26 Mayıs 2013, http://www.ntv.com.tr/ekonomi/nabucco-projesi-iptal-oldu,jFjrPgRHu06_MlSYgc7OSw, Erişim, 15 Nisan 2016.
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haline gelecekti. Dolayısıyla Nabucco hattı ile Türkiye, Avrupa Birliği’nin doğal kaynaklara ulaşmasına aracılık ederek hem siyasi konumunu güçlendirmiş hem de enerji
ihtiyacını çok küçük yatırım harcamalarıyla temin etmiş olacaktı.
Nabucco Projesi Azerbaycan bakımından ise enerji naklinde geçiş ülkesi olma
fonksiyonu sağlayacağı ve söz konusu hat ile kendi doğal gazının bir kısmını dünya
piyasalarına pazarlama imkânı bulacağı için de önem taşımaktaydı. Azerbaycan’ın Na-

bucco Projesi’nde sadece ekonomik değil stratejik menfaatlerini de dikkate alarak hareket etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Türkmenistan ise enerji kaynaklarını üretim imkânı ve dünya piyasalarına ihraç yolları bakımından yeni alternatiflere ulaşmış olacaktı.
Bu proje iptal oldu, ancak Türkiye ile Azerbaycan arasında uygulamaya konulan TANAP Projesi, Nabucco’nun alternatifi olmayı başardı. Türkiye’nin, Şahdeniz Doğalgaz
Üretim Sahası ve TANAP Projesi’ne ortaklığının artırılmasına ilişkin anlaşma, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 30 Mayıs 2014’te İstanbul’da imzalandı.81
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhammedov Avaz’daki mini zirve öncesinde 13-19 Kasım 2008 tarihleri arasında Avrupa turuna çıkmış ve Avrupa Birliği
ülkelerinin uzun süredir beklediği Türkmen gazı konusunda görüşmelerde bulunmuştur.
Türkmen gazına talip olan ülkelerin sadece AB ülkeleri ve Türkiye olmadığı bilinmektedir. Türkmenistan daha önce Rusya ve Çin ile de masaya oturmuş ve önemli anlaşmalar
hayata geçirmiştir82. Dünyanın en büyük enerji sağlayan ülkelerinden biri olma yolunda
hızla ilerleyen Türkmenistan, 2009 yılının sonlarına yaklaşırken Rusya Devlet Başkanı ve
Gazprom Başkanının, ardından ABD’li yetkililer ve AB Enerji Komiserinin ziyaretleriyle yoğun bir dönem geçirdikten sonra, Azerbaycan ve Türkiye liderlerini ağırlayacaktı.
Öte yandan Rusya ise Türkmen gazı konusuna büyük önem vermeye devam etmektedir. Bu önem doğrultusunda Rusya, Türkmenistan’a üst düzey birçok ziyaret gerçekleştirmiş ve önemli anlaşmalar imzalamıştır. Nitekim Rusya, Kazakistan ve Türkmenistan 20 Aralık 2007’de Hazar Denizi’nden Rusya’ya uzanacak yeni bir doğal gaz
boru hattı kurulması için bir anlaşma imzalamıştır. Söz konusu boru hattı Türkmenistan
doğal gazının Kazakistan üzerinden Rusya’ya taşınması hedeflenmiştir. Yapılan anlaşma Trans-Hazar’ın gerçekleşeceği konusunda endişeleri artırmıştır. Ancak imzalanan
anlaşmanın kapasitesi ve Avrupa’nın kaynak çeşitlendirmeye olan ihtiyaç derecesi gibi
faktörler dikkate alındığında Trans-Hazar projesi önemini korumaya devam etmiştir83.
81
82
83

http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Bakanlik-Haberleri/Sahdeniz-ve-TANAP-Projeleri-Ortaklik-Artirimi-Anlasmasi-Imzalandi, Erişim 9 Eylül 2016.
Çin ile 3 Nisan 2006’da Türkmenistan-Özbekistan-Kazakistan-Çin Gaz Boru Hattı anlaşması yapıldı.
Temmuz 2008’de yapımına başlanan boru hattı dört ülke devlet başkanlarının katıldığı bir törenle 13
Aralık 2009 tarihinde açıldı.
Sinan Oğan, “Gül, Aliyev ve Berdimuhammedov “Aşgabat Enerji Zirvesi”nde Bir Araya Geldiler”, http://
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2011 bazı Rus yetkilileri ve medyası Trans Hazar doğalgaz boru hattı ile ilgili açıklamalarına Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından aşağıdaki açıklama ile cevap verildi:
“Türkmenistan doğalgaz kaynaklarını çeşitlendirme politikasını yürütüyor. Bu bağlamda,
Rusya, İran ve Çin’e doğalgaz ihraç ediliyor. Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan
doğalgaz boru hattı projesi üzerinde yoğun çaba sarf etmekte. Son dönemlerde Avrupa’ya yönelik boru hattına ilişkin müzakereler aktif bir sürece girdi. Avrupa ve Türkmenistan ara-

sındaki enerji sektöründeki karşılıklı ilgi hem ekonomik hem de ticari olarak sürdürülüyor.
12 Eylül’de Avrupa Birliği Trans Hazar boru hattıyla ilgili müzakere başlatma kararı aldı.
Bunun sonucunda Hazar bölgesindeki doğalgazın Avrupa’ya ulaştırılması konusunda ilgili
taraflar arasında müzakereler başlatıldı. Ancak, Rusya’nın bazı yetkilileri ve medya organları buna tepki gösterdi. Hazar’dan geçecek boru hattının çevreye zarar vereceği yönünde açıklamalar yapıldı. Modern dünyada çevre güvenliği her hangi bir altyapı projesi, Hazar, Baltık,
Karadeniz veya başka bir deniz altından geçecek olan boru hatlarında büyük önem verilen
bir konudur. Türkmenistan, Trans Hazar boru hattı inşa edildiği takdirde çevre güvenliğine
önem verileceğini birçok kez dile getirdi. Söz konusu boru hattının Hazar’ın hukuki statüsü
çözülmeden hayata geçirilemeyeceği yönünde de açıklamalar yapıldı. Hazar’ın hukuki statüsü
neredeyse yirmi yıldır görüşülüyor. Buna rağmen, Hazar’a kıyısı olan ülkeler bu süre zarfında
kendi başına denizcilik, balıkçılık ve madencilik yapıyor. Trans Hazar boru hattı, projenin
geçeceği devletlerin rızasıyla yapılabilir ve herhangi bir ek “izin” almak zorunda değildir”84.
Bu zamana kadar Hazar’a sınırı olan ülkeler Hazar hakkındaki bir uygulamada
bütün devletlerinin ortak karar alınması bekleniyor ve bu çoğunlukla mümkün olmuyordu. 2011 yılı Mayıs ayında Türkmenistan ve Azerbaycan ortak bir karar alarak,
Hazar altından gaz geçişi için iki ülkenin anlaşmasının yeterli olduğunu, diğer ülkelerin onaylarına gerek duyulmayacağını açıkladılar. Bu durum her ihtilafta Hazar’ın
statüsü kozunu ortaya süren İran ve Rusya’ya karşı yapılan önemli bir hamle oldu.
27-28 Ağustos 2009 tarihlerinde Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov’un Türkiye’ye gelerek Antalya’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı görüşmelerde Türkmenistan’da turizmin gelişmesine yönelik konular ele alınmıştı. Avaza’da
yapılan turizm bölgesine Türk yatırımcıları davet eden Berdimuhammedov, turizm
konusunda Türkiye’nin engin tecrübesinden istifade etmek istediklerini belirtmiştir.
1 Mart 2012 yılında Türkiye ve Türkmenistan Cumhurbaşkanlarının himayelerinde
bine yakın kişinin katılımıyla İstanbul Çırağan Sarayında Türkmenistan iş forumu ve 5-6

84

www.turksam.org/tr/a1533.html, Erişim, 15 Eylül 2016.; Osman Nuri Aras, “Avaza Zirvesi ve Nabucco
Projesi, 2.12.2008, http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/986/avaza_zirvesi_ve_nabucco_projesi, Erişim, 15
Eylül 2016.
“Aşgabat Moskwanyň “Transhazar” wetosyny ret edýär”, http://www.azathabar.com/content/article/24365113.html, Erişim, 7 Eylül 2016.
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Mart 2013 tarihinde de 800’e yakın iş adamının katılımıyla Haliç Kongre merkezinde
Türkmenistan Yatırım forumu düzenlenmiştir. Bu foruma 45 ülkeden iş adamı, diplomat
ve finans çevrelerinden uzmanlar katılmıştır. Gerçekleştirilen faaliyetlerin olumlu sonuçları arasında sayılabilecek 2012 yılında müteahhitlik sektöründe 4.9 milyar dolarlık iş
alınmış olup, 2013 yıllarının ilk yarısında 5 milyar dolarlık hacme ulaşılmıştır.85
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov da İş Forumunda yaptığı konuş-

mada, Türk iş adamlarının sosyal ve ekonomik açıdan Türkmenistan’ın büyük adımlarla
ilerlemesine ciddi katkı sağladıklarını ve birlikte birçok projeye imza attıklarını söyledi.
Türkmenistan’ın şu anda dünyanın 100’den fazla ülkesiyle dış ticaret ilişkileri içinde
bulunduğunu, “en büyük ve en itibarlı” iş ortakları arasında Türkiye’nin yer aldığını ifade
eden Devlet Başkanı Berdimuhamedov, 2011 yılı verilerine göre, iki ülke arasındaki ihracat ve ithalat rakamlarının 3 milyar 600 milyon doları aştığını, bunun 2007 rakamlarından 2,8 kat daha fazla olduğunu belirtti.
Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Türkmenistan’da 600’den fazla Türk şirketinin sanayi, inşaat, ticaret ve taşımacılık gibi ekonominin ana sektörlerinde gerçekleştirilen projelere katıldığını belirterek, “Türk şirketleri ayrıca Türkmenistan’daki büyük inşaat projelerini gerçekleştirmekte, idari ve sanayi binaları, sosyal kültür amaçlı binaları, karayolu
inşası çalışmalarını yapmakta büyük başarılar ve ustalık göstermektedir. 1 Ocak 2012
itibariyle Türkmenistan’da toplam değeri 16,1 milyar dolar hacmindeki bin 299 adet
proje kayda alınmıştır. Bu, son yıllarda Türkmenistan’da Türk şirketlerinin katılımıyla
gerçekleştirilen projelerin sayısının da daha artmakta olduğunu göstermektedir” dedi. 86
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov’un 29 Şubat – 1 Mart 2012
tarihleri arasında yapılan ziyarette TBMM’de yaptığı konuşmada verdiği bilgilere
göre, 2012 itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi 3 milyar 650 milyon dolara
ulaşmıştır. Bu rakam 2010 yılı ile karşılaştırdığımızda yüzde 25 büyüktür, artmıştır. Ülkede 600’den fazla Türk şirketi çalışmaktadır. Bu şirketler esasen sanayi, inşaat,
ticari ve hizmet sektörü, tekstil sektörü, yeniden işleme sektörü, ulaştırma alanı ve
diğer önemli alanlarda faaliyet göstermektedir. 2012 Ocak ayı itibarıyla Türkmenistan’da, Türk şirketlerinin iştirakiyle 16 milyar 100 milyon ABD dolarına, 2 milyar 600
milyon avroya, 19 milyar 152 milyon Japon yenine ait olan, ayrıca millî manatımız,
paramızla yapılan 1.299 taslama tescil olmuştur.87
85
86
87

Sefa Gömdeniz, “Türk-Türkmen İş Konseyi Çerçevesinde Türkiye – Türkmenistan İlişkileri”, Yeni Türkiye Dergisi, Türk Dünyası Özel Sayısı, S. 54, Eylül-Ekim 2013, s. 1852.
http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/82226/turkiye-ve-turkmenistan-kardes-dayanismasi-icerisindedir.html,
Erişim, 5 Ekim 2016.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=21138&P5=H&page1=58
&page2=58, Erişim, 5 Ekim 2016.
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Bölgede Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkileri güçlendirecek en önemli hamlelerden biri Hazar Denizinden ulaşımın sağlanması olacaktır. Uzun yıllar Azerbaycan
ile Türkmenistan arasında çözümlenemeyen bir problem haline gelen Hazar meselesi,
Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantılarında etraflı bir
şekilde ele alınarak çözülme noktasına getirilmiştir. İlki 26 Mayıs 2014 tarihinde Bakü’de,
ikincisi ise 29 Ocak 2015 tarihinde Aşkabat’ta yapılan toplantıların üçüncüsü 28 Ağustos
2015’te Antalya’da gerçekleştirildi. Görüşmeler sonunda, Hazar Denizi’nin doğusunda
Türkmenbaşı Limanı ile Azerbaycan’da yeni inşa edilen Elet Limanı tamamlanınca RoRo gemilerinin taşımacılığı mümkün hale geleceği ifade edildi. Bu hattın hayata geçirilmesiyle ister Türkiye ister Azerbaycan toprağından transit olarak, Hazar Denizi vasıtasıyla özellikle Türkmenistan ve Kazakistan olmak üzere Orta Asya cumhuriyetlerine yüklerin taşınması öngörülmektedir. Azerbaycan ile Türkiye ve Gürcistan arasında önemli
nitelikteki Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin hayata geçirilmesinin ardından da tren
vasıtasıyla yüklerin taşınması ve büyük bir coğrafyaya ulaşması mümkün olacaktır88.
Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından yaşanan gerginlikten sonra, Türkiye’nin
Türk cumhuriyetleri ile irtibatının ve ilişkilerinin güçlenmesinde bu ulaşım yolları çok
daha büyük önem kazanmıştır.
Türkiye - Türkmenistan Dış Ticaret Göstergeleri (milyon ABD Doları)
Yıl
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

İhracat
180,6
281,3
340
662,9
945,1
1.139,80
1.493,30
1.480,10
1.957,50
2.231,20
1.857,80
1.245,50

İthalat
160,7
189,9
396,7
389,3
327,6
386,3
392,7
303,5
653,8
623,3
557,4
422,5

Hacim
341,4
471,2
736,7
1.052,20
1.272,70
1.526,20
1.886,00
1.783,60
2.611,30
2.854,60
2.415,20
1.668,00

Denge
19,9
91,4
-56,7
273,6
617,5
753,5
1.100,60
1.176,50
1.303,70
1.607,90
1.300,50
823

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı89
88
89

http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-turkiye_azerbaycan_turkmenistan-uclu-toplantisi_na-katildi.tr.mfa; http://www.sabah.com.tr/dunya/2015/08/27/disisleri-bakanlari-antalyada-bulusacak., Erişim, 5 Ekim 2016.
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/T%C3%BCrkmenistan/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160954&contentTitle=T%C3%BCrkiye%20ile%20Ticaret&_afrLoop=1115612415856092&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=6on77js98_224#!%40%40%3F_
afrWindowId%3D6on77js98_224%26_afrLoop%3D1115612415856092%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160954%26contentTitle%3DT%25C3%25BCrkiye%2Bile%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D6on77js98_254, Erişim, 7 Ekim 2016.
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Türkiye’nin Türkmenistan’a İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar)
ÜRÜN ADI

2014

2015

2016

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak
üzere hazırlanmış demir veya çelik

206,1

236,4

140,8

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek
kaplanmış liflerden oluşan fibe

137,7

134,9

62,3

Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer
90,8
mesnetler ve sayısal kontro

81

35,3

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller

17,4

29,8

34,4

Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler)
ve endüktörler

81,7

52,1

34,1

Aluminyumdan inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı,
kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar,

35,1

34,3

30,8

Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

74,2

63

30,5

Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel,
80,5
dirsek, flanşlar, vb.)

41,9

28,5

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra buru

33,4

9,1

27,2

Alüminyumdan çubuklar ve profiller

20,7

26,3

22,6

Diğer aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, ışıklı tabelaları ve benzer
eşya ve bu eşyanın aksam ve

31,4

26,5

21,9

Ağaçtan bina ve inşaat için marangozluk, mamulleri, doğrama
parçaları

23,7

28,6

21,5

Demir veya çelikten diğer eşya:

29,3

28,6

21,5

Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer
kaplamaları

32,8

20,6

12,1

Santrifüjler; sıvıların veya gazların filtre edilmesine veya arıtılmasına
18,4
mahsus makina ve cihazlar

13,9

11,5

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları

21,7

16,5

11,3

Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve ben

20,2

17,6

10,9

Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) (silahla donatılmış
olsun olmasın) ve bunların aks

6,6

2,8

10,8

Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar

20,9

14,4

10,8

Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

22,3

16,8

13,2

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı90
90

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/T%C3%BCrkmenistan/
html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160954&contentTitle=T%C3%BCrkiye%20ile%20Ticaret&_afrLoop=1115612415856092&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=6on-
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Türkiye’nin Türkmenistan’dan İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar)
ÜRÜN ADI

2014

2015

2016

Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç)

120

155,4

157

Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

284,2
96

215,5
65

169,7
18,7

Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk
içerenler)(m2. Ağırlığı 200 gr. I ge

30

33,1

14,7

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

47,6

48,8

14,3

Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk
içeren ve m2 ağırlığı 200 gr. I geçe

14,9

20,1

13,5

Sığır (bufalo dahil) ve at cinsi hayvanların ham post ve derileri

5,2

4,3

6,8

Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile
birlikte kullanılmaya elverişli a

0

0

4,1

Pamuk döküntüleri

4,3

6,3

3,9

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun kesme çiçek ve
çiçek tomurcukları

3,4

1,5

0,8

Her nevi kükürt (süblime, presipite ve kolloidal kükürt hariç)

0

0,6

0,7

Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme kıy

0,7

0,7

0,4

Diğer örme mensucat

0,4

0

0,2

Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış veya crust
(arakurutmalı) post ve derileri

0,9

0,3

0,1

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (kurtarıcılar, vinçli, itfaiye, beton
karıştırıcılı, yol süpürme, zift

0,4

0,1

0,1

Sentetik ve suni lif döküntüleri

0

0

0,1

Diğer aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, ışıklı tabelaları ve benzer
eşya ve bu eşyanın aksam ve

0

0

0,1

Azotlu mineral veya kimyasal gübreler

Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri

Diğer ham post ve deriler

8

5,4

0,4

0

3,7

0,6

13,8

2

0,7

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı91

91

77js98_224#!%40%40%3F_afrWindowId%3D6on77js98_224%26_afrLoop%3D1115612415856092%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160954%26contentTitle%3DT%25C3%25BCrkiye%2Bile%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D6on77js98_254, Erişim, 7
Ekim 2016.
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/T%C3%BCrkmenistan/
html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-160954&contentTitle=T%C3%BCrkiye%20ile%20Ticaret&_afrLoop=1115612415856092&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=6on77js98_224#!%40%40%3F_afrWindowId%3D6on77js98_224%26_afrLoop%3D1115612415856092%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-160954%26contentTitle%3DT%25C3%25BCrkiye%2Bile%2BTicaret%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D6on77js98_254, Erişim, 7
Ekim 2016.
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Türkmenistan’daki Türk Yatırımları
Türkmenistan, yatırım ortamının henüz yeterince gelişmemiş olmasına rağmen
Türk doğrudan yatırımlarının Orta Asya’da en fazla gittiği ülkelerin başında gelmektedir. Türk firmaları, Türkmenistan’a genellikle “joint venture” kurarak girmektedirler.
Ülkede özelleştirmenin yaygın uygulanmamış olması nedeniyle yerel ortaklar genellikle bir kamu kuruluşu olmaktadır.
Türkmenistan’da gerçekleştirilen Türk sermayeli yatırımlar üçüncü ülkelerle birlikte yaklaşık olarak 1,5 milyar dolar tutarındadır. Türk firmaları, özellikle inşaat ve
tekstil alanında büyük projelere imza atmışlar, kurdukları modern tekstil tesisleri ile
tekstil sanayinin temelini oluşturmuşlardır. Son dönemde Türkmenistan’da Türk firmaları tarafından enerji, inşaat malzemeleri imalatı, tarım teknolojileri, bankacılık,
sağlık sektörü, kağıt sanayisi ve gıda sektöründe de yatırımlar gerçekleşmektedir.
Türkmenistan ile ilişkilerin Berdimuhammedov döneminde çok daha ilerletilmesi, uzun dönemli projelerin uygulanmaya başlaması için adımlar atılması, Türkiye
ile Türkmenistan arasındaki ekonomik ilişkilerde dış ticareti arttırıcı etki meydana
getirmesi beklenebilir. Türk firmaları için büyük fırsatlar sunan Berdimuhammedov,
Türkiye ile ilişkilere büyük önem vermekte ve mümkün olduğunca ihalelerin öncelikle konusunda uzman, kaliteli, güvenilir zamanında projelerini sonuçlandıran Türk
firmalarına verilmesi hususunda gayret göstermektedir. Fakat son zamanlarda bazı
firmalarımızın projelerini vaktinde bitirememesi şirketlerimizi olumsuz etkilemiş ve
ihaleler geri alınmıştır. Bu tür olumsuzlukların giderilmesi için firmalarımızın daha
dikkatli olması gerekmekte, imzalanan kontratların iyi analiz edilmesi ve firmaların
sermayelerinin yeterli düzeyde olması gerekmektedir.

Türkmenistan’ın ekonomik kalkınması çok hızlı gelişmekte ve söz konusu pazara
yeni yabancı firmalar girmektedir. Bilindiği üzere, enerji sektörü Türkmenistan’ın en
fazla önem gösterdiği sektörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle yeni doğal kaynakların aranması ve çıkarılması için büyük yatırımlara ihtiyaç duymaktadır. Türkiye
bu alanda uluslararası şirketlere sahip olmadığı için mevzu bahsi geçen sektörde söz
sahibi olamamaktadır. Türkiye ve gelecek dönem Türkmenistan stratejimiz için oldukça olumsuz bir durumdur. Türkmenistan’da müteahhitlik sektörü yakın gelecekte
optimum seviyesine ulaşacak olması ve yeni yatırım alanlarının enerji, bilgi-bilişim,
telekomünikasyon, organik tarım gibi katma değeri yüksek sektörlere kayacak olması
müteahhitlik firmalarımızı olumsuz etkileyebilir.
Türk şirketleri Türkmenistan’daki değişimi iyi analiz etmek durumundadırlar.
2000-2010 dönemini kapsayan Sovyet tarzı bir “Sosyal ve Ekonomik Dönüşüm Stra233
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tejisi” uygulamakta olan Türkmenistan, 2003 yılında bu stratejiye 2020 yılına kadar
olan dönemi de içine alan yeni bir uzun vadeli kalkınma programını eklemiştir. Bu
stratejiye göre ithal ikamesine dayalı ve yukarda anılan sektörler için yüksek üretim
hedeflerinin konulduğu bir plan benimsenmiştir.
Türkmenistan’ın dış ticaretindeki en temel ihraç kalemleri doğal gaz, petrol ve
madencilik ürünleridir. Ardından tarım ürünleri (pamuk, kavun, buğday) gelmektedir.
İthal ettiği ürünler arasında ilk sırayı sanayi ürünleri alırken, tarım ürünleri ondan
sonra gelir. En çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Ukrayna-Rusya ilk sırada
yer alırken, bunu İran ve Türkiye takip etmektedir. İthalatta ise Türkiye ilk sırada yer
almaktadır. Bunda özellikle inşaat malzemelerinin ithalatı büyük yer tutmaktadır.92

Resmi rakamlara göre (Türkmen Kaynakları) Türkmenistan’da kayıtlı 600’ün üzerinde Türk sermayeli firma olmasına rağmen tam anlamıyla faal olan firmaların sayısının daha az olduğu ifade edilmektedir. Ülkemizin makine ve teçhizat, inşaat malzemeleri, gıda maddeleri, motorlu taşıtlar, tarım ve tohumculuk ve kimyasal ürünler,
bilişim ve telekomünikasyon alanı Türkmenistan için önemli bir tedarikçi konumda
olduğu görülmektedir. Türkmenistan’a yapılan ihracattaki artış ve Türkmenistan ile
kültürel ve siyasi ilişkilerin yoğunluğu dikkate alındığında, ihracatçılarımız pazara giriş imkânları bakımından diğer ülkelere nazaran avantajlı bir konumdadır.
Türkmenistan’da faal tekstil firmalarımız arasında Çalık Holding, Cotam, Engin
Kale grubu gösterilebilir. Tekstil alanındaki diğer önemli Türk yatırımları arasında
Nebo, Linkway İplik gösterilebilir. Tekstil dışında Türkmenistan’da kağıt üretimi, gıda
gübre, çimento, inşaat ve enerji alanlarında da faaliyet gösteren Türk firmaları çalışmalarını devam ettirmektedirler.
Türk yatırımları, Türkmenistan’ın ihracat potansiyelinin artmasına önemli katkıda
bulunmuştur. Özellikle tekstil yatırımları sayesinde daha önceleri pamuğun tamamını ihraç eden Türkmenistan, Orta Asya’nın tekstil ve hazır giyim merkezine dönüşmüştür. Bu sektörde üretilen ürünler Rusya gibi geleneksel pazarların yanında ABD,
Japonya, İsveç, Almanya, Hollanda gibi gelişmiş ülke pazarlarına da ihraç edilmeye
başlanmıştır.
Türk girişimciler Türkmenistan’da Türk Eximbank kredisi ve pamuk ile geri ödeme şeklinde finansman yoluyla büyük projeler üstlenmiştir. Ancak, mevcut pamuk rekoltesinin üzerinde pamuk tahsisi suretiyle birçok projenin verilmesi geçmişte zaman
zaman ödemelerde sıkıntı yaratmıştır.
92
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1998’de Aşkabat’ta faaliyete geçmiş olan “Turkmenistan Coca Cola Bottlers” firmasında Anadolu Grubu, yüzde 60 hisseye sahiptir (yüzde 20 Türkmenistan Devleti’nin). Yılda 23 milyon ton üretimi olan şirket ülke genelinde faaliyet gösteren 52
perakendeci ile ürünlerini halka ulaştırmaktadır. Gelecek dönemde söz konusu firma
yatırımlarını artırmayı planlamaktadır.
Ziraat Bankası’nın bir iştiraki olan “Türk - Türkmen Joint Commerce Bank”,

Türkmenistan’da faaliyet gösteren ilk yabancı sermayeli bankalardan birisidir. Ekonomi Bakanlığından alınan bilgiler çerçevesinde ülkemizde ise resmi kayıtlara göre 10,9
milyon TL tutarında Türkmenistan sermayeli 64 adet firma faaliyet göstermektedir.
Türkiye ve Türkmenistan arasında 2 Mayıs 1992 tarihinde imzalanan Mutabakat
Zaptı çerçevesinde, Türk Eximbank tarafından Turkmenvnesheconombank’a 134,76
milyon dolarlık kredi açılmış olup geri ödemeler tamamlanmıştır. Türk müteahhit ve
ihracatçılarının bu ülkede gerçekleştireceği projeler Türk Eximbank’ın Yıllık Program limitleri dahilinde değerlendirilmektedir. 2008 yılında Kısa Vadeli İhracat Kredi
Sigortası Programı kapsamında Türkmenistan’a yönelik 2,73 milyon dolar sevkiyat
sigorta teminatı altına alınmıştır. Bu ülkeye yapılacak ihracatın sigorta programları ile
desteklenmesine önümüzdeki dönemde de devam edileceği bildirilmiştir.93

Türkmenistan, halen tümünü ya da bir bölümünü ithalat ile sağladığı şeker, süt,
et, deri, tavuk ürünleri, un, tütün mamulleri, tekstil ürünleri, makine halıları, giyim
eşyaları, manto ve ayakkabıyı iç piyasadan karşılamak için bunlarla ilgili sanayiyi geliştirmek durumunda olduğundan, bu alanlar ülkenin önemli yatırım alanları olarak
göze çarpmaktadır. Özellikle pamuklu, yünlü ve ipekli dokuma sanayiyi ile çeşitli gıda
sanayileri, geliştirilme imkanlarına sahiptir. Ayrıca tarımsal ürünlerin işlenmesi, organik tarım ve pazarlanmasına yardımcı olan makinelerle, plastik, metal, cam vb. gibi
ambalaj sanayilerinde çok ciddi potansiyel mevcuttur.
Ülkede market zincirleri henüz yoktur. Yiyecek içecek satışları, genellikle geleneksel açık pazarlarda yapılmaktadır. Ticari hakları koruyan yasalar henüz yerleşmemiş
olduğundan, dünya markalarından kendi isimleri ile Türkmenistan’da mevcut değildirler. Sadece bazı mağazalarda “bavul ticareti” şeklinde getirilen ürünler bulunabilmektedir. Bu durum Türk markaları için çok geçerli bir sav değildir çünkü Türk sermayesi ile kurulan alış veriş merkezlerinde söz konusu markaları kendilerine saygın
bir yer edinmiştir.
Tahılın pazarlanmasında depolama ve soğutma tesisleri ve işlenmesinde un fabrikaları, makarna tesisleri, işbirliği alanı olarak ele alınabilir. Ülkede arttırılması ön93
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görülen çeltik ve mısır üretiminin boyutları göz önünde bulundurularak yeni çeltik
fabrikalarının ve mısır işleyen nişasta-glikoz endüstrisinin kurulması da, yeni yatırım
alanları olarak mütalaa edilebilir94.
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’ın 2012’de yeniden Devlet Başkanı olarak seçilmesinden sonra ilk uluslararası inşaat işlerini Türk
şirketlerine vermesi, yeni dönemde, Türkmenistan-Türkiye ilişkilerinin artarak devam

edeceğinin sinyali olarak yorumlanmıştı. Türkmenistan, Türkmen Liderinin ilk yurt
dışı ziyareti olarak yaptığı Türkiye ziyaretinden beri geçen 1,5 aylık dönemde, Türk
şirketlerine 16 adet yeni iş verildi. Bu dönemde yeni iş alan şirketlerin arasında Gap
İnşaat, Net Yapı, Sedaş, Efor İnşaat ve Eser Taahhüt gibi Türk şirketleri de bulunmaktadır. Enerji nakli, tekstil fabrikaları, hayvan çiftlikleri, şifa merkezleri, acil yardım merkezleri, hastaneler, okul, konut, yol inşaat ve restorasyon gibi önemli projeleri
üstlenen Türk şirketler Türkmen Liderinin, Şubat 2012 tarihinde yeniden Başkanlık
görevine seçilmesinden beri geçen dönemde ise, Türk şirketlerine toplam 1 milyar
60 milyon ABD doları değerinde 22 adet proje verilmiştir. Yılın ilk 3 ayında % 10,4
büyüme ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerin arasında ilk sıralarda yer alan Türkmenistan’da günümüzde toplam değeri 32 milyar ABD doları olan 1500’den fazla
inşaat projesi yürütülmektedir. Günümüz itibariyle yurt dışına süresi geçmiş herhangi
bir borcu olmayan hızla yükselen enerji ülkesi olan Türkmenistan’da bu yıl milyarlarca
dolar inşaat yatırımı yapılması beklenmektedir. Yılın ilk 3 ayında % 13,4 büyüyen
Türkmen inşaat pazarı, başta Türk şirketleri olmak üzere yabancı inşaat şirketleri için
önemli bir iş imkânı sağlamaktadır95.
Sonuç
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte NATO içindeki önemi sorgulanmaya
başlayan Türkiye açısından Türk Dünyası yeni ufuklara açılan bir kapı olmuştu. Bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren Türkiye’yi adeta bir kurtarıcı olarak gören Türk
Cumhuriyetleri ile bütün hazırlıksızlığına rağmen Turgut Özal gibi bir liderin öncülüğündeki Türkiye arasındaki ilişkiler ilk dönemlerde beklendiği üzere daha çok hissi
ve hamasi duygularla, çoğu zaman el yordamıyla stratejik bir plan program olmadan
yürütülmeye çalışılmıştı. Bu ilişkileri devam ettirebilmek için ise her şeyden önce güçlü bir siyasi iradenin ve istikrarlı bir yönetim anlayışının olması gerekiyordu. Türkmenistan’da tek adam düzeni içerisinde Türkmenbaşı Saparmurad Niyazov bu ilişkileri
devam ettirebilecek güce sahip görünüyordu. Ancak Turgut Özal’ın vefatından sonra
94
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yerine geçen siyasilerin uyguladığı politikaları ve Türkiye’nin kendi iç sorunlarıyla
bölgesel gelişmeler Türkmenistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerdeki gelişmenin devamını engelledi.
Türkiye’de 2003 yılından itibaren Türk dış politikasında yeni ve aktif bir dönemin
başlaması, Türkmenistan’da ise Gurbangulı Berdimuhammedov’un devlet başkanlığı
koltuğuna oturması ile beraber Türkmenbaşı zamanında uygulanan kapalı dış politikanın yerini “Açık Kapılar Siyaseti”nin alması, iki kardeşin tekrar kucaklaşmasını
beraberinde getirdi.

Türk firmaları bir taraftan Türkmenistan’ı modern binalarla donatırken, diğer
taraftan Türkmenlerin inşaat sektöründe yetişmelerine yardımcı olarak teknik destek sağlamaktadır. Yaklaşık 700 Türk şirketi Türkmenistan’da faaliyet gösterirken 30
bin civarında Türk işçisi bu şirketler bünyesinde çalışmakta ve bu firmalarda binlerce
Türkmen vatandaşına istihdam sağlamaktadır.
Sahip olduğu doğal kaynakları mümkün olan en maksimum getiri ile dünya piyasalarına ulaştırma çabası içinde olan Türkmenistan, bu doğal kaynakların tabii
müşterisi olan veya bu kaynaklar üzerindeki etki alanı ile uluslararası ve bölgesel güç
oluşturmaya çalışan kıta ölçekli aktörleri birbiriyle dengeleyen ve her birine yeşil ışık
yakan bir politika sürdürmektedir. Kısa zaman içinde Türkiye ile en yakın ilişkiler geliştiren bölge ülkesi konumuna gelen, diğer taraftan İran ile komşu olmanın sağladığı
avantajla ulaşım ve ticaret ilişkisini arttıran, öte yandan belli aralıklarla Rusya’ya sıcak
mesajlar veren Türkmenistan Batı Asya’daki rekabetin kendi üzerinden seyretmekte
olduğunun farkındalığı ile bir tür denge diplomasisini bu zamana kadar başarıyla uygulamaktadır96.

Türkmenistan ile ekonomik ilişkilerimizin artmasında hiç şüphesiz Türk Hava
Yolları ve Türkmen Hava Yollarının karşılıklı İstanbul-Aşkabat uçuşları büyük rol
oynamaktadır. Türkiye’nin bütün Türk Cumhuriyetlerine olduğu gibi Türkmenistan
vatandaşlarına da vize uygulamaması, Türkmenistan vatandaşlarının Türkiye’ye seyahatlerini arttırmıştır. Şu an itibariyle günde dört sefer (iki THY, iki Türkmen Hava
Yolları uçağı) yapılmakta ve uçaklar çoğunlukla dolu gitmekte ve yer bulmakta güçlük
yaşanmaktadır. Türkiye’ye seyahat edenlerin büyük bir kısmını bavul ticareti yapan
Türkmen vatandaşları oluşturmaktadır. THY’nın kendilerine sağladığı kolaylık ve
avantajlar ile iki ülke ticaretine olumlu katkılar yapmaktadırlar.
Türkiye’nin Türkmenistan vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamasına karşın
Türkmenistan Türkiye vatandaşlarına vize uygulamaya devam etmektedir. Vize ve ça96
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lışma izni alabilmek oldukça sıkı denetimler sonucu güçlükle mümkün olabilmektedir. Tarafsızlık ilkesi gereği bütün ülkelere eşit davranmak zorunda kalan Türkmenistan’ın vize uygulamasına önümüzdeki dönemlerde de devan edeceği anlaşılmaktadır.
Eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların yanında FETÖ mensuplarınca açılan ve Türkmenistan’ın kılcal damarlarına sızmak, zamanı geldiğinde
Türkiye’de yapmaya çalıştıkları gibi alçakça ve sinsice devleti ele geçirmek amacı ta-

şıyan okul kisvesi altındaki terör yuvaları uzun yıllar boyunca Türkmenistan’ın bütün
vilayetlerinde ve büyük ilçelerinde ilköğretim, lise, dil kursları ve üniversitesiyle sözde
eğitim hizmeti vermiştir. Ancak Türkmenistan Devlet Başkanı, ülkesinde yuvalanan
bu yapının gerçek niyetini anlayarak, aldığı son derece isabetli bir karar ile 2011 yılı
Ağustos ayından itibaren bu terör yuvalarının Aşkabat dışında faaliyet gösteren birimleri tamamen Türkmen eğitimcilerin kontrolüne devredilerek, asli görevlerini ifa
etmek üzere Türkmenistan eğitim sistemine dahil edilmişlerdir. Buralarda çalışan
FETÖ mensupları çalışma izni alamayarak ülkeden ayrılmak zorunda kalmışlardır.
Aşkabat’taki Turgut Özal ve Başkent Liseleri’nde ise sadece Türk vatandaşlarının
çocuklarına eğitim verilmesine müsaade edilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından da, Türkmen devleti kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu
göstererek, faaliyetine izin verilen diğer FETÖ kurumlarını da kapatarak mensuplarını sınır dışı etmiştir. Ancak ne yazık ki, yaklaşık 25 yıldır bu topraklarda sinsice
faaliyet gösteren FETÖ mensupları, binlerce masum Türkmen kardeşimizin zihnini
bulandırıp, kendi emellerine hizmet eder hale getirmişlerdir. Bunlar bugün için Türkmen devleti ve toplumu için de ciddi tehlike teşkil etmektedir. Aynı zamanda bu yapı
mensubu ve destekçisi birçok işadamı da halen Türkmenistan’daki faaliyetlerini devam ettirmektedir. Türkmenistan devletinin bu konuda da Türkiye ile birlikte hareket
etmesinin iki ülke ilişkilerine olumlu katkılar sağlayacağı aşikardır.
Türkmenistan’da büyük ölçüde oldukça modern ve çağdaş eğitim malzemeleriyle
donatılan binalarda yürütülen eğitim-öğretim kalitesinin dünya standartlarıyla rekabet edebilir hale gelebilmesi için rol modellerin örnek alınması ve yabancı eğitim
kurumları ile işbirliği yapılması önemli faydalar sağlayacaktır. Bu noktada Türk üniversitelerine büyük sorumluluk düşmektedir. Türkmenistan’daki her yüksek öğrenim
kurumu ile birebir ve uzun soluklu işbirliği programlarının geliştirilmesi, müfredat
hazırlama, eğiticilerin eğitimi, öğrenci değişimi, öğretim elemanı takviyesi, birlikte
ortak projeler yürütülmesi gibi hususlarda ortak çalışmalar yapılması halinde Türkmenistan üniversitelerindeki eğitim ile öğretim elemanı kalitesinin artması kaçınılmaz olacaktır.
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Üniversiteler arası işbirliğinin bilimsel işbirliğine de dönüştürülmesi gerekmektedir. Abdullah Gül’ün 2010 yılındaki ziyaretinde Türkiye Bilimler Akademisi ile
Türkmenistan İlimler Akademisi arasında işbirliği protokolü imzalanarak bilimsel
çalışmalar için zemin oluşturulmuştur. Bunun yanında sosyal bilimler alanında çalışmalar yapmak üzere geniş kaynaklara sahip bir Orta Asya Araştırmaları Merkezi’nin
kurulması, üniversiteler ve çeşitli araştırma kurumlarında zor şartlarda araştırma yapan bilim adamlarımızın önünü açacağı gibi, bü ülkeler bağımsızlıklarını kazandıklarında yakalandığımız hazırlıksız durumun bir daha tekrarlanmamasına ve ülkemizin
bu ülkeler için strateji ve politika geliştirmesine katkı sağlayacaktır.
Türkmenistan ile ilişkilerimizin ileride de dostluk ve kardeşlik esası üzerinde devam etmesi, Türkiye’de okuyan Türkmen üniversite öğrencilerinin ülkemizden kardeşlik hisleri kuvvetlenmiş bir şekilde mutlu ayrılmalarına da bağlıdır. Bu yüzden
bütün Türk Dünyası’ndan ülkemize gelen öğrenci kardeşlerimize kucak açmamız,
onlar hakkında hiçbir önyargı beslemeden koruyup kollamamız kardeşlik görevimiz
olmalıdır. Bu öğrencilere sahip çıkma görevi sadece bir takım gruplara değil toplumumuzun her kesimine şamil olmalıdır.
Aynı dil, din ve kültüre sahip Türkmen ve Türk halkını birbirinden ayırmak neredeyse imkânsızdır. Türkmenistan’a giden bir Türk vatandaşı kendisini adeta evinde
hisseder. Çarşıda pazarda, her yerde sadece Türkçe konuşarak hiçbir sıkıntı çekmeden rahatlıkla hayatını idame ettirebilir. Türkler ile Türkmenlerin birbirine benzer
taraflarını araştırmak yerine benzemeyen yönlerini ortaya çıkarmak çok daha kolaydır.
İlk başta Türkmenceyi anlamak biraz zor gelse de bir ay içinde rahatlıkla anlamaya
başlanır. Türkmenlerin Türkçe öğrenmeye ve konuşmaya karşı kabiliyetleri daha fazla
olduğu bir gerçektir. Halkın büyük çoğunluğu uydular vasıtasıyla Türk televizyon kanallarında Türk dizilerini ve filmlerini izliyorlar. Çocuklar sadece Türkçe çizgi filmleri
izleyerek Türkçe konuşabiliyor. Girdiğiniz her restoran, alış veriş merkezi gibi mekânlarda Türkçe şarkıların çalındığını duyabilirsiniz.
Türkiye Türkmenistan ile olan ilişkilerini yürütürken en büyük desteği şüphesiz bu
ülkede vazife yapan devlet görevlilerinden almaktadır. İlişkilerin çok daha sağlıklı yürütülmesini teminen bu ülkeye gönderilen devlet görevlilerinin her şeyden önce devletimizin Türk Dünyası için ortaya koyduğu vizyonu özümsemiş, Türklüğe hizmet aşkı ile
dolu olan idealist kimselerden seçilmesine özen gösterilmesi son derece mühimdir. Çok
daha önceleri uygulamaya konması gerekirken, Türk Dünyasında bu aşk ve heyecanla görev yapacak, bulunduğu ülkenin diline, tarihine, gelenek göreneklerine vakıf diplomatlar,
bürokratlar ve öğretmenlerin yetiştirilmesine daha fazla geç kalınmadan başlanmalıdır.
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Türkmenistan, kurumsal ve personel kapasitelerin gelişimi için uluslararası kuruluşlarla yakın ilişki içindedir. Ülkede Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP),
AGİT, USAİD, GİZ, Europe House gibi teknik destek veren kuruluşlar bulunmaktadır. Türkmenistan’da bu tür kuruluşların en eskisi ve en etkilisi hiç kuşkusuz Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)’dır. 1993 yılından beri Türkmenistan’da faaliyet gösteren TİKA bu zamana kadar sayısız proje ve faaliyete imza atarak Türkmenistan’ın gelişmesi ve Türkiye ile ilişkilerinin güçlenmesine hizmet etmiştir. Yaklaşık
20 yıldır Türkmenistan’da hizmet eden TİKA bu süre zarfında, Türkmenistan Kara
Yolları Master Planı, Tarımsal Araştırmalar İstasyonu kurulması, Sultan Sancar’ın
Türbesinin restorasyonu, 2010 yılında BM tarafından örnek proje uygulaması seçilen Türkmenistan’da Yumurtacı Hibrit Tavukların Yetiştirilmesi gibi projeleri hayata
geçirmiştir. Bunun yanında, sağlık, tarım, maliye, turizm, gıda güvenliği, istatistik, güvenlik gibi hemen her alanda Türkmenistan Devleti çalışanlarının kapasitelerini arttırıcı eğitim programları düzenlemiş, Türkmen uzmanları Türkiye’ye, Türk uzmanları
Türkmenistan’a göndererek uzmanların bilgi ve tecrübe paylaşımlarının yanı sıra iki
ülke halkının birbirlerini daha yakından tanımalarına imkân sağlamıştır.
Son yıllarda Türkmenistan ile artan ilişkilerimizin temelini enerji, ticaret, ekonomik ve siyasi ilişkilerin oluşturduğu görülmektedir. Türkiye Cumhurbaşkanı ile Türkmenistan Devlet Başkanı’nın birbirlerini çok sık ziyaret ettikleri ve bu ziyaretlerde ele
alınan konuların çoğunlukla yukarıda belirtilenlerden ibaret olduğu gözlemlenmektedir. Türkmenistan’a yapılan üst düzey ziyaretlerimizin hemen tamamında da enerji ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ağırlık kazanmaktadır. Halbuki Türkmenistan ile
ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve her alanda işbirliği yapılması daha faydalı sonuçlar doğuracaktır. Bu zamana kadar Türkmenistan’a eğitim, sağlık, adalet, ulaştırma, maliye
gibi pek çok alanda bakan düzeyinde ziyaretin olmaması bir eksiklik olarak karşımıza
çıkmaktadır. Türkmenistan’ı sadece bir gaz ülkesi veya müteahhitlerimiz için iş kapısı
olarak görmekten ziyade, stratejik ortaklığın ve kardeşliğin gereği olarak her alanda
işbirliği imkânlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla karşılıklı kültürel ilişkilerimizi ve etkinliklerimizi arttırmamız önem arz
etmektedir. Türk kültürüne karşı büyük sempati duyan Türkmen halkını, kültürümüzün zenginlikleriyle sık sık bir araya getirecek faaliyetler düzenlenmelidir. Bunun için
Aşkabat’ta Yunus Emre Kültür Merkezi açılmalıdır. Türkmenistan’daki iş adamlarımız
da bu tür faaliyetlere sponsor olarak sosyal sorumluluklarını yerine getirmelidir.
Türk devletleri arasında gelecekte siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda bir birlik
anlayışı ortaya çıkabilecekse bunun ön şartı devletlerin benzer sistemlere sahip sosyal
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yapıların yanında ekonomik olarak da eşit veya birbirine yakın seviyelere gelmelerine bağlıdır. Eğer bu devletlerin bir kısmı totaliter rejimle, bir kısmı demokrasiyle yönetiliyorsa, bir kısmının ekonomik durumu çok iyi, diğeri fakirlik çekiyorsa bu
durumda bir birliktelikten söz edilemez. Ancak karşılıklı işbirliği yapmak, karşılıklı
yatırımlar, anlaşmalar vs. yapmak mümkündür ve bu sayede ilişkileri her zaman canlı
ve sıcak tutmak kabildir. İngilizce Konuşan Devletler Birliği (Commonwealth), Fransızca Konuşan (Frankofon) Devletler Birliği gibi Türkçe Konuşan Devletler Birliği
çatısı altında toplanmak son derece anlamlı ve faydalıdır. Nitekim geçmişte 11 defa
yapılan ve yeterli sonuçlar alınamayan Türk Devletleri Kurultaylarının yerini, daha
akılcı, ayakları yere basan ve somut düşüncelerin ele alındığı Türkçe Konuşan Devlet
Başkanları Zirveleri ile istenen amaca doğru az da olsa bir mesafe kat edilmiştir. 15
Eylül 2010’da İstanbul’da gerçekleşen zirveye Özbekistan Devlet Başkanı dışında bütün Türk Cumhuriyetleri Devlet Başkanları katılmış, Türkmenistan da bu zirveye ilk
defa devlet başkanı düzeyinde iştirak etmişti. Bu zirvenin altını doldurmak amacıyla
bir sekretarya, Türk İşbirliği Konseyi, Akil Adamlar Konseyi ve Türk Dili Konuşan
Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) kurularak faaliyetlerine başlamışlardır.
Türkmenistan bu zirveye katılmakla birlikte taşıdığı Tarafsızlık Statüsü’nün gereği
olarak hiçbir anlaşma ve bildirinin altına imza atmamış, ancak zirveye olan desteğinin
devam edeceğini beyan etmiştir. Türkmenistan bu desteğini, 4 Haziran 2014’te Türkiye’de gerçekleştirilen Türk Dünyası Zirvesine katılarak göstermiştir.
Bahsedilen manada bir birlikteliğin en önemli şartlarından birisi de demokratik
olgunluğun toplumlarda yerleşmiş olmasıdır. Bugün için Türk Cumhuriyetlerinde tam olarak demokratik bir yönetim sisteminden söz etmek mümkün değilse de,
Türkmenistan’da bu yönde olumlu gelişmelerin yaşandığı görülmektedir. Yapılan son
devlet başkanlığı seçimlerine 6 adayın katılması ve gözlemciler tarafından seçimlerin
demokratik bir ortamda yapıldığının beyan edilmesi bunu bir göstergesidir. 1992 yılından beri yayınlanan bütün uluslararası raporlarda Türkmenistan’da demokrasi ve
insan hakları konusunda çok ciddi sıkıntılar olduğu dile getirilmiş olmakla beraber,
Türkmenistan’da da demokrasiye yönelik talebin her geçen gün arttığı net olarak görülebilmektedir. Başkanlık seçiminden sonra Türkmenistan’da da demokratikleşmeye
geçme yönünde adımlar atılmış ve Devlet Başkanı Berdimuhammedov yeni siyasi
partilerin kurulması yönünde talimatlar vermiştir.
Önümüzdeki dönemde Türkmenistan’da bir yandan 2020 ve 2030 yılları için belirlenen hedefler doğrultusunda kalkınma programına devam edilirken, diğer taraftan
halkın refah seviyesini daha da arttırıcı çalışmaların yapılacağı sinyalleri verilmekte241
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dir. Devlet Başkanı Berdimuhammedov, üçüncü defa başkanlık koltuğuna oturduktan
sonra Türkmenistan’daki Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Başkanlığının ilk döneminin siyasi söylemi olan “Büyük Kalkınış Zamanı”nın sona erdiğini
ve artık “Berkarar Devletin Bahtiyarlık Devri”nin başladığını bildirdi. Bu açıklama,
Türkmenistan’ın kalkınmasını tamamladığı, bundan sonra kalkınmaya yönelik atılımlar yapmayacağı anlamına gelmemektedir. Devamlılık ve süreklilik isteyen kalkınma
hareketleri bir taraftan devam ederken, halkın bütün kesimlerinin refahının arttırılmasına ve bahtiyarlığın (mutluluğun) tesis edilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı
anlaşılmalıdır.
İki ülke devlet başkanlarının üstün gayretleri ile en üst düzeye çıkan Türkiye Türkmenistan ilişkilerinin, şahısların gayretlerine bağlı olmadan kurumsal yapılarla ayakta
kalabilmesi ve tekâmülünü bu şekilde devam ettirebilmesi için kat edilmesi gereken
bir hayli yol vardır. Bundan sonra Türkiye’nin gerek Türkmenistan, gerekse diğer Türk
Cumhuriyetleri ile kardeşlik ve dostluğu ön planda tutan karşılıklı çıkarların korunduğu, stratejik işbirliğini esas alan ilişkilerinde kısa zamanda arzulanan ve hayali kurulan birliğe ulaşmaları en büyük dileğimizdir.

242

TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ

KAYNAKLAR
Akhundzada, Emin, “Türkmenistan İçin Güney Gaz Koridorunun Önemi Artmaktadır”, http://
tr.trend.az/business/energy/2486960.html, Erişim 10 Eylül 2016.
Annaberdiyev, Ahmet, “Bir Direniş Hikayesi: Göktepe”, http://www.altinmiras.com/?Syf=26&Syz=188077&/G%C3%96KTEPE-SAVA%C5%9EI-(T%C3%BCrkmen-T%C3%BCrk%C3%A7esi-makale), erişim tarihi: 27.01.2014.
Aras, Osman Nuri, “Avaza Zirvesi ve Nabucco Projesi, 2.12.2008, http://www.tasam.org/tr-TR/
Icerik/986/avaza_zirvesi_ve_nabucco_projesi
Aşkabat Ticaret Müşavirliği 2006 Yılı Raporu http://www.musavirlikler.gov.tr/altdetay.cfm?AltAlanID=368&dil=TR&ulke=TUR
Aydogduyev, Muhammed, “Türkmenistan”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt 19, Ankara 2002, s. 720-737.
“Berdimuhammedov dönemi başlıyor”, CNN Türk 14 Şubat 2007, http://www.cnnturk.com/2007/
dunya/02/14/berdimuhammedov.donemi.basliyor/300993.0/index.html.
“Berdimuhammedov’dan tarihi ziyaret, Türkmen lidere ‘süper’ protokol”, Zaman, 24.03.2008.
Beyoğlu, Ağacan, Türkmen Boylarının Tarihi ve Etnoğrafyası, İstanbul 2000.
“Boru Hattında Susurluk Tedirginliği”, Hürriyet, 24.01.1998.
Çağatay, Saadet, Türk Lehçeleri Örnekleri II, Ankara 1972,
Çınar, Ali Abbas, “Ahal-Teke Türkmen Atı”, Yeni Türkiye Dergisi, Türk Dünyası Özel Sayısı, S. 54,
Eylül-Ekim 2013, s. 1881-1886.
Davutoğlu, Ahmet, Stratejik Derinlik, 75. Basım, İstanbul, 2012.
DEİK Türkmenistan 2008.
DEİK Türkmenistan Ülke Bülteni, Mart 2012
Dikkaya, Mehmet, “Niyazov Dönemi Türkmen-Türkiye İlişkileri ve Yeni Dönemde Beklentiler”,
http://www.usakgundem.com/yorum/125/niyazov-d%C3%B6nemi-t%C3%BCrkmen-t%C3%BCrk-iliskileri-ve-yeni-d%C3%B6nemde-beklentiler.html
Djalili, Mohammad-Reza – Kellner,Thierry, Yeni Orta Asya Jeopolitiği SSCB’nin Bitiminden 11 Eylül
Sonrasına, (Fransızca Aslından Çeviren Reşat Uzmen), Bilge Kültür Sanat Yayınevi, İstanbul, 2009.
“Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Türkmenistan)”, http://www.ekonomi.gov.tr, Erişim, 10 Eylül 2016.
Ebu’l Gazi Bahadır Han, Şecere-i Terakime, neşr. A.N. Kononov, Moskova ve Leningrad, 1958.
Erol, Mehmet Seyfettin – Baycaun, Saule, “Türkmenistan Cumhuriyeti Ülke Raporu 2001 Yılı”,
Avrasya Dosyası Türkmenistan Özel Sayısı, Yaz 2001, Sayı 2, Cilt 7, s. 5-17.
Erol, Mehmet Seyfettin, “Türk Dünyası Zirvesi’nin Ardından Cevap Bekleyen Sorular”, USAK
Stratejik Gündem, 7 Aralık 2006, http://www.usakgundem.com/yazarlar.php?id=514&type=21
Erol, Mehmet Seyfettin, “Türkmenbaşı Sonrası Türkmenistan”, 2006, http://www.usak.org.tr/dos243

BAĞIMSIZLIKLARININ 25. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ
yalar/dergi/kylZFPUlLgG03RIJMfeyqcQusGNDhS.pdf
Erol, Mehmet Seyfettin, “Türkmenistan Göktepe Zaferi”, http://www.msxlabs.org/forum/turkmenistan/200949-turkmenistan-goktepe-zaferi.html#ixzz2rbv6byvm, Erişim Tarihi: 27.01.2014.
Gökdağ, Bilgehan Atsız, “Türkmenistan’da Dil Politikaları”, Yeni Türkiye Dergisi, Türk Dünyası
Özel Sayısı, S. 54, Eylül-Ekim 2013, s. 1824-1833.
Gömeç, Sadettin, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara 1999.
“Gül’ün Türkmenistan Ziyareti”, Cumhuriyet, 29.11.2008.
haber.tobb.org.tr/ekonomikforum/2014/244/038_040.pdf, Erişim, 15 Ağustos 2017.
http://askabat.be.mfa.gov.tr/MissionChiefHistory.aspx
http://paracevirici.com/serbest-piyasa/doviz-kuru/turkmenistan-yeni-manati, 17 Aralık 2016
http://polimeks.com/tr/buildingdetail/34/7/bugday-muzesi, 20 Ekim 2016.
http://www.azathabar.com/content/article/24365113.html
http://www.bilgesam.org/incele/184/-turkmenistan%E2%80%99in-siyasal-ve-anayasal-yapisi/#.
WLqz1VXyjDc
http://www.deik.org.tr/KonseyIcerik/4071/T%C3%BCrkmenistan_%C3%9Clke_B%C3%BClteni.html
http://www.diplomatikgozlem.com/TR/belge/1-7805/turkiye---turkmenistan-iliskileri-nereye-gidiyor-.html
http://www.ekonomi.gov.tr, Erişim, 10 Eylül 2016
http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-turkiye_azerbaycan_turkmenistan-uclu-toplantisi_na-katildi.tr.mfa
http://www.milliyet.com.tr/turkmenistan-avaza-milli-turizm-bolgesindeki-ankara-yerelhaber-298656/, Erişim 18 Ağustos 2016.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23873.
pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23873.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/04/20030415.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/04/20030415.htm
http://www.sabah.com.tr/dunya/2015/08/27/disisleri-bakanlari-antalyada-bulusacak
http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/986/avaza_zirvesi_ve_nabucco_projesi, Erişim, 12 Nisan 2016.
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_sd.birlesim_baslangic?P4=21138&P5=B&page1=58&page2=58&web_user_id=12858226
http://www.tccb.gov.tr
http://www.tika.gov.tr
http://www.turkiye-turkmenistan.com/is-birligi-firsatlari/turkmenistan/avaza-milli-turizm-bolgesi/, Erişim 18 Ağustos 2016.
244

TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ
http://www.turkiye-turkmenistan.com/turkmen-ve-turk-liderleri-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi/
http://www.voanews.com/turkish/news/a-17-a-2003-01-09-12-1-7928417.html
http://www.yeniakit.com.tr/haber/turkmenistan-milli-petrol-sirketi-kuruyor-120437.html.
https://tarihvearkeoloji.blogspot.com.tr/2015/07/anau.html, 20 Ekim 2016.
https://tr.railturkey.org/2014/12/03/kazakistan-turkmenistan-iran-demiryolu/, Erişim, 10 Eylül 2016.
https://www.turcomoney.com/avaza-turk-yatirimcilari-bekliyor.html, Erişim 18 Ağustos 2016.
Kafesoğlu, İbrahim, Harezmşahlar Devleti Tarihi, Ankara 2000.
Kara, Abdulvahap, Turgut Özal ve Türk Dünyası (Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri 1983-1993),
İstanbul, 2012.
Koca, Salim, “Sir Derya (Ceyhun) Boylarından Anadolu’ya: Oğuzlar (Türkmenler)”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt 4, Ankara 2002, s. 529-551.
Milliyet, 1.01.2009.
“Nabucco Pojesi İptal Oldu”, NTV Haber, 26 Mayıs 2013, http://www.ntv.com.tr/ekonomi/nabucco-projesi-iptal-oldu,jFjrPgRHu06_MlSYgc7OSw, Erişim, 15 Nisan 2016.
Oğan, Sinan, “Gül, Aliyev ve Berdimuhammedov “Aşgabat Enerji Zirvesi”nde Bir Araya Geldiler”,
http://www.turksam.org/tr/a1533.html.
Oğan, Sinan, “Hazar Sorunu”, 14 Şubat 2005, http://www.turksam.org/tr/a153.html
Oğuz, Esedulah, Türkmenistan: Stalin’den Niyazov’a, İstanbul 1996.
Özaydın, Abdülkerim, “Harezmşahlar Devleti”, Türkler, 4. Cilt, s. 883-896.
“Pazar ile İlgili Bilgiler”, (Türkmenistan), http://www.ekonomi.gov.tr, Erişim, 10 Eylül 2016.
Raşid, Ahmed, Orta Asya’nın Dirilişi, İslam mı, Milliyetçilik mi?, İstanbul, 1996.
Roy, Oliver, Yeni Orta Asya Ya Da Ulusların İmal Edilişi, İstanbul, 2000.
Saray, Mehmet, The Turkmens in the Age of Imperialism: A Study of the Turkmen People and Their Incorporation into the Russian Empire, TTK Yayınları, Ankara, 1989.
Saray, Mehmet, Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Ankara 1996.
Sefa Gömdeniz, “Türk-Türkmen İş Konseyi Çerçevesinde Türkiye – Türkmenistan İlişkileri”, Yeni
Türkiye Dergisi,. Türk Dünyası Özel Sayısı, S. 54, Eylül-Ekim 2013, s. 1851-1852.
Sümer, Faruk, Oğuzlar (Türkmenler), Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, 2. Baskı, Ankara 1972.
Tatlılıoğlu, Durmuş, “Türkmenistan’ın Toplumsal Yapısı ve Türkmenistan Cumhuriyeti Üzerine”,
Yeni Türkiye Dergisi, Türk Dünyası Özel Sayısı, S. 54, Eylül-Ekim 2013, s. 1837-1850.
Truda İnstituta istorii, Arhelogii i Etnografii, Aşkabad, 1958.
“Türkmen Liderden Gül’e: “Senin Gibi Samimi Birine Rastlamadım”, Zaman, 8.12.2007.
“Türkmenbaşı’nın Cenazesi Başladı”, Hürriyet, 24.12.2006.
“Türkmenbaşı’ndan ‘MaviAkım’ Sitemi”, Zaman, 7 Ekim 1999.
245

“Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçilği Raporu”, Yeni Türkiye Dergisi, Türk Dünyası
Özel Sayısı, S. 54, Eylül-Ekim 2013, s. 1791-1823.
“Türkmenistan Tarım ve Hayvancılık”, http://www.ekonomi.gov.tr, Erişim, 10 Eylül 2016.
Türkmenistan Ülke Raporu, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd
Merkezi, 2011.
Türkmenlerin Destanı, (Haz. Muhiddin Nalbandoğlu), İstanbul 1970.
“Tüzmen: Hatamız var Sayın Türkmenbaşı”, Hürriyet 20.05.2003.
Yeni Şafak, 26.12.2006.
Yetişgin, Mehmet, “Rusların Türkmen Topraklarını İşgali”, Türkler, 18. Cilt, s. 596-606.
Yıldırım, Erdoğan, “Türkmenistan: Aşiretten Ulusa”, Bağımsızlıklarının 20. Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar – Türkiye ile İlişkiler, (Editörler: Ayşegül Aydıngün – Çiğdem Balım),
Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2012, s. 397-482.
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Türk devlet ve boylarıyla münasebetler, Rus tarihinin her döneminin önemli gündemlerinden birini teşkil etti. Rusların ataları Slavlar, tarih sahnesine çıktıklarından
itibaren çeşitli Türk boylarıyla yan yana yaşadılar. Avarlarla Hazarlara vergi ödeyen
Slavlar, daha sonra Kıpçak, Peçenek, İdil Bulgarları gibi halklarla yakın temaslar kurdular. VI-XII. yüzyıllarda Karadeniz’in kuzeyi için verilen mücadelede çeşitli Türk
boyları siyasî ve askerî açılardan üstün olduklarından Slavlar üzerinde büyük etkide
de bulundular. Türk-İslam Devleti olan Altın Orda’nın kurulmasıyla Ruslar, yaklaşık
iki buçuk asır boyunca (1242-1480) Altın Orda’nın hâkimiyeti altında kaldılar. Ancak
Altın Orda’nın yıkılmasından sonra Avrasya coğrafyasındaki Türk-Rus münasebetlerinde denge, yavaş yavaş Rusların lehine değişmeye başladı. Bunun neticesinde Altın
Orda’nın mirasçı hanlıkları ile Timur Devleti’nin yıkılışından sonra Orta Asya’da ortaya çıkan hanlıklar, 1552-1920 yılları arasında Ruslar tarafından ele geçirildi.
Osmanlı Devleti’nden Rus kaynakları ayrıntılı olarak İstanbul’un fethi dolayısıyla bahsetmeye başlasalar da ilk büyük Osmanlı-Rus savaşları ancak XVII. yüzyılın
sonlarında meydana geldi. Yapılan ilk savaşlarda Osmanlı Devleti galip gelirken, Kırım yarımadasının Osmanlı hâkimiyetinden çıkmasıyla sonuçlanan 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı, iki devletin münasebetlerinde de dönüm noktası oldu. Kırım’ın
1783’te Rusya’ya bağlanmasıyla Çarlık Rusya’sı önemli amaçlarından birine ulaşmış
oldu. Artık Altın Orda Devleti’nin bütün mirasçıları, Çarlık Rusya’sı içerisine dâhil
edilmişti. Rusların bundan sonraki hedefi, Osmanlı içerisindeki Slav ve Ortodoks
halkları Osmanlı’dan koparmak, mümkünse kendisine katmak, hatta İstanbul ve Boğazlar’ı ele geçirmekti. Her ne kadar Çarlık Rusya’sı bu siyasetin sonunda İstanbul ve
Boğazlar’a sahip olamasa da Osmanlı karşıtı izlediği siyaseti, Osmanlı’nın parçalanmasında önemli etkenlerden biri oldu. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin yıkıldığı
tarihlerde Çarlık Rusya’sı kendisi de tarih sahnesinden çekildi.
Çarlık Rusyası’nın yıkılışından sonra devletin içerisinde yer alan çeşitli Türk halkları bağımsızlık için mücadele başlattılar, ancak Çarlık rejiminin yerini alan Sovyet
rejimi, bu coğrafyada Türklerin yeniden bağımsız devletlere kavuşmalarını engelledi
ve Türk halkları SSCB’nin içerisinde yer aldılar. SSCB’yi oluşturan 15 kurucu birlik
*

MSGSÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
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cumhuriyetten 5’i Türk cumhuriyetiydi. Bunlar Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Türkmenistan ve Özbekistan’dır. Başkurdistan, Tataristan, Çuvaşistan, Tuva, Yakut
özerk cumhuriyetleri SSCB’nin cumhuriyetlerinden biri olan Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içerisinde; Kırım Özerk Cumhuriyeti - Ukrayna Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti içerisinde, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti - Özbekistan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti içerisinde, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti - Azerbaycan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti içerisinde yer aldılar. Bunun dışında Hakaslar, Altaylar, Karaçay-Balkar, Nogay, Kumuk ve diğer Türk boyları ya kendilerine ait özerk bölgelerde
ya da başka idarî birimler içerisinde varlıklarını sürdürdüler.
SSCB’nin yıkılışından sonra SSCB’nin kurucu üyesi olarak kabul edilen 15 cumhuriyet bağımsızlığını ilan etti. Bunun neticesinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bağımsız birer devlet olarak adlarını haritaya
yazdırdılar. SSCB zamanında özerk statüye sahip olan cumhuriyet ve bölgeler ise
bağımsızlıklarını kazanan yeni devletler içerisinde kalmaya devam etmektedirler.
Bu çalışmada SSCB’nin yıkılışından sonra Rusya Federasyonu’ndaki iç ve dış politikalar özetlenecek, Rusya Federasyonu içerisinde yer alan özerk Türk cumhuriyetleriyle bunların dışında kalan Türk halkları hakkında bilgi verilecek, Rusya’nın Orta
Asya ve Kafkasya’daki Türk cumhuriyetleri ile geliştirdiği işbirliği alanları incelenecek,
1990 sonrası Rusya Federasyonu - Türkiye Cumhuriyeti münasebetlerinin seyri ve
günümüzdeki durumu ele alınacaktır.
I. SSCB’nin Yıkılışından Günümüze Rusya Federasyonu
a)

Rusya Federasyonu’nun Siyasal Yapısı

SSCB’nin ana mirasçısı olan Rusya Federasyonu (RF), prezident (devlet başkanı)
tarafından yönetilen federe cumhuriyettir. RF Anayasası’na göre Rusya, 22 cumhuriyet (Kırım da dâhil)1, 9 kray (mega bölge), 46 oblasty (il), 3 federal kent (Moskova, St.
Petersburg, Sivastopol), 1 özerk bölge, 4 özerk yöreden oluşmaktadır. Bunun dışında
bütün bu idarî birimler, 2000’de yedi büyük bölgeye ayrıldı (Kuzeybatı, Merkez, Volga, Güney, Ural, Sibirya, Uzak Doğu). Devlet Başkanı söz konusu bölgelerin başına
güvenilir adamlarını atayarak 85 idarî birimin merkeze bağlılığını ve böylece bu birimlerin üzerinde kontrolü arttırmış oldu.

1

Rusya Federasyonu’nun Kırım’ı ilhakı, başka hiç bir ülke tarafından tanınmamaktadır.
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Rusya Federasyonu Bölgeler Haritası2

Devlet başkanını halk 2012’den itibaren 6 yıllığına seçmektedir. Aynı kişi arka arkaya en fazla iki dönem için seçilebilmektedir. RF’nin ilk Devlet Başkanı Boris Yeltsin
idi. Yeltsin, 31 Aralık 1999’a kadar bu görevi iki dönem yürüttükten sonra yetkilerini
dönemin Başbakanı Vladimir Putin’e devretti. Vladimir Putin ise 2000 yılının Mart
ayında yapılan seçimleri kazanarak tam yetkili devlet başkanı oldu. 2004’te ikinci kez
devlet başkanı seçilen Vladimir Putin, anayasa değişikliğine gitmeyerek 2008’deki
devlet başkanlığı seçimlerine katılmadı ve “kendi adamı” olarak kabul edilen Dmitriy
Medvedev’in seçilmesini sağladı, 2012’de ise üçüncü kez devlet başkanı seçildi.
Dokunulmazlığa sahip olan RF Devlet Başkanı’nın başbakanı atamak, hükûmet
toplantılarına başkanlık etmek, hükûmeti görevden almak, üst düzey yargı ve denetim
kurumlarının yöneticilerini göreve getirmek ve görevden almak, Duma’yı feshetmek
gibi çok önemli yetkileri vardır. RF Devlet Başkanı ülkenin dış politikasını yürütür,
uluslararası anlaşmaları imzalar, Silahlı Kuvvetler’in başkomutanlığını yapar.3
RF Parlamentosu, RF’nin temsil ve yasama organı olup iki meclisten oluşur: Federasyon Konseyi (üst meclis) ve Devlet Duması (alt meclis). Federasyon Konseyi’ne
RF’ye dâhil olan birimlerin her birinden bir kişi temsil, bir kişi de yürütme organından olmak üzere ikişer temsilci girer. İşlev ve yetkileri açısından Devlet Duma’sı yasama özelliği olan bir meclis, Federasyon Konseyi ise danışma ve temsil özelliği olan
bir senato niteliğindedir.
2
3

Bu harita www.rusyaofisi.com adlı internet sitesinden alınmıştır. Erişim Tarihi: 15.09.2006.
Rusya’da devlet başkanlarının görevleri ve diğer özellikleri hakkında bkz. İlyas Kamalov, Putin Dönemi
Rus Dış Politikası. Moskova’nın Rövanşı, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2008.

249

BAĞIMSIZLIKLARININ 25. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ

Devlet Duma’sı beş yılda bir (2008’e kadar dört yılda bir) yapılan genel seçimlerle
seçilen 450 milletvekilinden oluşur. Milletvekilleri belirli bir partiden veya bağımsız
olabilir. Şu anda Duma’nın en büyük partisi, iktidar yanlısı Edinaya Rossiya (Birleşik Rusya) Partisi’dir. Ülkenin ikinci önemli partisi, Komünist Parti’dir. Ancak Komünist Parti, kendini yenileyemediğinden dolayı her geçen sene oy kaybetmektedir.
Parlamentoda temsil edilen diğer iki parti ise kendisini Sosyal-Demokrat parti olarak
tanımlayan Spravedlivaya Rossiya (Adil Rusya) ile LDPR (Rusya Liberal Demokrat Partisi)’dir. Milliyetçi lider Vladimir Jirinovski’nin başkanlığını yaptığı LDPR de
son yıllarda giderek küçülen ve hemen her kritik durumda iktidarı destekleyen bir
parlamenter gruptur. Spravedlivaya Rossiya Partisi ise her ne kadar muhalif parti olarak kabul edilse de Kremlin’in desteklediği küçük partilerin birleşiminden oluşan bir
partidir. Dolayısıyla Rusya’da güçlü bir muhalefetin olmadığı söylenebilir. 2011’deki
seçim sonrasında parlamentoda iktidar partisi - 238, Komünist Partisi - 92, Spravedlivaya Rossiya - 64, LDPR- 56 sandalyeye sahiptir.4
RF’de yürütme gücü RF Hükümeti’ndedir. RF Hükûmeti RF Başbakanı, RF Başbakan yardımcıları ve Federal bakanlardan oluşur. RF Başbakanı, görevine RF Devlet
Başkanı tarafından Devlet Duması’nın onayıyla atanır. RF’de Anayasa Mahkemesi,
Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi yargı ve yürütme alanında kurulmuş anayasal yüksek
devlet kurumları vardır.
b) Rusya Federasyonu’na Dair İstatistikî Veriler
Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonra ana mirasçısı RF, dünyanın en büyük
topraklarına sahip ülke unvanını elinde bulundurmaya devam etti. 17.125.191 km2
alana sahip Rusya, 16 ülke ile sınırdaştır. Rusya karadan Norveç, Finlandiya, Estonya,
Letonya, Litvanya, Polonya, Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan,
Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Kore ile, denizden Japonya ve ABD ile komşudur. Bunun dışında Rusya’nın kendisinin ve Venezuela, Nikaragua ve Nauru’nun
dışında kimsenin tanımadığı Abhazya ve Güney Osetya ile sınırı vardır.
Rusya’nın nüfusu, 2010 seçim sonuçlarına göre 142.856.536’dır (dünyada 9. sırada). Nüfusun yaklaşık % 70’i Rusya’nın Avrupa kısmında (toprakların % 21’i) yaşamaktadır. Dolayısıyla yerleşimin orantısız olduğu görülmektedir. Nüfusun yaklaşık %
74’ü şehirlerde ikamet etmektedir. 2010 nüfus sayımına göre Rusya’da yaklaşık 180
etnik grup yaşamaktadır. Nüfusun büyük bir kısmını Ruslar (% 80.9) oluşturmakta,
onları Tatarlar (% 3.9), Ukrainler (% 1.5), Başkurtlar (% 1.4), Çuvaşlar (% 1.2), Çe4

“İtogi“, Rossiyskaya Gazeta, 10.12.2011.
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çenler (% 1.0) vs. takip etmektedir.5 Nüfusun yaklaşık % 75’i Ortodoks iken, ülkede
yaklaşık 20.000.000 Müslümanın olduğu tahmin edilmektedir. Resmî dilin Rusça olduğu Rusya Federasyonu’nda ortalama ömür erkeklerde 60.7, kadınlarda ise 73.1’dir.6
Rusya’nın para birimi, Rus Rublesi’dir. 2014’te 1 Dolar 34 Ruble iken, Rusya’ya
uygulanan ambargo ve enerji fiyatlarının düşüşü dolayısıyla Rus Rublesi değer kaybederek 2016 yılı ortası itibarıyla 1 Dolar, 65 Ruble civarına yükseldi. 2014’te kişi başına

düşen gayri safî yurtiçi hasılasına göre Rusya, 24.805 Dolar ile dünyada 49. sırada
bulunmaktadır.
BM Güvenlik Konseyi daimî üyesi olan Rusya bunun dışında AGİT, Avrupa
Konseyi, BDT, KEİÖ, ŞİÖ, DTÖ, KGÖA, BRICS, G-20, Avrasya Ekonomik Birliği
gibi önemli örgütlerin de üyesidir. Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi
olması, enerji kaynakları ile nükleer silahlara sahip olması, başarılı uzay çalışmaları
yürütmesi, ileri askerî teknolojiler üretmesi, hem Rusya’yı dünyanın önde gelen ülkelerinden biri hâline getirmekte hem de Rusya’nın gerek iç ve ekonomik gerekse de dış
politikasını belirlemektedir.
c) Rusya Federasyonu’nun İç Politikası ve Ekonomi
Rusya Federasyonu’nun bağımsızlığından itibaren iç politikasının en önemli gündemlerini, ilk yıllarda yaşanan Çeçenistan Savaşı’nın sonlandırılıp ülke içinde istikrarın sağlanması, cumhuriyetlerin Moskova’ya bağlılıklarının arttırılması, merkezileştirmenin arttırılması, devlet kurum ve enstitülerinin pekiştirilmesi, ortak anayasa ve
hukukî sistemin yapılandırılması gibi meseleler oluşturmaktadır. Bu siyaset özellikle
Vladimir Putin’in iktidara gelmesiyle birlikte uygulanmaya kondu ve “merkezileştirme” politikası adını aldı.

Vladimir Putin’i merkezileştirme siyaseti izlemeye iten sebepler ise kendisine
Yeltsin döneminden miras kalan sorunlardı. Bunların başında Rusya’nın parçalanmasi
tehlikesinin yaşanması, nüfusun azalması, ekonomik kriz vs. gelmektedir. Bu sorunları
gören Putin görevinin daha ilk yıllarında, Rusya Federasyonu’nun siyasî yapısında
değişikliklere gitti. Günümüzde sayısı 85 olan idarî birimini Vladimir Putin, Merkez,
Kuzeybatı, Ural, Güney, Uzak Doğu, Volga, Sibirya olmak üzere yedi federal bölge altında toplayarak her birinin başına güvendiği devlet adamlarını getirdi. Böylece daha
önce doğrudan Moskova’ya bağlı olan cumhuriyetler artık bu idarî bölgelere bağlan5
6

“Naselenie Rossii: Çislennosty, Dinamika, Statistika“, http://www.statdata.ru/russia, Erişim Tarihi:
05.04.2016.
“Demografiçeskaya Politika Rossii“, Megaentsiklopediya Kirila i Mefodiya, http://megabook.ru, Erişim
Tarihi: 5.04.2016.

251

BAĞIMSIZLIKLARININ 25. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ

mış oldular. Buna paralel olarak cumhuriyetlerin yetkileri de sınırlandırılmış oldu.7
Cumhuriyetlerdeki seçim sonuçlarının Kremlin tarafından onaylanma zorunluluğunun getirilmesi, Tataristan dışında özerk cumhuriyetlerin liderlerinin devlet başkanı unvanını kullanma hakkının ellerinden alınması, cumhuriyetlerin anayasalarının
RF Anayasası ile uyumlu hâle getirilmesi, ekonomik bağımsızlığın Yeltsin dönemine
kıyasla sınırlandırılması, Latin alfabesine geçmek isteyen özerk cumhuriyetlerin bu
çabalarının engellenmesi, pasaportlardan etnik aidiyetin belirtildiği satırların çıkartılması vb. uygulamaları da Vladimir Putin’in bu politikası çerçevesinde değerlendirmek
gerekmektedir.
Putin’in merkeziyetçi politikaları neticesinde Moskova açısından önem arz eden
Çeçenistan sorunu çözüldü, Kuzey Kafkasya’da eskisine kıyasla istikrar sağlandı, diğer özerk cumhuriyetlerin Moskova’ya bağlılığı arttı. Bu politikalar çerçevesinde bazı
özerk bölgeler komşu illerle birleştirilmesi şartıyla lağvedildi. Örneğin Perm İli ile
Komi Özerk Bölgesi; Usty-Orda Buryat Özerk Bölgesi ile İrkutsk İli; Aginskiy Buryat Özerk Bölgesi ile Çita İli; Taymır Özerk Bölgesi ve Evenki Özerk Bölgesi ile
Krasnoyarsk İli; Kamçatka İli ile Koryakskiy Özerk Bölgesi birleştirildi8 ve oluşturulan yeni idarî birimlere birleştikleri illerin adı verildi. Bu husus, özerk cumhuriyet ve
bölge sayısının azalmasını sağladı.
Bunun yanı sıra 2000’li yıllarda yerel idarî reformlar yapıldı ve yerel idarelerin faaliyetleri kontrol altına alındı. Parlamento seçimlerinde baraj % 5’ten % 7’ye çıkartıldığı gibi Putin SSCB’nin yıkılmasıyla ortaya çıkan oligarkların iç siyasete karışmalarını
da engelledi. Böylece Kremlin kendisi için sorun teşkil eden cumhuriyetlerin bağımsız
hareket etme girişimleri ile oligarkların iktidara ortak olma çabasının önüne geçmiş
oldu.
Vladimir Putin’in iktidara geldiğinde karşılaştığı bir başka önemli sorun da demografik yapıydı. Doğum oranının düşük, ölüm oranının yüksek olması, AİDS ve
Hepatit C gibi bulaşıcı hastalıkların hızla yayılması, aşırı alkol tüketimi gibi hususlar
Rusya’yı bu sorunla karşı karşıya getirmektedir.
Bütün bunlardan dolayı 10 Mayıs 2006’da Vladimir Putin Federal Konsey’e gönderdiği mesajında modern Rusya’nın en büyük sorununun demografik sorun olduğunu bildirdi ve bu sorunun çözülmesini istedi. 2007’de 2025’e yönelik RF Demografik
Siyaseti Konsepti kabul edildi. Konsept, ortalama ömrün uzatılmasını, ölüm oranının
7
8

İlyas Kamalov, Rusya Federasyonu. Stratejik Öngörü 2023, ASAM Yayınları, Ankara 2006. Bu konulardan ayrıca “Rusya Federasyonu İçerisindeki Özerk Cumhuriyetler” bölümünde ayrıntılı bir şekilde bahsedilecektir.
Aleksandr Kınev, “Uproşenie Prostranstva“, http://www.gazeta.ru/comments/2010/01/28_x_3317483.
shtml, Erişim Tarihi: 05.04.2016.
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azaltılmasını, doğum oranının arttırılmasını, iç ve dış göçün kontrol altına alınmasını, hayat standartlarının iyileştirilmesini öngörmektedir. Bu politikanın neticesinde
2013’te ilk kez doğal nüfus artışı gözlemlenmiştir.9 Bu süreçte, çocuk yapan ailelere
önemli miktarlarda maddî desteğin yapılması en önemli etken oldu.
2006-2013 Rusya’da Ölüm, Doğum ve Doğal Nüfus Artış Oranları
(1000 Kişi Başına)
Yıl

Doğan Sayısı
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Vladimir Putin’in merkeziyetçi ve demografik politikalarının kısa sürede sonuç
vermesi Rusya’nın kendine olan güvenini arttırdığı gibi, Putin’in dikkatini başka alanlara da çevirmesini sağladı. Nitekim 2005 yılından itibaren eğitim ve sağlık gibi alanlarda da reformlar başlatıldı. Yukarıda zikredilen sorunların çözümü ve sosyal alanda
gelişmenin sağlanması, Rusya ekonomisinin büyümesi sayesinde oldu. 1999-2008
yılları arasında Rusya ekonomisi hızlı bir gelişme gösterdi. Bunun sebepleri ise para
reformundan sonra bankacılık, vergi, toprak reformlarının da hayata geçirilmesi ve en
önemlisi de Rusya’nın en önemli gelir kaynağı olan petrolün fiyatındaki artıştır. Nitekim petrol fiyatları düşmeye başlamadan önce (2014) Rusya’nın gelirlerinin yaklaşık
% 50’si enerji kaynaklarından elde edilen gelirlerdi.
Ekonominin büyümesi ve petrolden elde edilen gelirler dört temel alana aktarıldı.
Bunlardan ilki, iç borçların kapatılarak sosyal alanlarda reformların gerçekleştirilmesi
ve alt yapıya yatırım yapılmasıdır. İkincisi, SSCB ve Yeltsin döneminden kalan dış
borçların kapatılmasıdır. Nitekim 2000-2008 yılları arasında Uluslararası Para Fonu,
Paris Kulübü, Dünya Bankası ve yabancı ülkelere olan borçların neredeyse tamamı
ödenmişti. Bu husus özellikle Rusya’nın bağımsız ve aktif bir dış politika izlemesini
9

“Demografiçeskaya Politika Rossii“, Megaentsiklopediya Kirila i Mefodiya, http://megabook.ru, Erişim
Tarihi: 5.04.2016.
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sağladı. Üçüncü olarak Kremlin, elde ettiği gelirlerin bir kısmını bazı eski Sovyet cumhuriyetleri ile Orta Doğu ve başka coğrafyalardaki müttefiklerinin Moskova yanlısı
tutumlarını devam ettirmeleri doğrultusunda harcamaktadır. Bu husus, her ne kadar
Rusya’nın uluslararası arenada ve bölgesel denklemlerde konumunu sağlamlaştırsa da
iç politikada tepkiye yol açmaktadır. Enerji gelirlerinin aktarıldığı bir başka alan da
2000’li yılların başında kurulan RF İstikrar Fonu’dur. Bu fonun amacı, ekonomik kriz
ve gerileme yaşandığı dönemlerde krizin etkilerini azaltmak için bir miktar paranın
fonda biriktirilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasıdır. Nitekim 2007’de fonda
yaklaşık 132 milyar Dolar mevcuttu. Ekonominin büyümesi ve istikrarın sağlanması,
dış yatırımların yanında altın ve döviz rezervlerini de arttırdı. 2008’de Rusya’nın altın-döviz rezervi, yaklaşık 520 milyar Dolar’dı.
2015 verilerine göre Rusya Federasyonu bütçesinden (15.4 trilyon Ruble) savunma sanayisine % 20, millî güvenliğe % 14, millî ekonomiye % 15, eğitim, kültür ve
sağlığa % 7, sosyal politikalara % 7 oranlarında pay ayrıldı.10 2015 bütçe dağılımından
da anlaşılacağı üzere en büyük pay savunma sanayisi ve millî güvenlik alanlarına aktarılmaktadır. Bununla birlikte askerî teknolojiler, Rusya’nın enerji kaynaklarından
sonra en fazla gelir elde ettiği alanlardan biridir.
Vladimir Putin döneminde ekonomi alanda elde edilen önemli başarılara rağmen
Rus ekonomisi, enerji kaynaklarına olan bağımlılığından kurtulamadı; SSCB’nin yıkılışından sonra krize giren sanayi geliştirilemedi, teknoloji alanında önemli başarılara imza atılamadı, kolhoz ve sovhozların ortadan kalkmasıyla birlikte tarım ve
hayvancılık alanlarına gereken önem verilmedi. Bütün bunların neticesinde tarım ve
hayvancılığın gelişimine son derece müsait olan Rusya Federasyonu’nun bu sektörlere
ait ürünlerini ihraç etmesi gerekirken tersine ithal etmektedir. Bu husus, enerji ve silah
alanlarının dışındaki diğer bütün alanlar için de geçerlidir.
Rus ekonomisinin enerji kaynaklarına bağlılığının en olumsuz getirisi diğer alanların gelişmesini engellemesidir. Rusya açısından ikinci büyük olumsuz tarafı da petrol fiyatlarının düşmeye başladığı andan itibaren ekonomik kriz ile karşıya karşıya kalınmasıdır. Nitekim 2014 yılının sonunda petrol fiyatlarının düşmesi yüzünden Rusya
Federasyonu’nda yeni bir sosyo-ekonomik kriz başladı. Bu kriz, ekonomik rakamlara yansıdığı gibi, doğal olarak halkın hayat şartlarını da olumsuz etkiledi. Rusya’nın
Kırım’ı ilhakı (2014) dolayısıyla kendisine uygulanan ambargo da krizin seviyesini
arttıran faktörlerden biridir. Bütün bunların neticesinde Rus Rublesi iki kat değer
kaybetti, Rusya’da işsizlik ve yoksulluk oranı arttı, işten çıkartmalar ve maaş ödeme10

Natalya Ulyanova, “Plohaya Stabilnosty“, Biznes Jurnal, 29.12.2015, http://b-mag.ru/2015/smotrovayaploshhadka/plohaya-stabilnost/ Erişm Tarihi: 09.04.2016.
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lerinde gecikmeler başladı, maaşlar ortalama olarak % 10 oranında azaldı, perakende
satışlarda % 8,1 oranında düşüş görüldü. Bütün bunların neticesinde yaklaşık 10 yıldır
İstikrar Fonu ile döviz rezervlerinde biriken paralar kullanılmaya başlandı ve bu rezervlerde de önemli oranda azalma görüldü.
Netice itibarıyla Vladimir Putin döneminde Moskova açısından bakıldığında iç
politikada önemli başarılara imza atıldı. Kremlin’in izlediği merkeziyetçi politikanın

bunda etkisi büyüktür. 2014 krizi öncesinde demografik ve ekonomik sorunların çözümü konusunda da önemli başarılar elde edilmişti. Ancak yeni ekonomik kriz, Moskova’nın sosyal alanlarda başlattığı reformların hayata geçirilmesini engelleyecektir.
Bunun dışında yolsuzluk, aşırı milliyetçilik, sosyal sınıflar arasındaki maddî dengesizlik, Moskova ve St. Petersburg ile diğer şehirler arasındaki uçurum, muhalefetin
olmayışı, basın özgürlüğü konusundaki sorunlar, ordudaki disiplinsizlik, insan hakları
ihlalleri, işsizlik, düşük maaşlar Vladimir Putin’in de tam olarak çözemediği sorunlar
olarak kalmaya devam etmektedir.
d)

1991-2014’e Kadar Rus Dış Politikası

Sovyetler Birliği parçalandıktan sonra Rusya kendi açısından XX. yüzyılın belki de
en zor günlerini yaşadı. Rusya Federasyonu’nun ilk Devlet Başkanı Boris Yeltsin iç ve
dış politikada “ABD’nin 200 yıllık demokrasi tecrübesini göz ardı edemeyiz” diyerek11
haritaya adını yazdıran yeni ülkesi için Batı modelini seçti ve bu modeli hayata geçirmeye çalıştı. Dönemin Rusya Dışişleri Bakanı Andrey Kozırev’in de bütün sorunların
yalnızca Batı’nın yardımıyla çözülebileceğine inanması, Yeltsin’in işini kolaylaştırdı.
Yeltsin ve Kozırev’in izledikleri Batı yanlısı dış politika, Sovyetler Birliği’nin emperyalist yapısının ortadan kaldırılmasını, ABD ile nükleer alandaki rekabetin sona
erdirip stratejik işbirliğinin kurulmasını, NATO ile işbirliğinin geliştirilmesini, BM
Güvenlik Konseyi’ndeki diğer daimi üye ve Avrupalı müttefiklerle ilişkilerin geliştirilmesini, DTÖ ve G-7 gibi uluslararası kurumlara üyeliği öngördü.12
Ancak özellikle SSCB’nin yıkılışını sindiremeyen çevreler, Yeltsin ve takımının
bu politikalarını “idealist” ve “romantik” olarak nitelendirdiler ve iktidarı, Rusya’yı
“ABD’nin küçük müttefiki” hâline getirmekle suçlamaya başladılar. Komünist ve milliyetçiler, Yeltsin’i neredeyse hain ilan ettiler. Eleştirilerin sayısı ve dozu artınca Yeltsin,
muhalefetin baskısı altında dış politikada bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldı.
En başta Moskova, başta Orta Asya cumhuriyetleri olmak üzere eski Sovyet cum11
12

Sovetskaya Molodej, 3.06.1990.
Hannes Adomayt, “Kontseptualnıye Napravleniya Vneşney Politiki Rossii”, Vneşnyaya Politika Rossii:
Ot Yeltsina k Putinu, ed. Srefan Kroytsberger-Sabine Grabovski-Yutta Unzer, Kiev 2002, s. 15.
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huriyetlerine daha fazla önem vermeye başladı. Rus yetkililer, bu cumhuriyetlerdeki
askerî üslerin önemini anladılar ve bu üslerin varlığını devam ettirebilmek için çaba
göstermeye başladılar. Diğer taraftan Moskova, NATO’nun Balkanlar politikasına
karşı çıktı, hatta Yeltsin NATO’nun Bosna Sırplarına yönelik hareketlerini “soykırım”
olarak nitelendirmekten kaçınmadı.13 Ayrıca NATO ile yakın işbirliği geliştirmeyi
planlayan Moskova, çok geçmeden NATO’nun genişleme planlarına karşı çıkmaya
ve buna yönelik önlemler almaya başladı.
Rusya’nın dış politikasındaki bu ani değişikliğin bir başka nedeni de hiç şüphesiz
ekonomik sorunlardır. Batı’yı kendisine model alan Rus yönetimi, ekonominin çöküşünü engelleyemedi ve bunun neticesinde Batı modelinin aslında Rusya için pek
uygun olmadığı anlaşıldı. Böylece Rusya ile Batı arasındaki fark daha da fazla açıldı. “İktidar faktörü” de Rus dış politikasının değişmesinde önemli rol oynadı. Silahlı
Kuvvetler, güvenlik birimleri ve askerî çevreler, Rusya’nın Batı ile işbirliğine ve karşılıklı silahsızlanmaya gitmesinden rahatsız oldular. Zira bu alanlara ayrılan bütçe her
geçen gün azaldı. Dolayısıyla bu çevreler de Yeltsin’den dış politikadaki öncelikleri
tekrar gözden geçirmesini talep ettiler.14
Yeltsin’i dış politikayı gözden geçirmeye iten bir başka neden de Rusya içindeki
genel hava idi. Her ne kadar büyük sorunlarla karşı karşıya kala da halk Rusya’yı geçmişte Küba’dan Vietnam’a kadar etki alanına sahip SSCB’nin varisi olarak görüyor ve
Rusya’nın da tekrar canlanacağına inanıyordu. Yeltsin’in Batı karşısında izlediği teslimiyetçi dış politika ise halk arasında rahatsızlıklara yol açıyordu. İç politikada sorunlar yaşayan Yeltsin, dış politikada da halkın tepkisini almaktan çekindi ve bir taraftan
iktidarının başında yakınlaştığı Batı ile arasını açarken, diğer taraftan da SSCB’nin
izlediği dış politikaya geri döndü. Bu politikanın temelinde ise Orta Asya, Kafkaslar,
Balkanlar ve Doğu Avrupa’da Moskova’nın varlığını arttırmak, Arap ülkeleri, Kuzey Kore ve Küba başta olmak üzere “geleneksel dostlar” ile ilişkileri geliştirmek gibi
amaçlar yatıyordu.
Vladimir Putin, iktidara geldikten sonra Yeltsin’in son yıllarda izlediği dış politikayı devam ettirdi. Dönemin Dışişleri Bakanı İgor İvanov ve dönemin Milli Güvenlik
Başkanı Sergey İvanov’un hazırladıkları Rusya Federasyonu Dış Politika Konsepti’nde “XXI. yüzyılın başındaki uluslararası konjonktür, Rusya Federasyonu’nu çevresindeki
gelişmeleri yeniden gözden geçirmeye zorlamakta ve bundan dolayı da Rus dış politikasının
öncelikleri belirlenerek ve eldeki araçlar da kullanılarak bu politikanın hayata geçirilmesi
13
14

Sergey Dardıkin, “Serbov Konecno Jalko, No Eto Eşö Ne Povod Gotovitsya k Tretyey Mirovoy Voyne“,
İzvestiya, 15.09.1995.
Hannes Adomayt, a.g.e., s. 19.
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gerekmektedir” şeklinde satırlar yer aldı.15 Bu konseptte Rusya’nın uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmek, çıkarlar göz önünde bulundurularak dünyadaki süreçleri
etkilemeye çalışmak, diğer ülkelerde yaşayan Rus vatandaşlarının haklarını ve Rus
dilinin konumunu korumak gibi hususlar yer aldı.
Diğer bir deyişle Moskova, çok yönlü bir politika izlemeyi kendisine amaç edindi.
Bu bağlamda sahip olduğu enerji kaynakları, eski Sovyet cumhuriyetlerindeki Rus
askerî üsleri ile Rus nüfusu, Rus Ortodoks Kilisesi’nin faaliyetleri, Orta Asya ve Orta
Doğu’daki “değişmeyen rejimleri” desteklemesi, ihtiyaç duyan ülkelere krediler açması
ve eski borçlarını silmesi gibi elindeki kozlar ve izlendiği siyasetler, Rusya’nın Orta
Asya, Kafkasya ve eskiden SSCB’nin güçlü olduğu coğrafyalarda tekrar güçlü konuma gelmesini sağladı.

XX. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketinin SSCB’nin yıkılışı olduğunu sık sık
dile getirmesine ve Moskova’nın etkisini arttırmaya yönelik siyaset izlemesine rağmen
Vladimir Putin, başlangıçta Batı ile büyük bir sorun yaşamadı. 11 Eylül olayları ise
Rusya ile başta ABD olmak üzere, Batı’yı birbirine iyice yakınlaştırdı. Batı ile yakınlaşma çerçevesinde Rusya, ABD’nin Afganistan hareketini desteklediği gibi ABD’nin
Özbekistan’da üs açmasını da kabul etmek zorunda kaldı, aynı zamanda NATO ve
AB ile işbirliğini geliştirmeye başladı. Irak Savaşı bile Rusya ile Batı arasındaki ilişkileri soğutmadı. Moskova, Fransa ve Almanya gibi ABD’nin Irak operasyonuna karşı
çıksa da açıkça rahatsızlığını dile getirmedi. Ancak Rusya’nın yeniden güçlendiği ve
kendi etkisinin altında gördüğü BDT coğrafyasında arka arkaya renkli devrimlerin
yaşanması ve Batı’nın bu devrimlere destek vermesi, Rusya ile Batı arasındaki yakınlaşmanın sağlam temellere oturmadığını gösterdi.
Gürcistan’dan sonra Ukrayna’da da Batı destekli bir devrimin gerçekleşmesi ve
Batı yanlısı Viktor Yuşenko’nun hâkimiyeti ele geçirmesi, Rus dış politikasının önceliği olan BDT coğrafyası için tehlike arz etmeye başladı. Devrimler karşısında Moskova, ABD ve AB’yi Kremlin’in etkisini kırmaya çalışmakla suçladı. Buna karşılık
olarak Batı’nın Moskova’yı Çeçenistan politikası nedeniyle eleştirmesi ve Kremlin’in
merkeziyetçi politikasını anti-demokratik olarak nitelendirmesi, Kremlin’i dış politikada başka dayanaklar aramaya sevk etti. Çin ile özellikle ŞİÖ çerçevesinde ilişkilerin
geliştirilmesi bu yeni arayışın bir örneğidir. Çin uzun vadede Rusya’nın rakibi olduğundan dolayı Moskova, özellikle Orta Asya ülkeleri ile işbirliğinde ŞİÖ’nün yanı
sıra Çin’in üye olmadığı örgütleri ön plana çıkarmaya çalışmaktadır. Bunların başında
Kolektif Güvenlik Örgütü ile 2015’te kurulan Avrasya Ekonomik Birliği gelmektedir.
15
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Böylece XX. yüzyılın ilk 10 yılında Rusya, tekrar güçlü bir oyuncu olduğunu gösterdi. Rusya’nın 2006 yılında BM Güvenlik Konseyi’ne ve G-8’e başkanlık etmesi uluslararası arenadaki rolünü daha da arttırdı. Rusya’nın İslam Konferansı Örgütü’ne gözlemci statüsünde de olsa üyeliği ise Rusya’nın Batı ile Doğu arasında bir köprü vazifesi
üstlenmek istediğini göstermektedir. 2014’te başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Soçi
Kış Olimpiyat Oyunları da Rusya’nın kendine olan güvenini arttırdı. Bu son gelişmelerle birlikte Rusya, kendini yeniden “büyük güç” olarak görmeye başladı. SSCB’nin
mazisi, Rusya’nın dünyadaki en büyük topraklara sahip olması, zengin petrol yatakları ve diğer doğal kaynaklar, yürütülen başarılı uzay çalışmaları, büyük bir orduya ve
nükleer silahlara sahip olunması gibi etkenler Rusların, bu düşüncede olmalarını sağlamaktadır.16 Böyle bir dönemde Rusya’nın Batı ile arasının açılması ve Batı’yı tehdit

olarak görmesi, Rusya’nın daha agresif bir siyaset izlemesine de yol açtı. Kırım’ın ilhakı
ile Suriye’ye gerçekleştirilen askerî operasyon, bu siyasetin en önemli yansımalarıdır.
e)

Son Yıllardaki (2014-2016) Rusya’nın Dış Politikasındaki Önemli Olaylar

Avrasya Ekonomik Birliği’nin Kuruluşu
SSCB’nin yıkılışından sonra Moskova, devletin yıkılış sürecini daha kolay atlatması ve eski Sovyet coğrafyasında etkisini devam ettirmesi için bölgede çeşitli örgütlenmelere gitmişti. Bunların içinde en önemlisi şüphesiz BDT (Bağımsız Devletler
Topluluğu) idi. Bu yapılanmayı, Şanghay İşbirliği Örgütü ile Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü gibi örgütler takip etti. Ancak bunların hepsinin misyonunu artık
tamamlamış olduğunun farkında olan Kremlin, kendi çıkarlarını koruyabilmek için
yeni örgütlerin kurulması gerektiğini düşündü ve bundan dolayıdır ki, daha XXI. yüzyılın başında yeni projeler üzerinde çalışmaya başladı. 2010 yılında Rusya, Belarus ve
Kazakistan’ın katılımıyla kurulan Gümrük Birliği, işte bu düşüncenin ürünüdür.
Gümrük Birliği üyeleri söz konusu birlikteliğin kısa süreli neticelerinden memnun kalmış olmalılar ki, üye devletlerin devlet başkanları, ilgi ve faaliyet alanını genişleterek birliği Avrasya Ekonomik Birliği’ne dönüştürme konusunda mutabık kaldılar.
Nitekim 1 Ocak 2015’te Avrasya Ekonomik Birliği hayata geçti ve aynı sene Ermenistan ile Kırgızistan’ın bu birliğe katılımı gerçekleşti. Dolayısıyla eski Sovyet cumhuriyetlerinden beşi, yeni bir örgüt içerisinde yer almış oldular. Vladimir Putin Gümrük
Birliği’nin kuruluş ve Avrasya Ekonomik Birliği’ne dönüşümünün sebeplerini şöyle
sıraladı: üye ülkelerin ekonomilerinin güçlendirilmesi, birbirleriyle yakınlaşmaları ve
16
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aralarındaki işbirliklerini arttırmaları, modernleşme sürecini hızlandırmaları. Böylece
Rusya bir taraftan üye ülkelerle sıkı siyasî ve ekonomik işbirliği geliştirme şansı elde
ettiği gibi, bu ülkelerin öncelikli müttefiki de olmuş oldu. ŞİÖ sayesinde Rusya Çin
ile nasıl bölgede ABD’nin etkisini azaltmaya çalıştıysa da (başarılı da oldular), Avrasya Ekonomik Birliği ile Çin’i devre dışı bırakmaya çabalamaktadır. Yeni birliğin üye
ülkelere şüphesiz ekonomik getirileri de olacaktır. Ayrıca son yıllarda BDT prestij
ve önemini kaybetti. Bu birliğin varlığının sorgulandığı bir dönemde BDT cumhuriyetlerinin kendisinden uzaklaşmasını istemeyen Rusya’nın yeni bir örgüt kurması,
zamanlama açısından da son derece manidardır.
Kırım’ın İlhakı
Ukrayna’nın AB ile müzakereleri askıya almasından (2013) sonra Batı’nın desteğini arkalarına alan muhaliflerin baskısıyla dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor
Yanukoviç’in Rusya’ya kaçması, geri dönüşü olmayan gelişmelere yol açtı. Ukrayna
da dâhil olmak üzere eski Sovyet cumhuriyetlerini kendi “arka bahçesi” olarak gören Moskova, Ukrayna’daki bu değişimi bölgedeki çıkarları için tehdit olarak algıladı.
Çünkü Ruslar için büyük bir önem arz eden Ukrayna’sız bir proje Rusya açısından
düşünülemez. Kırım’ın ise Rusya için ayrı bir önemi vardır. Rusya’nın Karadeniz filosunun Kırım yarımadasında bulunması, bölgenin önemli bir turizm merkezi olması,
yarımada nüfusunun yaklaşık % 60’ının Rus olması, Rusya’nın tarih boyunca Kırım
için çok sayıda savaş yapması ve kayıp vermesi vs. yarımadayı Rusya açısından önemli kılıyordu. Nitekim 1954’te N. Hruşçev’in Kırım’ı Ukrayna SSC’ye katması, özellikle SSCB’nin yıkılmasından sonra Rus yetkililer tarafından birçok kez eleştirildiği
gibi Kırım’ın Rusya’ya ait olması gerektiğine dair bir takım mesajlar da verildi. Öyle
anlaşılıyor ki, Kırım’ı Rusya’ya ilhak planları çoktan beridir yapılıyordu. Ukrayna’da
Rusya’nın çıkarlarına zarar veren gelişmelerin yaşanması Rusya’yı harekete geçirdi. 11
Mart 2014 tarihinde Rusya yanlısı hükümet tarafından yapılan referandumdan sonra
Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak Ukrayna’dan bağımsızlığı ilan edildi
ve Rusya’ya bağlanma kararı alındı. Kırım Tatarları boykot kararı alarak referanduma
katılmadılar. 21 Mart 2014’te Vladimir Putin, yaptığı açıklama ile Kırım’ın Rusya Federasyonu içerisinde yer alacağını ifade etti. Bu tarihten itibaren Rusya, Kırım’ı kendi
toprağı olarak görüp 22. özerk cumhuriyet ilan etse de hiçbir ülke Kırım’ı Rusya’nın
toprağı olarak tanımamaktadır.
Bu tarihten itibaren Kırım’da Rus para birimi kullanılmaya başlandı, Ukraince
yazıların yerini Rusça aldı, devlet ve eğitim müesseselerinde Rusça lehine hızlı bir
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dönüşüm gerçekleştirildi, Kırım spor takımları Rus liglerinde oynamaya başladılar vs.
Değişim ve dönüşümün çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, Rusya’nın bu yönde
uzun yıllardan beri çalıştığı düşüncesini yaratmaktadır.
Kırım’ın Rusya’ya dâhil edilmesinden sonra Ukrayna’nın doğusunda da ayrılıkçı
faaliyetler ortaya çıktı ve yüzlerce insan hayatını kaybetti. Günümüzde taraflar arasında ateşkes sağlansa da Ukrayna’nın doğusu, şüphesiz uzun vadede merkez için sorun

teşkil etmeye devam edecektir. Sorun nasıl çözülürse çözülsün, bu konu iki kardeş
ülke ve iki kardeş halkın birbirlerine yaklaşımı konusunu da olumsuz etkilemektedir.
Dolayısıyla Ukrayna’da iktidarda hangi parti olursa olsun (Rusya yanlısı ya da değil)
münasebetlerin eski seviyesine erişmesi kolay olmayacaktır.
Ukrayna’daki gelişmeler, Rusya’nın Batı ile münasebetleri açısından da bir dönüm
noktasıdır. SSCB’nin yıkılmasından sonra Rusya’nın ABD ve AB ile münasebetleri ilk
kez bu kadar gerginleşti. Önceki yıllarda da yeni bir Soğuk Savaş’ın başladığından söz
ediliyordu. Ancak uluslararası terör ile mücadele ve diğer önemli konularda taraflar
hep işbirliği içinde oldu, münasebetler kopma noktasına gelmedi. Kırım olaylarından
sonra ise taraflar diplomatik münasebetlerini minimum seviyeye indirdiler, karşılıklı
olarak ambargo uygulamalarına gittiler, Rusya G-8’den çıkartıldı vs. Karşılıklı uygulanan ambargodan şüphesiz her iki taraf da zararlı çıktı. Birçok Batılı şirket, Rusya’ya
uygulanan ambargonun kendilerine büyük zarar verdiği görüşündedir. Her ne kadar
Kremlin, Batı’dan ithal ettiği ürünleri özellikle Batı’nın kara listesindeki ülkelerden
temin etmeye çalışsa da bu yeterli gelmedi ve fiyat artışına mani olamadı. Uygulanan
ambargonun Rusya açısından belki de tek iyi tarafı, bundan sonra yerli üretime daha
fazla önem vermeye başlanmasıdır. Çünkü bugüne kadar tarım ve hayvancılığa son
derece elverişli topraklara sahip olmasına rağmen Rusya, tavuk eti, yumurta, süt ürünleri vs.’yi dahi ithal ediyordu. Tekstil ve diğer alanlar için de aynı şey geçerlidir.
Suriye Operasyonu
Rus dış politikasında son yıllarda yaşanan en önemli olaylardan biri de Rusya’nın
Afganistan’dan sonra yurtdışında (eski SSCB toprakları dışında) gerçekleştirdiği ilk
askerî operasyon olan Suriye operasyonudur (30 Eylül 2015 - 15 Mart 2016). Bu
operasyonun sebebi, Kırım’ın ilhakının sebebi ile aynı olup doğrudan Rusya’nın bölgedeki çıkarları ile ilgilidir.
SSCB’nin yıkılışından sonra Moskova, Orta Doğu’daki etkisini kaybetse de Vladimir Putin ile birlikte bölgede yeniden etkili olmaya başladı. Moskova, XXI. yüzyılda
Irak ile enerji, İran ile nükleer enerji, Libya ve Mısır ile askerî teknolojiler ve enerji
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alanlarında, Suriye ile askerî ve ticarî alanlarda işbirliği geliştirdi. Ancak söz konusu
işbirliği ve Rusya’nın bölgede artan etkisine bölgede başlayan Arap Baharı son verdi.
Rusya’nın son 10 yılda yaptığı yatırımlar, sildiği borçlar, verdiği krediler, geliştirmeye
başladığı projeler bir anda boşa çıktı. Zira Arap Baharı’nın gerçekleştiği devletlerdeki
yeni yönetimler, Batı tarafından destek gördüğünden dolayı ilk iş olarak Rusya ile münasebetlerini gözden geçirdiler. Hatta bundan dolayı Rus yetkililer, Arap Baharı’nın
hedefinde Rusya’nın olduğunu ileri sürdüler.
Arap Baharı’nın sonunda Rusya’nın Orta Doğu’da Suriye dışında neredeyse hiç
dayanağı kalmadı. Suriye, Rusya’nın bölgedeki tek dayanağı, önemli bir silah pazarı,
enerji ve ticaret alanında önemli bir ortağıdır. Bundan da daha önemlisi, Rusya’nın
Suriye’de gayriresmî Tartus Askerî Üssü’nün bulunmasıdır. Bu üs, Rusya’nın Akdeniz’e çıkışını sağlamaktadır. Batı’nın Suriye’ye müdahalesi veya Esad’ın iktidardan
uzaklaştırılması, bütün bunların kaybedilmesi ve Orta Doğu’dan Rusya’nın tamamen
çıkartılması anlamına gelecekti. Bundan dolayı Moskova, başta diplomatik yollarla kendi tutumunda ısrar etti. Ancak daha sonra Esad’ın gittikçe sıkışması, DAİŞ
gibi yeni bir aktörün ortaya çıkması ve Batı’nın BM Güvenlik Konseyi’ni devre dışı
bırakarak Suriye’ye müdahalede bulunma ihtimalinin artması üzerine Rusya askerî
operasyon kararı aldı.
30 Eylül 2015 - 15 Mart 2016 tarihleri arasında süren operasyonun resmî gerekçesi olarak DAİŞ ile mücadele ileri sürülse de Rusya’nın DAİŞ’in yanı sıra en-Nusra
ve Suriye muhalifleri gibi güçlerle de savaştığı hemen anlaşıldı. Nitekim Rusların bu
operasyonuna paralel olarak Esad’ın ordusu da daha önce kaybettiği birçok yeri geri
almayı başardı. Moskova’nın bu operasyonla kısa ve orta vadeli amaçlarına ulaştığını söylemek gerekmektedir. Rusya, Suriye’ye dışarıdan müdahaleyi engellediği gibi
kendisi hava operasyonu düzenleyerek hem Esad’ın konumunu sağlamlaştırdı hem
de çözüm sürecinde Esad’ın da yer almasını sağlamış oldu. Esad’lı Suriye, Rusya’nın
Suriye’deki ve dolayısıyla da Ortadoğu’daki varlığının garantisidir.17
Rusya’nın bu operasyonla elde ettiği bir başka kazanım ise Mart 2016’da Suriye
yetkilileri ile imzaladığı anlaşma ile Tartus’u kalıcı üs olarak elde etmesidir. Bu da
Rusya’nın buraya istediği zaman ve istediği miktarda askerî teknolojilerle geri dönebileceği anlamına gelmektedir. Rusya, Tartus’un yanı sıra Himeymim Üssü’nde de
askerî uçaklarını bulundurmaya devam edecektir. Diğer bir deyişle bütün Rus asker ve
askerî teçhizatlar, Suriye’den ayrılmadı. Kremlin’in Suriye’deki operasyonla bir başka
kazanımı ise Ortadoğu’da var olduğunu ve var olacağını göstermesidir. Bunun ulus17

Rusya’nın Suriye operasyonu için bkz. İlyas Kemaloğlu, “Putin’in Suriye Planı”, Yeni Yüzyıl, 16 Mart
2016.
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lararası kamuoyundan ziyade bölge devletleri açısından da anlaşılmış olması Rusya
açısından önem arz etmektedir. Bu husus bundan sonraki süreçte bölge devletlerinin
dış siyasetlerinde Rusya’ya daha fazla yer ayıracağı anlamına gelmektedir.
Putin dönemi Rus dış politikasını özetleyecek olursak, özellikle Yeltsin dönemi ile
kıyasla Rusya’nın daha aktif bir dış politika izlediğini söylemek mümkündür. Enerji
kaynakları sayesinde iç ve dış borçlarını kapattıktan ve iç sorunları nispeten çözdük-

ten sonra Moskova, başta eski Sovyet coğrafyasında, ardından da eskiden SSCB’nin
etkili ve güçlü olduğu coğrafyalarda yeniden varlığını hissettirmeye başladı. Bu coğrafyaları adeta “arka bahçesi” olarak gören Kremlin, buralara yapılan herhangi bir
müdahaleye kıskançlıkla yaklaşmakta ve çok agresif bir siyaset izlemekten çekinmemektedir. Kırım ile Suriye operasyonları bu siyasetin birer örneğidir. Rusya’nın eski
Sovyet coğrafyasında yeniden güçlü olmasını sağlayan elinde yeterince koz da vardır.
Ancak Putin’in “Rusya’yı söz dinleyen değil de söz dinleten ülke” konumuna getirme
çabası, özellikle ekonomik açıdan Rusya’ya çok pahalıya mal olmaktadır. Dolayısıyla
Rusya’nın uzun bir süre daha bu siyaseti ve Batı ile adeta yeni bir Soğuk Savaş’ı devam
ettirmesi kolay olmayacaktır.
II. Rusya Federasyonu İçerisindeki Özerk Türk Cumhuriyetleri
a) Tataristan
Günümüzde Rusya Federasyonu, 85 idarî bölgeden oluşmaktadır. Bunlar 22 özerk
cumhuriyet, 4 özerk bölge (avtonomnıy okrug), 1 özerk vilayet (avtonomnaya oblasty), 9 bölge (kray), 46 il ve Moskova, St. Petersburg ve Sivastopol’den ibaret federal
öneme sahip 3 şehirdir. 22 özerk cumhuriyetten 8’i Türk cumhuriyetidir: Tataristan,
Başkurdistan, Çuvaşistan, Saha (Yakutistan), Altay, Hakasya, Tuva ve 2014’te ilhak
edilen (ancak kimse tarafından kabul edilmeyen) Kırım. Ayrıca Kabardin-Balkar ve
Karaçay-Çerkes cumhuriyetlerinde Türkler, kurucu halktır. Söz konusu cumhuriyetler
içinde siyasî ve ekonomik bakımdan en güçlüsü şüphesiz Tataristan Cumhuriyeti’dir.
Tataristan Özerk Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği’nin parçalanma sürecinde bağımsızlığı için mücadele başlattı. Tataristan Parlamentosu 30 Ağustos 1990 tarihinde
ülkenin egemenliğini ve Sovyetler Birliği’nin 16. cumhuriyeti olduğunu ilân etti, 26
Aralık 1991 tarihinde ise Tataristan Parlamentosu, Bağımsız Devletler Topluluğu’na
(BDT) kurucu olarak katıldığını bildirdi. Ancak Moskova, her iki kararı da kabul
etmedi. Tataristan’ın resmî yöneticilerinin bağımsızlık kararında ciddi adımlar atamayacakları belli olunca, İttifak-Tatar Bağımsızlık Partisi’nin inisiyatifi ile Tatar Millî
Kurultayı toplandı ve Tataristan’ın bağımsızlığını ilân etti (1 Şubat 1992). Bunun
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üzerine baskı altında kalan Tataristan resmî yönetimi, ülkenin bağımsızlığı konusunda referandum kararı aldı. 21 Mart 1992 tarihinde yapılan referandumda seçmenlerin
% 61,5’i bağımsızlıktan yana oy kullandı. Referandumdan sonra Tataristan, 31 Mart
1992 tarihinde Rusya Federasyonu Antlaşması’nı da kendisinin haklarının sınırladığı
gerekçesiyle imzalamadı. 1992 yılında kabul edilen yeni anayasaya göre, Tataristan’da
başkanlık sistemi kabul edildi ve Mintimir Şeymiev18 ilk devlet başkanı seçildi. Ancak
Moskova’dan gelen baskılar karşısında Kazan, 15 Şubat 1994 tarihinde Moskova ile
“Yetkileri Paylaşma Antlaşması”nı imzalamak zorunda kaldı. Bu anlaşmayla Tataristan, iç politikada geniş yetkiler ve başlangıçta diğer bölgelere tanınmamış malî ve
ekonomik imtiyazlar elde etti, aynı zamanda bağımsız olarak dış ekonomik ilişkileri
yürütme ve uluslararası örgütlerin faaliyetlerine katılma hakkını kazandı.19 1998’de ise
“Tataristan vatandaşlığı” kanunu kabul edildi. Netice itibarıyla Tataristan kendi anayasası, devlet başkanı, parlamentosu ve bakanlar kurulu ile diğer bütün devlet organları bulunan ve iç politikada geniş yetkilere sahip özerk bir cumhuriyet hâline geldi.

Bu süreçte Tataristan’ın bayrak ve arması da belirlendi. Yeşil, beyaz ve kırmızı
renklerden oluşan bayrak, 1991’de Tataristan Parlamentosu tarafından kabul edildi.
Yeşil renk, hayatın başlangıcı olarak barışı, Tatar halkının yeniden doğuşunu; beyaz
renk, temizlik ve iyi niyeti; kırmızı renk ise bağımsızlık için mücadeleyi, zaferi ve gücü
simgelemektedir. Şubat 1992’de Tataristan devlet arması da Tataristan Parlamentosu tarafından kabul edildi. Tatarların mitolojik eserlerinden esinlenerek tasarlanan
armada, İdil Bulgarları’nın eşyalarında da sıkça rastlanan, özgürlük düşkünü kanatlı
pars tasvir edilmektedir. Bayrak renklerinde olan armadaki pars, cumhuriyet ve bütün
halkının koruyuculuğunu simgelemektedir.20
Tataristan Coğrafyası ve Nüfusu
Rusya Federasyonu’nun ortasında, İdil (Volga) ile Kama gibi iki büyük nehrin
birleştiği noktada yer alan Tataristan, yabancı devletler ile sınırı yoktur. Güneyde Samara, Orenburg, Ulyanovsk illeri; doğuda Başkurdistan; batıda Çuvaş Cumhuriyeti
ile Mari El Cumhuriyeti; kuzeyde Udmurt Cumhuriyeti ve Kirov ili ile çevrili olup
yüzölçümü 68.000 km²’dir. Ülke topraklarının % 16’sı ormanla kaplıdır. Tataristan’ın
18

19
20

Mintimir Şeymiyev, Tataristan’ın ilk devlet başkanı (prezidenti). 1937’de Tatar SSC’nin Aktanış bölgesindeki Anyakovo (Enek) Köyü’nde Tatar bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Dedesi varlıklı biri olduğu için
Sovyet dönemindeki kollektifleştirme yıllarında elinden malı mülkü alınıp sürgün edildi. Babası 26 yıl
kolhoz başkanlığı yaptı. Şeymiyev, Kazan Ziraat Enstitüsü’nü bitirdikten sonra makine mühendisi olarak
çalıştı. 1967’den itibaren idarî görevlerde bulundu. 1991’de devlet başkanı oldu ve toplam dört dönem
(1991-2010) bu görevde kaldı.
Nadir Devlet, “Tataristan Cumhuriyeti”, Türkler, XX, Ankara 2002, s. 52-53; Anar Somuncuoğlu, “Rusya
Federal Reformunun Başlıca Engeli: Tataristan Cumhuriyeti”, Stratejik Analiz, No. 31, Ankara 2002, s. 81.
Türk Dünyası Kültür Atlası, haz. Ahmet Taşağıl-Aydın Usta, İstanbul 2003, s.168-169.
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nüfusu yaklaşık 4.000.000 civarındadır. Nüfusun % 54’ünü Tatarlar, % 40’ını Ruslar, %
3’ünü Çuvaşlar oluşturmaktadır.21 Dünyada toplam olarak yaklaşık 8.000.000 Tatar’ın
yaşadığı tahmin edilmektedir. Tatar nüfusunun % 70’i Tataristan dışında yaşamaktadır. Bunun nedenleri ise şöyle sıralanabilir: Çarlık rejiminin uyguladığı politikalar
sonucunda çok sayıda Tatar’ın göçe zorlanması, 1917 İhtilâli’nden sonra Tatarlara
yönelik uygulanan baskı politikaları, 1920 yılında bölgede yaşanan açlık, 1950’li yıllarda Tataristan’ın endüstri ülkesine dönüştürülerek buraya çok sayıda Rus işçisinin
yerleştirilmesi.22
Tataristan nüfusunun % 72’si şehirlerde yaşamaktadır. Cumhuriyetin başkenti
olan Kazan, 1.177.000 nüfusu ile Rusya Federasyonu’nun altıncı en büyük şehridir.
Kazan, bütün Rusya’nın en önemli ilim, kültür, sanat, spor merkezlerinin başında gelmektedir. Tataristan’ın diğer önemli şehirleri şunlardır: Naberejnıe Çelnı (519.000),
Nijnekamsk (235.000), Almetyevsk (Elmet) (149.000), Zelenodolsk (97.000), Bugulma (88.000) ve Elabuga (72.000).23
Tataristan Ekonomisi
Rusya Federasyonu’nun ekonomik açıdan en gelişmiş bölgelerden biri olan Tataristan, hem tarım, hem endüstri cumhuriyeti olup en büyük doğal zenginliği petrol ve
doğalgazdır. Tataristan’ın bir başka zenginlik kaynağını kimya ve petrokimya oluşturmaktadır. Yaklaşık 1 milyar ton petrol rezervine sahip olduğu düşünülen Tataristan’da
2011 yılında 32.500.000 ton petrol çıkartıldı. Bu rakam, Rusya’da çıkartılan toplam
petrolün yüzde 6,5’ine denk gelmektedir.24 Tataristan’ın bu alandaki en büyük şirketi
(genel olarak cumhuriyetin en büyük şirketi) Tatneft’tir. Tatneft Tunus, Fas, Kazakistan, Özbekistan, Libya gibi ülkelerde de petrol ve gaz arama - çıkartma faaliyetlerinde
bulunmaktadır. Tataristan aynı zamanda doğalgaz, kömür ve arduvaz gibi yeraltı kaynaklarına da sahiptir.
Tataristan’ın tarım ve hayvancılık sektörü de çok gelişmiştir. Rusya’nın tarım alanlarının yüzde 2,2’sini kullanan Tataristan, ülkenin toplam tarım ürünlerinin yüzde
5’ini üretmektedir. Cumhuriyette en çok çeşitli tahıllar, patates, şeker pancarı, ay çiçeği yetiştirilmektedir. Otomobil ve askerî teknolojiler sanayisi de Tataristan’da geliş21
22
23
24

“Naselenie”, “Geografiçeskoe Polojenie”, Tataristan Cumhuriyeti’nin resmî internet sitesi: http://tatarstan.
ru/ Son Erişim Tarihi: 25.04.2016
Nadir Devlet, a.g.m., s. 50.
2010 Nüfus Sayımı ve sonuçları ile ilgili resmî internet sitesi: “Vserossiyskaya Perepisy Naseleniya”,
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-06.pdf Son Erişim Tarihi: 06.05.2016
Tataristan Cumhuriyeti’nin resmî internet sitesi: http://tatarstan.ru/about/industry.htm Son Erişim Tarihi:
2.05.2016.
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miştir. Kamaz adlı dünyaca meşhur kamyonetle yurtdışına ihraç edilen Mi-4, Mi-8,
Mi-14, Mi-17 helikopterleri Tataristan’da üretilmektedir. Söz konusu helikopterler,
bugüne kadar yüzden fazla ülkeye satıldı. Kamaz şirketi ise Rus yük aracı pazarının
yüzde 55’ini elinde bulundurmaktadır. Her sene Tataristan’da yaklaşık 60.000 yük
aracı üretilmektedir.25
2005 yılında Rusya Federasyonu Hükümeti, ülkede üretimi arttırmak amacıyla
birçok sektörde (sanayi, turizm, inovasyon vs) özel ekonomik alanlar oluşturdu. Sanayi sektöründeki iki özel ekonomik alandan biri, 2007’de Tataristan’ın Elabuga şehrinde faaliyete geçti. Tataristan’ın seçilmesinin nedeni ise burada sanayinin gelişmiş olması ve ulaşım yollarının müsait olmasıdır. Söz konusu alanda birçok yerli ve yabancı
şirket kendi fabrikasını açtı ve bu fabrikalarda gerek Rusya için gerekse de yurtdışına
ihracat için üretim yapılmaktadır. Elabuga Özel Ekonomik Alan, şüphesiz Tataristan
ekonomisine ve Tataristan’ın yabancı ülkelerle münasebetlerini geliştirmesine önemli
katkılarda bulunmaktadır.
Putin’in Merkeziyetçi Politikası ve Tataristan’a Etkileri
Boris Yeltsin döneminde Tataristan başta olmak üzere Rusya Federasyonu içindeki Cumhuriyetler güç kazanarak adeta “devlet içerisinde devlet” hâline geldiler. Ancak
Vladimir Putin’in iktidara gelmesiyle durum değişti. Putin daha ilk devlet başkanlığı
döneminde “merkeziyetçi politika” adı verilen ve cumhuriyetlerin yetkilerinin sınırlandırılmasını öngören bir siyaset izlemeye başladı. Sovyetler Birliği sonrası başlangıçta 89 bölgeden oluşan Rusya Federasyonu, yapılan değişikliklerle 83 idarî birime
bölündü (Kırım’ın ilhakıyla 2 idarî bölge daha eklendi), bunlar da yeni bir kanunla 7
federal idarî bölgeye dâhil edildiler. Bunlar Moskova Merkez, Kuzeybatı, Ural, Kuzey
Kafkasya, Uzak Doğu, Volga ve Sibirya bölgeleridir. Bunların başına birer başkan
temsilcisi getirilerek, cumhuriyetlerin liderleri onlara bağlandı.26 Tataristan Cumhuriyeti, Volga Federal İdarî Bölgesi’ne dâhil edildi.
Putin’in merkeziyetçi politikası çerçevesinde aldığı bir sonraki karar ise cumhuriyetlerin liderleri ile bölge valilerinin merkezden atanmasını ve yerli parlamentolar
tarafından onaylanmasını öngörmektedir. Söz konusu karar Tataristan parlamentosunda da görüşüldü ve çok sert tepkilere yol açmasına rağmen kabul edildi (2005).
Putin’in bu yönde aldığı kararın sebepleri arasında geniş coğrafyaya yayılan Rusya’yı
25
26

Tataristan Cumhuriyeti’nin resmî internet sitesi: http://tatarstan.ru/about/industry.htm Son Erişim Tarihi:
2.05.2016.
İlyas Kamalov, “Putin’in Merkeziyetçi Politikası Çerçevesinde Tataristan Cumhuriyeti”, Avrasya Fatihi
Tatarlar, haz. İ. Kamalov, İstanbul 2007, s. 218.
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kontrolü altında tutmak ve oligarkların maddî güçlerini kullanarak vali veya federe cumhuriyetlerde başkan seçilmelerini engellemek gibi hususlar yer almaktadır.
Putin hem federe cumhuriyetlere hem de vilayetlere güvenilir adamlarını atayarak
merkez-çevre ilişkilerini de kontrol altına aldı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’na
valilik ve federe cumhuriyet başkanlığı için adayların tespitinde ise aynı tarihlerde
oluşturulan “milliyetlerden sorumlu” bakan yardımcı olmaktadır.27
Putin’in merkeziyetçi politikasının bir başka özelliği de bütün cumhuriyetlerin
anayasalarının Rusya Federasyonu Anayasası ile uyumlu hâle getirilmiş olmasıdır. Putin izlediği bu politikaya paralel olarak cumhuriyetlerle yetki paylaşımı anlaşmalarını
da yeniledi. Tataristan ile böyle bir anlaşma 2007’de imzalandı. Bu anlaşmaya göre
Tataristan’ın ekonomi, ekoloji, kültür ve diğer alanlardaki meseleleriyle ilgili kararları
Rusya Federasyonu Hükümeti ile Tataristan Bakanlar Kurulu ortak alacak; Tataristan
Cumhuriyeti yetkileri dâhilinde uluslararası ilişkiler ve dış ticaret faaliyetlerinde bulunacak, ancak bu faaliyetleri yönlendirecek ikili anlaşmaları Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’na danışarak imzalayacaktır. Yine bu anlaşmaya göre Tataristan Cumhuriyeti’nin resmî dili Rusça ve Tatarca olurken Tataristan Cumhuriyeti vatandaşları,
iç sayfası Tatarca olan ve Tataristan armasının yer aldığı kimlikler (pasaportlar) alma
hakkına sahiptirler.28 Genel olarak, Yeltsin döneminde cumhuriyetlere verilen imtiyazlar, Putin’in izlediği merkeziyetçi politika neticesinde tek tek geri alındı.
Kazan-Moskova Hattındaki Bazı Sorunlar: Nüfus Sayımı ve Alfabe Meselesi
Tatarların son dönemde Moskova ile karşı karşıya kaldıkları bir başka konu da
son iki nüfus sayımında (2002 ve 2010) Tatarların çeşitli alt gruplara bölünerek sayılmaları meselesidir. Sovyetler dönemindeki sayımlardan farklı olarak, 2002 yılında
yapılan sayımda ek olarak bir “milletler” listesi eklenmedi ve vatandaşların milletlerini
kendilerinin belirleyeceği ilkesi kabul edildi. Bu yeni metot, Rusya Federasyonu’ndaki
birçok millî azınlık tarafından “böl ve yönet” tarzındaki eski geleneğin bir devamı
olarak kabul edildi ve büyük tepkilere yol açtı. Sayım sırasında Tatarların içindeki alt
gruplar (Kazan Tatarı, Mişer, Kreşen, Tipter, Sibir Tatarı, Astrahan Tatarı) adeta birer
ayrı milliyetmiş gibi sayılarak, Tatarların nüfusunun az gösterilmesi, dolayısıyla haklarının kısıtlanması öngörüldü.29 Halkların bu uygulamadan duydukları rahatsızlığın
27
28
29

İlyas Kamalov, Moskova’nın Rövanşı. Putin Dönemi Rus Dış Politikası, Yeditepe Yayınevi, Ankara 2008,
s. 265-266.
“Dogovor o Razgraniçenii Predmetov Vedeniya i Polnomoçiy Mejdu Organami Gosudarstvennoy Vlasti
RF i Organami Gosudarstvennoy Vlasti RT (26.06.2007)”, http://tatarstan.ru/documents/polnomochia.htm
Son Erşim Tarihi: 02.05.2016
Leysen Şahin, “Rusya Federasyonu 2002 Yılı Nüfus Sayımı ve Düşündürdükleri”, Avrasya Dosyası, Jeopolitik Özel, VIII/4, 2002, s. 304.
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sebebi ise, bu şekilde küçük etnik gruplara bölünerek cumhuriyetlerindeki konumlarını yitirecekleri korkusudur. Kaldı ki zaten birçok cumhuriyette Rus nüfus toplam
nüfusun yarısını oluşturmaktadır. Rus olmayan nüfusun ayrıca küçük etnik gruplara
bölünmesi ile nüfus dengesi tamamen Rusların lehine değişmektedir.
Tataristan’ın Moskova ile karşı karşıya kaldığı bir başka konu ise alfabe meselesidir. 1999’da Tataristan Parlamentosu, Latin alfabesinin kullanımını kabul etti. Ancak

2002 tarihinde Rusya Federasyonu Parlamentosu, bütün ülke çapında Kiril alfabesinin kullanılacağına dair bir kanun çıkarttı. Tataristan, Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak bu duruma karşı çıktıysa da bir netice alamadı. Bunun üzerine Tataristan’da ve
Tataristan dışında protesto gösterileri yapıldı. “Latinskiy Front” (Latin Cephesi) adlı
hareketin kaleme aldığı deklarasyonu toplam 63 Tatar sivil toplum kuruluşu imzaladı. Bu görüşü Bütün Dünya Tatar Kongresi, Şehabeddin Mercanî Tarih Enstitüsü,
İbragimov Dil Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, Tatar Milli Meclisi gibi müesseseler de
destekledi.30
Tatar dilcileri Sovyetler Birliği’nin yıkılışından beri bu konu üzerinde çalışmakta
ve XX. yüzyılın başlarında Latin alfabesinden Kiril’e geçişte 8 harfin düştüğünü ve
Kiril harflerinin Tatarca ses uyumlarını karşılamadığını ifade etmektedirler. Tatarlar,
Latin alfabesine geçmeleri durumunda, diğer Türk soydaşlarıyla daha sıkı iletişim kurabileceklerine inanmaktadırlar. Ancak Putin’in 2012’de tekrar devlet başkanı seçilmesiyle birlikte Latin alfabesine geçiş konusu da dâhil olmak üzere cumhuriyetlerin
hakları kısıtlanmaya devam edildi.
Dış Münasebetler ve Türkiye ile Geliştirilen İşbirliği
1994 tarihinde Moskova ile Tataristan arasında imzalanan Yetkileri Paylaşma Anlaşması ile Tataristan Cumhuriyeti, dış ülkelerle ilişkiler kurma hakkı kazandı. Günümüze kadar Tataristan 100’den fazla anlaşma ve protokol imzaladı. Bunların çoğu
ticarî ve ekonomik içeriklidir. Tataristan’ın dış ülkelerle münasebetler geliştirmesinde
1990’lı yılların ikinci yarısında kurulan yetkili ve ticarî temsilcilikler önemli rol oynamaktadır. Günümüzde Tataristan Hükümeti, 6’sı eski Sovyet ülkesi olmak üzere toplam 14 ülkede temsilcilik bulundurmaktadır. Söz konusu temsilcilikler, Tatar
şirketlerinin yurtdışında tanıtımını yapmakta, yabancı şirketler için Tataristan’da iş
imkânı ve ortak bulmaya yardımcı olmaktadırlar. Temsilcilikler ayrıca yurtdışındaki Tatar diasporası ile de yakından ilgilenmektedirler. Dış ekonomik münasebetlerin
gelişiminde Tataristan Devlet Başkanı başta olmak üzere Tatar yetkililerin yurtdışına
30

İ. Kamalov, “Putin’in Merkeziyetçi Politikası Çerçevesinde Tataristan Cumhuriyeti”, s. 225.
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yaptıkları ziyaretler de olumlu katkıda bulunmaktadır. Özellikle Rusya’nın İslam ülkeleriyle münasebetlerinde Tataristan, köprü rolü oynamaktadır.
1990’lı yıllardan itibaren dış ticareti yaklaşık 15 kat artan Tataristan’ın ihracatı
18,2 milyar Dolar, ithalatı ise 4,4 milyar Dolar’dır (2014). 2014’te dünyanın 130 ülkesiyle ticarî münasebetler geliştiren Tataristan’ın en büyük ticarî ortakları İtalya (%
13), Türkiye, Polonya, Hollanda, Belarus, Ukrayna’dır. İhracatın ana maddeleri petrol

(% 66) ve petrol ürünleri (% 15) iken otomobil, ulaşım ve diğer teknik araçlar ithal
edilmektedir.31
Tataristan’ın yakın münasebetler içerisinde olduğu ülkelerden biri Türkiye’dir. Tataristan ile Türkiye arasında ilk resmî ilişkiler 22 Mayıs 1995’te imzalanan bir anlaşmayla başladı. 1 Eylül 1996’da ise Tataristan’ın başkenti Kazan’da Türkiye Cumhuriyeti
Başkonsolosluğu açıldı.32 Taraflar arasındaki ticaret hacmi, 2003 yılında 700.000.000
Dolar iken, 2014 yılında 3.000.000.000 Dolar’ı aştı. Tataristan, Türkiye’ye petrol,
kimya ve petrokimya ürünleri, yük araçları ve helikopter ihraç etmektedir. Türkiye ise
Tataristan’a inşaat malzemeleri, mobilya, tekstil ve gıda ürünleri satmaktadır. Ayrıca
Tataristan’da yaklaşık 300 Türk şirketi faaliyet göstermektedir.
2009 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Tataristan’ı, 2012’de Tataristan Devlet Başkanı Rüstem Minnihanov’un33 Türkiye’yi ziyaret etmesi, diplomasi
ve diğer alanlardaki münasebetleri daha da arttırdı. Yukarıda adı geçen Tataristan Yetkili Temsilciliği, Türkiye’de de bulunmakta ve ikili münasebetlerin gelişimine önemli
katkılarda bulunmaktadır. Ekonomi alanındaki faaliyetlerin yanı sıra temsilcilik Türkiye’de Sabantuy,34 Tatar kültür günleri ve önde gelen Tatar bilim ve sanat adamlarını
anma günleri düzenlemektedir. Suriye’deki gelişmeler ve Türkiye’nin Rus uçağını düşürmesi (2015) dolayısıyla Türk-Rus münasebetlerinin bozulması ve Rusya’nın Türkiye’ye ambargo uygulamaya başlaması, şüphesiz Tataristan-Türkiye münasebetlerini
31
32
33
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Tataristan Cumhuriyeti’nin resmî internet sitesi: http://tatarstan.ru/about/international.htm Son Erişim Tarihi: 02.05.2016
İlyas Kamalov, “Putin’in Merkeziyetçi Politikası Çerçevesinde Tataristan Cumhuriyeti”, s. 226.
Rüstem Minnihanov, Tataristan’ın ikinci ve şimdiki devlet başkanıdır. 1957’de Tatar SSC’nin Balık Bistesi
İlçesi’ne bağlı Yana Arış Köyü’nde doğdu. 1978’de Kazan Ziraat Enstitüsü’nü bitirdi ve makine mühendisi oldu. Daha sonra iktisat alanında doktora yaptı. 1998-2010 yılları arasında Tataristan Başbakanı olarak
görev yaptı. 2010’da Rusya Devlet Başkanı Medvedev tarafından aday gösterildi ve Tataristan Devlet
Başkanı olarak göreve başladı.
Tatar ve Başkurtların çok eskiden beri kutladıkları bir bayram olan Sabantuy ismi, sapan ve toy kelimelerinden oluşmaktadır. Başlangıçta Sabantuy, tarım faaliyetleri (Nisan ayında) öncesinde kutlanırken, daha
sonra ekin işleri tamamlandıktan (Haziran başı) sonra kutlanmaya başlandı. Tataristan’da devlet bayramı
statüsü verilen Sabantuy, at yarışları, güreş ve diğer çeşitli spor müsabakalarının yapıldığı, millî müzik ve
dansların sergilendiği, bol ikramın olduğu, eğlenceli bir bayram günüdür. Sabantuy hakkında daha geniş
bilgi için bkz. İlyas Kemaloğlu, “İdil Ural Türklerinin Sabantuylarında Spor Oyunları”, Türk Halklarının
Geleneksel Spor Oyunları Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Yayınları, Bişkek 2015, s. 235-237.
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de olumsuz etkiledi. Tataristan yetkilileri, bu ambargoya katılmadıklarını belirterek
Tataristan’da Türk şirketlerine zorluk çıkartmasalar da bürokratik ve resmî işlemler
Moskova üzerinden yapıldığından dolayı Türkiye-Tataristan münasebetleri de bu
olumsuz havadan zarar gördü. Bununla birlikte Temmuz 2016’da yeniden başlayan
Rus-Türk yakınlaşması şüphesiz Tataristan-Türkiye münasebetlerini de kapsamakta
ve ikili işbirliğinin en kısa sürede eski seviyesine çıkması beklenmektedir.
Tataristan’da Eğitim, Kültür ve Sanat
Tataristan’ın yer aldığı İdil-Ural bölgesi, eskiden beri ilim ve medeniyetin merkezidir. Tataristan Cumhuriyeti bu özelliğini korumaya devam etmektedir. 1990’lı
yıllardan itibaren Tataristan’da millî kültürü canlandırmaya yönelik faaliyetler başladı
ve eğitim ile kültür alanında köklü değişiklikler yapıldı. 1990-2000 yılları arasında
yedi Tatar gimnazyumu açıldı, birçok okulda Tatarca eğitim veren sınıflar oluşturuldu,
okullarda Tatarca dersleri okutulmaya başlandı. Devlet okullarının yanı sıra meslekî
okullar, gimnazyumlar ve özel okullar açıldı. Günümüzde Tataristan’da 1.900 okul öncesi ve 2.300 ilk ve ortaöğretim müessesesi mevcuttur. 1990’lı yıllarda yükseköğretim
alanında da bir takım değişiklikler yapıldı. Tataristan Sosyal Bilimler Üniversitesi ve
Tatar-Amerikan Bölgesel Üniversitesi kuruldu. 2005 yılında bunlar, Kazan Eğitim
Üniversitesi ile birleştirildi ve Tatar Sosyal Bilimler - Pedagoji Üniversitesi adıyla faaliyet göstermeye başladı. Kazan Teknoloji Üniversitesi ile Kazan Teknik Üniversitesi’ne
millî üniversite statüsü verildi. Rusya Federasyonu’nun en büyük ve itibarlı üniversitelerinden biri olan Kazan Devlet Üniversitesi, 2010’da Kazan Federal Üniversitesi
adını aldı. Tataristan’da 22 devlet üniversitesi ile 11 özel üniversite mevcuttur.35 Ayrıca
Kazan’daki üniversitelerin çoğu, Tataristan’ın diğer şehirlerinde de fakülteler açtı.
Üniversitelerin yanı sıra araştırma enstitüleri de cumhuriyetin eğitim ve ilmî hayatında önemli rol oynamaktadırlar. 1990’larda yaşanan ekonomik kriz, ilmî araştırmaların desteklenmesinin kesilmesine neden oldu ve bunun neticesinde birçok araştırma
merkezi ile laboratuvar kapatıldı, birçok ilim adamı işsiz kaldı. Ancak 1992’de kurulan
Tataristan İlimler Akademisi, ilmî birikimin korunmasında önemli rol oynadı. İlimler
Akademisi sekiz alt birimden oluşmakta, bu birimlerin her birinin çatısı altında çok
sayıda enstitü ve araştırma merkezi faaliyet göstermektedir.36 1994’te Tatar Ansiklopedisi Enstitüsü kuruldu. Adı geçen müesseseler, aktif yayın faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Örneğin Ansiklopedi Enstitüsü, Tatar Ansiklopedisi adlı eseri37 çıkartırken, Tarih
35
36
37

“Respublika Tatarstan”, Tatarskaya Entsiklopediya, ed. M. H. Hasanov, Kazan 2010, s. 95.
Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi resmî internet sitesi: http://www.antat.ru/ru/ Son Erişim Tarihi: 02.05.2016.
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Enstitüsü Tatar Tarihi adlı yedi ciltli eseri38 yayımladı. Enstitünün yanı sıra Magarif,
Fen ve Ruhiyat gibi yayınevleri de tarih ve edebiyata dair kitaplar basmaktadır. Tataristan’da yılda yaklaşık 500 farklı kitap (toplam tiraj 1.500.000) basılmaktadır. Basılan
kitapların sayısı ve tirajı arttığı gibi özellikle sosyal bilimler alanındaki kitapların içeriği de değişmektedir. Bu değişikliği özellikle tarih kitaplarında görmek mümkündür.
İlk sayfalarında Marks ve Engels’e atıf yapılan ve Tatarlardan hep olumsuz bahseden
kitapların yerini belgelere dayanılarak objektif bir şekilde kaleme alınan çalışmalar
aldı. Sovyetler Birliği zamanında Altın Orda Devleti tarihinin araştırılması yasakken
günümüzde Kazan’da Altın Orda Araştırmaları Merkezi faaliyet göstermektedir.
Tataristan’da çok sayıda gazete ve dergi çıkmaktadır. 1989’dan beri Rusça ve Tatarca olarak çıkan İdil, 1922’de yayın hayatına başlayan Kazan Utları (Kazan Alevleri),
1990’da yayımlanmaya başlanan Kazan, kadın dergisi Süyümbike, Miras, Nauçnıy Tataristan (İlmî Tataristan), Fen hem Mektep ve Gasırlar Avazı (Asırların Yankısı) bunların önde gelenleridir.
Dergi ve gazetelerin bir kısmı Tatarca, bir kısmı Rusça basılmaktadır. Tataristan’ın
önde gelen gazeteleri şunlardır: 1918’den beri çıkan Vatanım Tatarstan (tirajı: 19.000),
Respublika Tatarstan (31.000), 1919’dan beri yayımlanan Molodöj Tatarstana (Tataristan Gençleri), 1991’de yayın hayatına başlayan ve yaklaşık 40.000 abonesi olan Kazanskie Vedomosti (Kazan Haberleri). Ayrıca Sabantuy, Tatarstan Yaşlere (Tataristan
Gençleri), Şehr-i Kazan, Veçernyaya Kazan (Akşam Kazanı) adlı gazeteleri de zikretmek gerekmektedir.39
Basın alanında Sovyet dönemine kıyasla büyük değişiklikler yaşandı. Bu değişiklikler hem sayıya hem de içeriğe yansıdı. Gazete ve dergilerin sayısında artış oldu.
Sovyet sonrasında ayrıca gençler için Tatarca bir dergi (İdil) yayımlanmaya başlandı.
Tataristan’da her şehrin kendi basın ve yayın organı faaliyete geçti, dolayısıyla şehir
gazeteleri ilgi görmeye başladı.40 Sovyet Tataristanı, Sosyalist Tataristan gibi Komünist
Partisi’nin yayın organları ya tamamen yayın faaliyetlerine son verdi, ya da isim değiştirdiler. Gazete ve dergilerin içeriği de doğal olarak değişti, rejim propagandasına
son verildi, millî ve dinî meseleler ile Tataristan’ın durumu, sorunları ve geleceğine
dair konulara ağırlık verilmeye başlandı. Tataristan’da 7 yerli TV kanalı ile çok sayıda
radyo kanalı mevcuttur. Tatarstan-Yana Asır ve Tatarstan kanalları, cumhuriyetin en
büyük TV kanallarıdır.
38
39
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Tataristan’daki kütüphanelerin sayısı, 3200’i geçti. Bunların en büyükleri Tataristan Millî Kütüphanesi ve N. İ. Lobaçevskiy Kütüphanesi’dir. Kazan Federal Üniversitesi’nin kütüphanesi olan N. İ. Lobaçevskiy Kütüphanesi’nin özelliği ise nadir eserler
bölümüne sahip olmasıdır. Arapça, Farsça, Arap harfleriyle Tatarca ve Türkçe el yazmaları ile Kazan’da 1811’den beri çıkan gazeteleri içeren kütüphane (kütüphanenin
bu bölümü), Doğu dillerinde kaleme alınmış eserleri ihtiva eden Rusya’nın ikinci en
büyük kütüphanesidir. St. Petersburg’daki enstitüde bulunan el yazmaların önemli bir
kısmı, 1855’te Kazan’dan götürülen el yazmalarından oluşmaktadır.41 Kütüphanede
bulunan Farsça el yazmalarının kataloğu İran Konsolosluğu’nun desteğiyle 2005’te
yayımlandı.42 Tatarca ve Türkçe el yazma kataloğunun yayımlanması da büyük önem
arz etmektedir.

Tataristan’ın kapladığı coğrafyada İdil-Bulgarları, Altın Orda ve Kazan Hanlığı
gibi tarihte önemli rol oynayan devletler varlıklarını sürdürmüş olduklarından dolayı
cumhuriyette çok sayıda tarihî mekân ve müze bulunmaktadır. Tataristan’ın en meşhur tarihî mekânları şüphesiz Kazan Kalesi ile Bulgar Açık Hava Müzesi’dir. Tataristan’da toplam 98 devlet müzesi mevcuttur (2008).
Edebiyat, müzik, çeşitli sanat dalları ve basın gibi alanlarda da 1990 sonrasında
köklü değişiklikler yaşandı. XX. yüzyılın sonundan beri Tatar edebiyatında millî hislerin artması ve kaybedilen kültürel değerlerin yeniden kazanılması konuları işlenmektedir. Bu dönemde realizm ve romantizm gibi farklı edebî akımlar gelişti. Bunların yanı sıra XIX - XX. yüzyıl Tatar tarihçi ve edebiyatçıların hayatları ve eserleri
yayımlanmaya başlandı. Buna benzer değişiklikler müzik, tiyatro ve opera alanlarında
da gerçekleşti. Tataristan’da hem klasik müzik hem de Tatar halk müziği gelişmekte,
çeşitli festivaller gerçekleşmektedir. Şalyapin Festivali, Nureev Klasik Bale Festivali,
Avrupa-Asya Modern Müziği Festivali büyük bir ilgiye mazhar oldular. Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Halk Enstrümanları Orkestrası, Tataristan Dans Topluluğu
ise cumhuriyetin önde gelen müzik topluluklarıdır. Çok sayıda müzik, tiyatro ve sanat
okulunun olması da hiç şüphesiz söz konusu dalların gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Galiaskar Kemal Tiyatrosu, Musa Celil Opera ve Bale Tiyatrosu, Kaçalov
Dramaturji Tiyatrosu, Genç Seyirci Tiyatrosu, Tinçurin Dram ve Komedi Tiyatrosu
Tataristan’ın meşhur tiyatrolarıdır. Kazan’da gerçekleşen önemli kültür ve sanat faaliyetlerinden biri de Altın Minbar Müslüman Film Festivali’dir.43
41
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Tataristan’ın en fazla gelişme gösterdiği alanlardan biri de spordur. Ak Bars adlı
buz hokeyi takımı 1997-98, 2005-6, 2008-9 ve 2009-10 sezonlarında Rusya şampiyonu olurken, Rubin Kazan futbol takımı ise 2008 ve 2009 yıllarında Rusya şampiyonu
oldu. 1958’de İskra adıyla kurulan ve 1964’te şimdiki adını alan Rubin takımı, 1997’de
Rusya’nın en üst liginde oynamaya başladı ve Rusya Ligi’nin önemli takımlarından
biri hâline geldi. Rusya şampiyonluklarının yanı sıra Rubin Kazan, Rusya Kupası’nı
(2011-2012) ve Süper Kupa’yı (2010, 2012) da kazanmayı başardı. 2012-2013’te Avrupa Ligi’nde çeyrek final oynayan Rubin Kazan’ın en başarılı oyuncularından biri,
Türk millî takımında da forma giyen Gökdeniz Karadeniz’dir. Yine Uniks Kazan
basketbol erkekler takımı ile Zenit Kazan voleybol erkekler takımı da Avrupa’daki
kupalarda dereceler elde etmektedirler. 2013 yılında Kazan, Üniversite Oyunları’na
ev sahipliği yaptı. Ayrıca 2018’de Rusya’da gerçekleşecek Dünya Futbol Şampiyonası’nda maçların yapılacağı şehirlerden biri de Kazan’dır.
b) Başkurdistan
Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti, 11 Ekim 1990’da egemenliğini ilan etti ve Başkurdistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adını aldı. Sovyetler Birliği’nin parçalanmasıyla birlikte ise 31 Mart 1992 tarihinde Başkurdistan yönetimi Moskova ile yeni
Federasyon Antlaşması’nı imzalayarak Moskova’ya bağlılığını bildirdi. Başkurdistan,
bu antlaşmayı müzakerelerde bulunmadan imzaladı, ancak başlangıçta bu antlaşmayı
imzalamayan Tataristan bazı imtiyazlar elde edince, benzer bir imtiyaz antlaşmasının
kendisi için de yapılmasını sağladı. Buna göre Başkurdistan, Rusya Federasyonu’nun
özerk bir cumhuriyeti (Başkurdistan Cumhuriyeti) olarak tanındı, doğal kaynaklara
sahip olma, vergilendirmenin sınırlandırılması ile özerk bir yasa ve hukuk sistemine
sahip olma hakkını elde etti.44
Aralık 1993’te Başkurdistan’da devlet başkanlığı seçimleri yapıldı. Seçimleri Murtaza Rahimov kazandı. Arkasından Başkurdistan Anayasası kabul edildi, yeni anayasa
doğrultusunda Başkurdistan Parlamentosu oluşturuldu. Rusya Federasyonu ve bağlı
cumhuriyetlerde gerçekleştirilen reformlar neticesinde bu dönemde özerk cumhuriyetlerin yetkisi arttı, yerel organlar ekonomik, sosyal ve kültürel gelişime dair meseleleri kendileri çözmeye başladılar. Aynı tarihlerde cumhuriyette çeşitli siyasî partiler ile
sivil toplum örgütleri de faaliyete geçti.

44

Hamdi Özdamarlar, “Başkırdistan”, Avrasya Etüdleri, III/2, Ankara 1996, s. 86-96; İldus İlishev, “Sovyetler Birliği’nden Sonra Başkurdistan ve Rusya”, Türkler, XX, Ankara 2002, s. 66; Ali Yiğit, “Başkurdistan”,
Türkler, XX, Ankara 2002, s. 89.
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Haziran 1995’te 609 delegenin katılımıyla gerçekleşen Bütün Dünya Başkurt Kurultayı, Başkurt tarihindeki önemli gelişmelerden biridir. Başkurdistan bayrağı ile arması bu yıllarda kabul edildi. Başkurdistan bayrağı, aynı ebattaki mavi, beyaz ve yeşil
şeritlerden oluşmaktadır. Beyaz şeridin ortasında Başkurt halkı için önem arz eden
yedi tane taç yapraklı kuray çiçeği sembolü yer almaktadır. Bayraktaki mavi renk,
erdemi ve iyi niyeti; beyaz renk barışı ve dünyaya açık olmayı; yeşil renk bağımsızlığı
ve ebedî hayatı simgelemektedir. Kuray çiçeği dostluğu, onun yedi tane taç yaprağı
ise ülkede yaşayan Başkurt halkının temelini oluşturan yedi boyu ifade etmektedir.
Başkurdistan armasında ise Başkurt halkının bağımsızlığı için mücadele veren Salavat
Yulaev,45 doğmakta olan güneş fonunda resmedilmiştir.46
Rusya Federasyonu’nun ilk devlet başkanı Boris Yeltsin zamanında Başkurtlar, diğer etnik gruplar gibi bazı haklar elde etseler de 2000 yılında devlet başkanı seçilen
Vladimir Putin’in Rusya Federasyonu’nun siyasî yapısında değişikliklere gitmesiyle
Volga Federal İdarî Bölge içerisine dâhil edilen Başkurdistan’ın yetkileri sınırlandırıldı. Böylece daha önce elde edilen bir takım haklar kaybedildi.
2003’te 120 sandalyeli Başkurdistan Parlamentosu seçimleri yapıldı, Murtaza Rahimov ikinci kez devlet başkanı seçildi. Haziran 2002’de II. Bütün Dünya Başkurt
Kurultayı yapıldı. 2004 yılında Salavat Yulaev’in doğumunun 250. yıldönümü ile Ufa
şehrinin kuruluşunun 430. yıldönümü, 2007’de ise Başkurtların kendi istekleriyle
Rusya’ya katılmalarının 450. yıldönümü kutlandı.
2004 yılında Rusya Federasyonu’nda cumhuriyet başkanları ile valilerin merkezden atanmalarını öngören karar tasarısı kabul edildi. Bu doğrultuda 2006’da Rahimov’un devlet başkanlığı süresi uzatıldı. 15 Temmuz 2010’da dönemin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Rüstem Hamitov’u Başkurdistan devlet
başkanı olarak atadı, 19 Temmuz’da Başkurdistan Parlamentosu, Medvedev’in bu
kararını onayladı.47 1 Ocak 2015’te cumhuriyette devlet başkanlığı (prezident) görevi
kaldırıldı, onun yerine başkan/baş (glava) mevkisi getirildi.

45

46
47

Salavat Yulaev (1752-1800), Başkurt millî kahramanıdır. Çarlık Rusyası’nda meydana gelen 1773-75
Köylü Ayaklanması’nın lideri Pugaçev’in İdil-Ural bölgesindeki önemli adamlarındandı. Pugaçev, Başkurtlara bağımsızlık vadederek Yulaev’i kendi tarafına çekti, Salavat Yulaev bütün Başkurtları örgütlemeyi
ve onların bu isyana katılımlarını sağladı. Yulaev, Pugaçev’in ölümünden sonra da bağımsızlık mücadelesini devam ettirdi, ancak bir netice alamadı, 1775’te yakalanarak Estonya’ya sürgün edildi. Salavat Yulaev
şairliği ile de tanınmaktadır.
Türk Dünyası Kültür Atlası, s. 127.
Başkurdistan Cumhuriyeti’nin resmî internet sitesi: http://www.bashkortostan.ru/ Son Erişim Tarihi:
03.05.2016
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Başkurdistan Coğrafyası, Nüfusu ve Ekonomisi
Başkurdistan Cumhuriyeti, Güney Urallar’dan batıda Ak İdil ve Kama nehirlerine
kadar uzanmaktadır. Tataristan Cumhuriyeti gibi dört taraftan Rusya Federasyonu
içerisindeki diğer özerk cumhuriyetler ve illerle çevrili olan Başkurdistan’ın komşuları, batıda Tataristan Cumhuriyeti, kuzeybatıda Udmurt Cumhuriyeti, kuzeyde Perm
ili, doğuda Çelyabinsk ili ve güneyde Orenburg ilidir. 143.600 km² yüzölçümüne sahip Başkurdistan’ın doğusu Güney Ural dağ silsilesinin devamını oluştururken, Ak
İdil ve Kama nehirlerine kadar uzanan alan düzlüklerden ibarettir.

Başkurdistan’ın nüfusu 4.000.000 dur (2010). Nüfusun % 36’sını Ruslar, % 30’unu
Başkurtlar, % 24’ünü Tatarlar, % 10’unu diğer etnik gruplar oluşturmaktadır. Nüfusun % 60’ı şehirlerde yaşamaktadır. Cumhuriyetin başkenti Ufa, 1.087.170 nüfusu
ile Rusya Federasyonu’nun en büyük 10 şehri içinde yer almaktadır. Ufa’nın özelliklerinden biri de Rusya ve BDT Müslümanları Merkezî Dinî Nezareti’nin bu şehirde olmasıdır. Başkurdistan’ın diğer önemli şehirleri şunlardır: Sterlitamak (276.000),
Salavat (155.000), Neftekamsk (123.000), Oktyabrskiy (111.000), Tuymazı (68.000),
Sibay (63.000), Birsk (46.000).48
Başkurtların Rusya’daki nüfusları 1.600.000, dünyada ise toplam yaklaşık
2.000.000’dur. Başkurtların % 25’i kendi cumhuriyetlerinin dışında (Çelyabinsk,
Orenburg, Perm, Sverdlovsk, Kurgan ve Tümen’de) yaşamaktadır. Ayrıca yaklaşık
100.000 kadar Başkurt’un Orta Asya’da yaşadığı bilinmektedir.
Başkurdistan ekonomisinin temeli petrokimya, makine yapım endüstrisi ve tarıma
dayanmaktadır. Cumhuriyet üretim açısından Rusya ekonomisinde önemli bir yere
sahip olmakla beraber, kişi başına düşen gelir bakımından 20. sırada yer almaktadır.
Başkurdistan, Rusya Federasyonu’nun toplam ham petrol üretiminin % 14,7’sini, benzin üretiminin % 17,6’sını, mazot üretiminin % 16,7’sini gerçekleştirmektedir. Ayrıca
demir-çelik, bakır, altın, manganez, krom, boksit, kereste ve gıda ürünleri sanayileri
de gelişmiştir. Makine yapım sanayisi ise ülke sanayisinin % 13’ünü oluşturmaktadır. Başkurdistan’da tarım ve hayvancılık önemli bir uğraş alanıdır. Ülke arazisinin %
34’ü ekilebilir topraklardan oluşmaktadır. Hayvancılık yapılan meraların oranı % 24,
orman ve çalılıkların kapladığı alan ise % 39’dur. Başlıca tarım ürünlerini tahıl, şeker
pancarı, ayçiçeği, patates ve çeşitli sebzeler oluşturmaktadır.49 Et, bal ve kımız üretiminde de Başkurdistan, Rusya Federasyonu’nda ön sıralarda yer almaktadır.
48
49

2010 Nüfus Sayımı ve sonuçları ile ilgili resmî internet sitesi: “Vserossiyskaya Perepisy Naseleniya”,
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-06.pdf Son Erişim Tarihi: 06.05.2016
Ali Yiğit, “Başkurdistan”, s. 92.
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Yabancı ülkelerle dış ticaret yapma hakkına sahip olan Başkurdistan’ın 2014’te dış
ticaret hacmi, 13.000.000.000 Dolar’a ulaştı. Başkurdistan’ın en önemli ticaret ortakları Letonya, Hollanda, Kazakistan, Hollanda, İtalya, Macaristan, Hindistan, İsveç,
Türkiye, İtalya, Çin, Almanya ve ABD’dir. Bu rakamın büyük bir kısmı, ihracata aittir.
En önemli ihracat kalemi ise petrol ve petrokimya ürünleridir. Türkiye ile münasebetler 1996’da Türkiye ile Başkurdistan arasında imzalanan ve ekonomi, kültür ve eğitim
alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini öngören anlaşma çerçevesinde gelişmektedir.
Bununla birlikte Türkiye ile Başkurdistan arasındaki ticaret hacmi, potansiyelin altında kalmaktadır (yaklaşık 300.000.000 Dolar). Türk şirketlerinin Başkurdistan’daki
yatırımları da Tataristan’daki yatırımlarla kıyasla düşük seviyededir.
Başkurdistan’da Eğitim, Kültür ve Sanat
Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonraki süreçte Başkurdistan’da kültür, eğitim ve sanat alanlarında büyük değişiklikler yaşandı. Eğitim sisteminin gözden geçirilmesinin yanında bu alana bütçeden ayrılan para da her geçen yıl arttı. Okulların
yenilenmesi konusunda Başkurdistan, Rusya’nın en başarılı bölgelerinden biridir. Cumhuriyette 5.400 eğitim müessesesi mevcut olup bunlarda 900.000 öğrenci eğitim görmektedir. Başkurdistan’da eğitim dili Rusça ve Başkurtça’dır. Ayrıca 14 dil, ders olarak
okutulmaktadır. Cumhuriyette 12 devlet üniversitesi ve Rusya’daki diğer üniversitelerin
17 fakültesi eğitim vermektedir. Bunlardan başka 10’a yakın özel üniversite mevcuttur.
Başkurt Devlet Üniversitesi, Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi, Başkurt Devlet Tarım Üniversitesi, Başkurt Devlet Tıp Üniversitesi, Ufa Devlet Havacılık Teknik Üniversitesi, cumhuriyetin en önemli yükseköğretim kurumlarıdır.50 Başkurdistan İlimler
Akademisi’ne bağlı enstitülerde ise daha çok ilmî araştırmalar yapılmaktadır. İlimler
Akademisi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Gilem (İlim) adlı yayınevi ilmî kitaplar neşretmektedir. Başkirskaya Entsiklopediya (Başkurt Ansiklopedisi) adlı yayınevi de ilmî
neşriyat yapmaktadır. Tarih araştırmaları alanındaki en önemli müessese ise Tarih, Dil
ve Edebiyat Enstitüsü’dür. Başkurtlar da Tatarlar gibi Kiril alfabesini kullanmaktadırlar.
1990’larda Başkurdistan’da çok sayıda gazete ve dergi, yayın hayatına başladı.
Cumhuriyette Başkortostan ve Yeşlek (Gençlik) gazeteleri Başkurtça; Kızıl Tan gazetesi
Tatarca; Respublika Başkortostan (Başkurdistan Cumhuriyeti) ve Veçernyaya Ufa (Akşam Ufa’sı) gibi gazeteler Rusça basılmaktadır. Ayrıca diğer cumhuriyetlerde olduğu
gibi Başkurdistan’da merkezleri Moskova’da olan ulusal gazetelerin dağıtımı yapılmaktadır. Agidel (Ak İdil), Vatandaş ve Uçitel Başkortostana (Başkurdistan Öğretmeni)
50

R. G. Yusupov, “Sostoyanie i Problemı Akademiçeskoy Nauki”, İzvestiya Samarskogo Nauçnogo Tsentra
Rossiyskoy Akademii Nauk, IX/2 (2007), s. 455-459.
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gibi dergileri de zikretmek gerekmektedir. En büyük TV kanalı “Başkortostan”ın yanı
sıra beş yerel TV kanalı daha yayın yapmaktadırlar.51
Cumhuriyette çok sayıda kütüphane ve müze mevcuttur. Ahmet Zeki Velidî Togan Millî Kütüphanesi, ülkenin en büyük kütüphanesidir. Bunun yanı sıra Ufa Merkez Kütüphanesi, Gençlik Kütüphanesi ve üniversitelere ve enstitülere bağlı kütüphaneler de bulunmaktadır. Büyük müzeler ise şunlardır: Başkurdistan Cumhuriyeti
Millî Müzesi, Etnografya ve Arkeoloji Müzesi, Salavat Yulaev Müzesi. Bunların yanı
sıra çok sayıda şehir müzesi mevcuttur.

Başkurdistan’da tiyatro, opera ve bale gelişmiştir. Macit Gafurî Devlet Dram Tiyatrosu, Başkurdistan’ın en önemli tiyatrolarının başında gelmektedir. Başkurt Devlet
Opera ve Bale Tiyatrosu da cumhuriyetin önde gelen tiyatrolarındandır. Tiyatro binasının giriş katında Tiyatro Müzesi yer almakta, tiyatro ayrıca kendi gazetesini çıkarmaktadır. Bunların yanı sıra cumhuriyette Başkurtça ve Rusça oyunların sahnelendiği
çok sayıda tiyatro mevcuttur.
Spor konusuna gelince, Başkurdistan özellikle bireysel sporlarda birçok Rusya,
Avrupa ve Dünya şampiyonu yetiştirdi. Ancak en başarılı olduğu alan buz hokeyidir. Başkurdistan’ın Salavat Yulaev takımı, 2007-2008 ve 2010-2011 yıllarında Rusya
şampiyonu oldu.
c)

Çuvaş Cumhuriyeti

1917 Bolşevik Devrimi’nden sonra Tatarların üzerinde çalıştıkları İdil-Ural Devleti projesinde Çuvaşların da bu devlete dâhil edilmesi öngörülüyordu. Ancak bu proje

çeşitli nedenlerden dolayı hayata geçirilemedi, 21 Nisan 1925’te Çuvaş Özerk Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonra, 13 Şubat 1992’de cumhuriyet, Çuvaş Cumhuriyeti (Çuvaşiya) adını aldı. 1990’lı yıllarda Çuvaş Hükümeti, cumhuriyetin bayrak ve armasını kabul etti. Çuvaş Cumhuriyeti bayrağı sarı ve kırmızı renklerden oluşmaktadır. Sarı rengin üzerinde Çuvaşların “hayat ağacı” dedikleri meşe ağacı resmedilmiştir. Bu ağacın üstünde sekiz köşeli üç tane yıldız
bulunmaktadır. Ağaç, kırmızı renkte olup Çuvaş halkının geleceği için kan dökenlerin
kanını simgelemektedir. Armada da bayraktaki tasvirlere rastlanılmaktadır. Çuvaşlar,
toprağa büyük önem verdikleri için armadaki koyu sarı renk, toprağı simgelemektedir.
Nitekim Çuvaşlara göre sarı renk, en güzel renktir. Üç adet sarı kalkanın üzerindeki
sekiz köşeli yıldız, Çuvaşların geçmişini, bugününü ve geleceğini ifade etmektedir. Yıl51

Başkurdistan basını hakkında bkz. “Sredstva Massovoy İnformatsii Başkortostana”, https://ru.wikipedia.
org/wiki/ Son Erişim Tarihi: 06.05.2016
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dız, ayrıca erdemi ve güzelliği de simgelemektedir. Yarım çemberin ucundaki şerbetçiotu, Çuvaş Cumhuriyeti’nde yaşayan halkların varlığını temsil etmektedir.52
Çuvaş Cumhuriyeti ve Çuvaşların tarihi, bölgedeki diğer iki cumhuriyet ve halkın
tarihi ile iç içe olsa da Çuvaşlar, Tatar ve Başkurtlardan farklı olarak Hristiyan dinine mensupturlar. Bununla birlikte, Çuvaşların Türklüğü konusu tartışılmamaktadır.
Cumhuriyetin isim değişikliği sürecinde cumhuriyete İdil Bulgar Devleti’ne atfen İdil
Bulgar Cumhuriyeti adının verilmesi konusu dahi gündeme geldi.

Çuvaşlar her ne kadar kendi dil ve kültürlerini muhafaza etmeyi başardıysalar da
Hristiyanlık, onların Ruslarla daha sıkı münasebetler içerisinde olmalarına neden
oldu. Bu husus kendisini siyasî anlamda da belli etmektedir. Nitekim Çuvaş Cumhuriyeti, hiçbir zaman Moskova açısından bir tehlike arz etmedi. İşin ilginç tarafı, bütün
Rusya Federasyonu’nun topraklarında parlamento seçimlerinde Komünistlerin galip
geldiği nadir bölgelerden biri Çuvaş Cumhuriyeti’dir.
Vladimir Putin’in başlattığı merkeziyetçi politika çerçevesinde Çuvaş Cumhuriyeti, İdil-Ural bölgesindeki diğer cumhuriyetlerle birlikte Volga Federal İdarî Bölgesi
içerisine dâhil edildi. Çuvaş Cumhuriyeti’nin ilk devlet başkanı, 1994’te başa geçen
Nikolay Fedorov’du. 2010’da ise Kremlin, onun yerine Mihail İgnatyev’i atadı. 2012’de
cumhuriyette devlet başkanlığı (prezident) görevi kaldırıldı, onun yerine başkan/baş
(glava) mevkisi getirildi.53
Çuvaş Cumhuriyeti, İdil Nehri’nin kolları olan Sviyaga ve Sura ırmakları arasında
yer almaktadır. Batıda Nijegorod ili, doğuda Tataristan, kuzeyde Mari El Cumhuriyeti, güneyde Ulyanovsk ili ve Mordva Cumhuriyeti ile sınırdaştır. Rusça ve Çuvaşça’nın
resmî dil olduğu Çuvaş Cumhuriyeti’nin nüfusu, 1.247.000’dir. 2010 nüfus sayımına
göre, nüfusun % 67’si Çuvaş, % 27’si Rus, % 3’ü Tatar’dır. 18.300 km2 yüzölçümüne
sahip Çuvaş Cumhuriyeti’nin başkenti 456.000 nüfuslu Çeboksarı’dır. Tataristan ve
Başkurdistan’a kıyasla kendi cumhuriyetlerinde yaşayan Çuvaşların oranı daha yüksektir. Ancak yine de bir kısmı, Çuvaş Cumhuriyeti’nin dışında yaşamaktadır. Çuvaşların yoğun olarak yaşadığı diğer yerler şunlardır: Tataristan (126.000), Başkurdistan
(117.000), Ulyanovsk ili (111.000), Samara ili (101.000).54
Ekonomi açısından Çuvaş Cumhuriyeti, bölgedeki en fakir bölgelerden biridir.
Bunun en büyük nedeni, petrol ve doğalgaz gibi yer altı kaynaklarına sahip olmama52
53
54

Türk Dünyası Kültür Atlası, s. 140-141.
Çuvaşistan Cumhuriyeti’nin resmî internet sitesi: http://www.cap.ru/ Son Erişim Tarihi: 06.05.2016
2010 Nüfus Sayımı ve sonuçları ile ilgili resmî internet sitesi: “Vserossiyskaya Perepisy Naseleniya”,
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-06.pdf Son Erişim Tarihi: 06.05.2016
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sıdır. Tarım ve diğer sanayi kollarının gelişimi 1990 sonrasında bütün Rusya Federasyonu’nda sekteye uğradığı gibi Çuvaş Cumhuriyeti ekonomisi de büyük zarar gördü.
2000’li yıllarda özellikle tarım alanında iyileşme oldu ve günümüzde tarım, cumhuriyet ekonomisinin en önemli kolunu oluşturmaktadır. Tarımı ise kimya ve otomobil
sanayisi takip etmektedir. Novoçeboksarı’da Rusya’nın kendi alanındaki en büyük şirketlerinden Kimya Sanayi Fabrikası bulunmaktadır.
Sınırlı ekonomik potansiyeline rağmen Çuvaş Cumhuriyeti, yabancı ülkelerle ticarî münasebetler geliştirmektedir. 2014 yılında cumhuriyetin dış ticaret hacmi yaklaşık 330.000.000 Dolar’dı. İthalat en çok Çin, Almanya, İtalya ve Fransa’dan yapılırken Ukrayna, Azerbaycan, Özbekistan ve Moldova en fazla ihracat gerçekleştirilen
ülkelerdir. Çuvaş Cumhuriyeti kimya sanayi ürünleri, kauçuk, makine yapımı ürünleri
ihraç ederken, otomobil ve diğer ulaşım araçları ithal etmektedir.55
Cumhuriyetteki okullarda eğitim Çuvaşça, Rusça ve Tatarca verilmektedir. Ayrıca
bütün okullarda Çuvaş dili ders olarak okutulmaktadır. Çuvaş Cumhuriyeti’ndeki okulların 133’ünde din kültürü (Hristiyanlık ve İslamiyet) dersi okutulmaktadır. Ulyanov
Çuvaş Devlet Üniversitesi, Çuvaş Devlet Pedagoji Üniversitesi, Çuvaş Devlet Tarım
Akademisi, Çeboksarı Ekonomi Üniversitesi, Çuvaş Devlet Kültür ve Sanat Enstitüsü
gibi üniversitelerin yanı sıra Moskova ve St. Petersburg’daki üniversitelerin şubeleri de
cumhuriyette eğitim vermektedirler. Çuvaş tarihi, dili ve kültürüne dair araştırmaları
ise Çuvaş Devlet Sosyal Bilimler Enstitüsü yapmaktadır. Enstitünün son yıllardaki en
önemli yayını ise Çuvaş Ansiklopedisi ve çok ciltli Çuvaş Tarihi’dir. Çuvaşlar da Tatar ve
Başkurtlar gibi, 1938’den itibaren Kiril alfabesini kullanmaktadırlar.
Çuvaş Cumhuriyeti’ndeki gazete ve dergiler Rusça ve Çuvaşça yayımlanmaktadır.
Çuvaşça gazetelerin başında Hıpar (Haber), Samraksen Hasaçe (Gençlik Gazetesi) ve
Herle Yalav (Kızıl Bayrak) adlı gazeteler gelmektedir. Ayrıca Çuvaş dilinde Tavan
Atal (Öz İdil) adlı dergi çıkmaktadır. Çuvaş Cumhuriyeti’nin 7 yerli TV kanalı ile 4
yerli radyo kanalı mevcuttur.56
Rusya Federasyonu’nun birçok yerinde olduğu gibi Çuvaş Cumhuriyeti’nde de çok
sayıda kütüphane, müze ve tiyatro mevcuttur. Çuvaş Devlet Opera ve Devlet Tiyatrosu,
K. V. İvanov Devlet Dram Tiyatrosu, Mihail Sespel Gençler Tiyatrosu, cumhuriyetin
önde gelen tiyatrolarıdır. Müzeler arasından ise Çuvaş Millî Müzesi, K. V. İvanov Edebiyat Müzesi, V. İ. Çapaev Müzesi ve Çuvaş Devlet Sanat Müzesi’ni zikretmek gerekir.
55
56

“Vneşnyaya Torgovlya Çuvaşskoy Respubliki”, http://www.rusexporter.ru/research/region/detail/2341/
Son Erişim Tarihi: 06.05.2016.
Çuvaşistan basını için bkz. “Sredstva Massovoy İnformatsii Çuvaşii”, https://ru.wikipedia.org/wiki/ Son
Erişim Tarihi: 06.05.2016.
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d)

Kırım Cumhuriyeti

1774’te Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması ile bağımsız hâle getirilen Kırım, 1783’te Rusya’ya dâhil edildi. 18 Ekim 1921’de
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu.
1954’te ise Kırım, Sovyetler Birliği içerisindeki Ukrayna’ya bağlandı. Bundan dolayı
Sovyetler Birliği parçalandığında Kırım, Ukrayna içerisinde kaldı. 4 Eylül 1991’de
Kırım Özerk Bölgesi Parlamentosu bağımsızlık kararı aldı, ancak bu karar Ukrayna
tarafından kabul edilmedi. Yarımada nüfusunun büyük bir kısmının Rus olması sebebiyle Rusya aslında açıkça olmasa da Kırım’ın bağımsızlığını destekledi, ancak kendisi
de bir takım siyasî ve ekonomik sorunlar yaşadığı için o tarihlerde Kırım’a bağımsızlık
kazandıracak güçte değildi. 11 Mart 2014 tarihinde Rusya yanlısı hükümet tarafından
yapılan referandumdan sonra tek taraflı olarak cumhuriyetin Ukrayna’dan bağımsızlığı ilan edildi ve Rusya’ya bağlanma kararı alındı. Kırım Tatarları boykot kararı alarak
referandumda yer almadılar. 21 Mart 2014’te Vladimir Putin, yaptığı açıklama ile
Kırım’ın Rusya Federasyonu içerisinde yer alacağını ifade etti. Bu tarihten itibaren
Rusya, burayı kendi toprağı olarak görse de hiçbir ülke Kırım’ı Rusya’nın toprağı
olarak tanımamaktadır.

Kırım’ın yüzölçümü 27.000 km² olup nüfusu yaklaşık 2.000.000’dur. 2014 verilerine göre, nüfusun % 60’ını Ruslar, % 20’sini Ukrainler, % 12’sini Kırım Tatarları,
% 8’ini diğer etnik gruplar oluşturmaktadır. Kırım’da son nüfus sayımından (2001)
sonraki 12 yılda Tatarların sayısının arttığı ve 300.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yaklaşık 180.000 Kırım Tatarı Özbekistan’da yaşamaktadır. Bunların bir
kısmı oradaki işleri iyi olduğundan, diğer bir kısmı ise imkânsızlıktan dolayı Kırım’a
dönememektedir.
Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti, 363.000 nüfuslu Simferopol (Akmescit)’dür. Kırım’ın diğer önemli şehirleri şunlardır: Sivastopol (343.000), Kerç
(145.000), Evpatoriya (Kezlev veya Gözleve) (107.000), Yalta (78.000), Feodosiya
(Kefe) (70.000) ve Bahçesaray (34.000).
Kırım Tatarlarının anavatanlarında azınlıkta olmalarının nedeni ise II. Dünya
Savaşı sırasında Stalin tarafından Almanlarla işbirliği yaptıkları bahanesiyle vatanlarından sürgün edilmeleridir. 18 Mayıs 1944’te 191.000 Kırım Tatarı Orta Asya’ya ve
Rusya’nın değişik yerlerine sürgün edildi. Hâlbuki Almanların safında savaşan Kırım
Tatarlarının oranı diğer etnik gruplardan daha fazla değildi. Sürgünün gerçek sebebi
ise, strateji açısından Sovyetler Birliği için büyük önem arz eden Kırım’ı, “istenmeyen
unsur” olan Kırım Tatarlarından temizlemek ve burayı bir Rus bölgesi hâline getir279
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mekti. İkinci önemli sebep de o dönemde Sovyetler Birliği’nin düşmanı olarak gören
Türkiye’ye yakın bölgeleri Türk ve Müslüman nüfustan temizleme çabasıydı.
Kırım Tatarlarının yurtlarına dönüş süreci Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonra hız kazandı. 18 Mayıs günü, Sürgün Kurbanlarını Anma Günü olarak ilan
edildi. Bununla birlikte en az 200.000 Kırım Tatarı’nın vatanına dönme imkânı bulamadığı ileri sürülmektedir. Ayrıca dönenler de statü, yerleşim, uyum, eğitim ve kendi
kaderlerini tayin etme gibi pek çok sorunla karşılaşmaktadırlar.

Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin kendi hükümeti ve başbakanı olsa da bunlar önceden Ukrayna Hükümeti, şimdi de Moskova tarafından atanmakta ve dolayısıyla Kırım
Tatarlarının hakları gözetilmemektedir. Kırım Tatarlarının sorunları ile 21 Haziran
1991’de kurulan Kırım Tatar Meclisi ilgilenmektedir. Bu meclis, Kırım Tatarlarının
en yüksek temsil ve yürütme organıdır. Meclisin başkanlığını, kuruluşundan neredeyse Rusya’ya ilhakına kadar Mustafa Cemiloğlu yaptı. Meclisin ana amacı ise Sovyetler
Birliği tarafından Kırım Tatarlarına yapılan soykırımın yaralarının sarılması, Kırım
Tatar halkına millî ve siyasî haklarının iade edilmesi ve onların millî topraklarda kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olmalarını sağlamaktı. Ancak Rusya, Kırım’ı
ilhak ettikten sonra, Mart 2016’da, Meclis’in Kırım’daki faaliyetlerini yasakladı.
Kırım ekonomisi turizm ve tarıma dayanmaktadır. Kırım’ın güney, güney-doğu
ve batı kesimleri, eski Sovyet cumhuriyetleri vatandaşlarının tercih ettikleri yerlerdir. Yalta, Kezlev (Gözleve), Kefe ve Suğdak, Kırım’ın en önemli turizm merkezleridir. Tarım ürünü olarak en fazla üzüm yetiştirilmektedir. Yılda yaklaşık 300.000
ton üzüm toplanmaktadır. Bunun yanı sıra Kırım’da tahıl ve çeşitli çiçekler yetiştirilmektedir. Hayvancılığın da geliştiği yarımadada başta şarap fabrikaları olmak üzere
yaklaşık 600 tane orta ve büyük ölçekte şirket ve fabrika mevcuttur.

Kırım Özerk Cumhuriyeti, Ukrayna içerisinde yer alırken Türkiye Cumhuriyeti
ile sınırlı ölçüde de olsa ticarî münasebetler geliştirdi. 2011’de Kırım’ın Türkiye’ye
ihracatı 35.000.000 Dolar iken Türkiye’den yapılan ithalat 55.400.000 Dolardı. Rusya’nın ilhakından ve özellikle de Rusya ile Türkiye arasında yaşanan uçak krizinden
(Kasım 2015) sonra bu sınırlı işbirliği de kesilmiş oldu. Kırım, Ukrayna içerisinde
yer alırken Türkiye, özellikle ana vatana dönüş ve Tatarların yarımadaya entegrasyon
süreçlerinde Kırım Tatarlarına destekte bulundu. Bu süreçte özellikle 1992’de Dışişleri Bakanlığı nezdinde kurulan, daha sonra Başbakanlığın bünyesine alınan TİKA
önemli rol oynadı. TİKA, Kırım’da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin desteği ile
aşağıdaki projeleri hayata geçirdi: 1) Türk Dili ve Kültürü Türkoloji Merkezi’nin açılışı; 2) El sanatlarının gelişimi, iş kontenjanlarının arttırılması; 3) Nadir el yazmaların
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restorasyonu; 4) Zincirli Medresesi ve Giray Han Mezarı’nın restorasyonu; 5) Bahçesaray şehrindeki Balta Tiymez Mezarlığı’ndaki tarihî anıtların kayda geçirilmesi;
6) Kırım Tatarlarına konut edindirme sürecinde yardım edilmesi; 7) Kırım’ın eğitim
sistemine katkıda bulunulması; 8) Eğitim danışmanlığı ve danışma hizmetlerinin verilmesi vs.57 Dolayısıyla Türkiye, üç asır boyunca Osmanlı’nın hâkimiyetinde kalan
Kırım’a bu dönemde maddî ve kültürel alanlarda yardımlarda bulundu ve böylece Kırım Tatarlarının entegrasyon sürecine önemli katkılar yaptı. Ancak Kırım’ın Rusya’ya
ilhakı ve Türk-Rus münasebetlerinin bozulmasıyla birlikte TİKA’nın Kırım’daki faaliyetlerine de son verildi.
Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin resmî dili Ukrayna’ya dâhilken Ukraynaca iken
günümüzde Rusça ve Kırım Tatarcası’dır. Ruslar, yarımadada nüfusun çoğunluğunu
oluşturdukları için Kırım’daki en yaygın dil, Rusça’dır. Tavriya Millî Üniversitesi, Kırım Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kerç Devlet Deniz Teknolojileri Üniversitesi, Kırım
Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi ve Nahimov Askerî Deniz Akademisi yarımadanın önde gelen yüksek öğretim müesseseleridir. Kırım’da Okyanus Araştırmaları
Merkezi, Karadagskiy Ekoloji-Biyoloji Merkezi ve Kırım Astronomi Fizik Rasathanesi’nin yanı sıra tarih, arkeoloji, turizm, tıp ve uzay gibi alanlarda da çok sayıda
araştırma merkezi mevcuttur.
Kırım’da 910 kütüphane hizmet vermektedir ki, bunların en büyüğü Franko İlmî
Kütüphanesi’dir. Akmescit’te Hollanda’nın desteğiyle kurulan İsmail Gaspıralı Kütüphanesi de 45.000 kitaplık koleksiyonuyla önemli ve gelişen bir kütüphanedir. Kırım Tatarları, SSCB’deki diğer Türk toplulukları gibi 1938 yılında Kiril alfabesini
kabul etti ve Tatarlar bugün de bu alfabeyi kullanmaktadırlar.
Tarih boyunca Kırım yarımadasına birçok devlet sahip olduğundan dolayı yarımada, açık hava müzesi olarak kabul edilmekte, her dönemden tarihî hatıralar içermektedir. Bunun yanı sıra Kırım yarımadasında toplam 68 müze bulunmaktadır. Simferopol’deki (Akmescit) Kırım Tatar Dram Tiyatrosu’nun dışında tiyatroların çoğu Rus
tiyatrolarıdır.
e)

Saha Cumhuriyeti (Yakutistan)

Rusya Federasyonu içerisindeki özerk Türk cumhuriyetlerinden dördü Sibirya
coğrafyasında yer almaktadır. Bunlar Altay Cumhuriyeti, Hakasya Cumhuriyeti, Saha
(Yakutistan) Cumhuriyeti ve Tuva Cumhuriyeti’dir.
57

Rustem Enverov, Türk-Ukrayna İlişkilerinde Entegrasyon Faktörü Olarak Türk-Kırım Münasebetleri,
ORSAM Rapor No. 28, 2012, s. 8-10.
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Sibirya’nın kuzeydoğusunda bulunan Saha Cumhuriyeti (Yakutistan),58 yüzölçümü olarak Rusya Federasyonu’nun en büyük idarî bölgesi (3.083.523 km²) ve bütün
Türk cumhuriyetlerinin de en büyüğüdür. Bununla birlikte cumhuriyetin toplam nüfusu 1.000.000 kadardır. 2010 nüfus sayımına göre Yakutistan’ın % 50’si Yakut, % 38’i
Rus, geri kalanı diğer etnik gruplardan oluşmaktadır. Hâlbuki 1942 yılında Yakutların kendi cumhuriyetlerindeki oranı, % 82 idi. Dünyada Yakutlar olarak tanınsalar
da, bu Türk topluluğu kendisini Saha olarak adlandırmaktadır. Yakutistan’ın başkenti,
286.465 nüfuslu Yakutsk şehridir. Cumhuriyetin diğer büyük şehirleri şunlardır: Nerüngri (60.000), Mirnıy (31.000), Lensk (24.000) ve Aldan (22.000).59
Vladimir Putin’in 2000’de gerçekleştirdiği idarî düzenleme ile Uzak Doğu Federal
İdarî Bölgesi’ne dâhil edilen Yakutistan, gerek yüzölçümü ve nüfusu gerekse de sahip
olduğu yeraltı kaynakları dolayısıyla ekonomik ve kısmen de idarî açıdan bölgedeki
diğer cumhuriyetlerden farklılık arz etmektedir. Cumhuriyetin ilk devlet başkanı Mihail Nikolaev’dır. 2010’da Moskova, Yakutistan devlet başkanlığına Boris Egorov’u
atadı. Ancak günümüzde Yakutistan lideri, “devlet başkanı” olarak de değil de “glava”
olarak adlandırılmaktadır. Her cumhuriyetin olduğu gibi Yakutistan’ın da Rusya Federasyonu Anayasası ile uyumlu olan kendi anayasası mevcuttur. 70 milletvekilinden
oluşan ve beş yıllığına seçilen parlamento, İl Tumen olarak adlandırılmaktadır. İl Tumen, 1992’de cumhuriyetin bayrağını oybirliği ile kabul etti.60
Yakutistan, yeraltı kaynakları açısından Rusya Federasyonu’nun en zengin bölgelerinden biridir. Nitekim cumhuriyet, “yer altı zenginlikleri hazinesi” olarak adlandırılmaktadır. Cumhuriyette elmas ve altın rezervleri mevcuttur. Rusya’da çıkartılan
elmasların % 99’u, altının % 24’ü bu cumhuriyette bulunmaktadır. Yakutistan’da çıkartılan elmasların ihracatından Rusya yılda yaklaşık 1.5 milyar Dolar gelir elde etmektedir. 1992 tarihli Federasyon Anlaşması imzalanmadan önce Moskova ile Yakutistan arasında yeraltı kaynaklarının kullanımına dair bir anlaşma imzalandı. Buna göre
Yakutistan, kuyumculukta kullanılacak elmaslarla altın üzerinde % 20’lik, sanayide
kullanılacak elmaslar üzerinde % 100’lük paya sahip olacaktır. Bütçe ve vergilendirme
58

59
60

Yakutların ataları kuzeye, yani bugün yaşadıkları bölgeye Baykal Gölü civarından göçtü ve buradaki yerli
uluslarla karışarak onları Türkleştirdiler. Bölgeye göçlerin asırlarca devam ettiği bilinmektedir. Yakutların erken tarihi ile ilgili yazılı kaynak mevcut değildir. Onların etnik temelini Uygurlarla Kıpçaklar gibi
iki büyük Türk grubunun oluşturduğu ileri sürülmektedir. Yakutlarla ilgili bilgi onların Ruslarla temasa
geçmelerinden itibaren artmaktadır. Daha XVII. yüzyılın başlarında Yakutların varlığından haberdar olan
Ruslar, 1638’de Yakut bölgesini, Rusya’ya ilhak ettiler. Sibirya’nın yerli halklarından Evenkler, Sahalara
Yoko diyorlardı. Ruslar da Sahalar için bu ismi benimseyerek Yakut şeklinde kullanmaya başladılar. Bkz.
Anar Somuncuoğlu, “Saha Cumhuriyeti”, Türkler, XX, Ankara 2002, s. 119.
2010 Nüfus Sayımı ve sonuçları ile ilgili resmî internet sitesi: “Vserossiyskaya Perepisy Naseleniya”,  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-06.pdf Son Erişim Tarihi: 06.05.2016
Saha Cumhuriyeti’nin resmî internet sitesi, http://www.sakha.gov.ru/ Son Erişim Tarihi: 06.05.2016
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konusunda da “özel” bir statüye sahip olan cumhuriyette toplanan vergiler, Yakutistan
bütçesine dâhil edilmektedir.61 Bu husus şüphesiz cumhuriyeti ekonomik olarak güçlendirdi, millî eğitim gibi alanlara yatırımın yapılmasını sağladı.
Topraklarında petrol, gaz, kömür ve diğer yeraltı kaynaklarının olduğu bilinmektedir. Ayrıca elmas ve petrol işleme müesseseleri gelişmektedir. Elmas ve altın üretimi
dolayısıyla kuyumculuk da gelişen alanlardan biridir. Ülkenin ikinci en büyük ihracat

kalemi kömürdür. 2.1 milyar tonluk rezervi ile Lena kömür havzası, Asya kıtasının en
büyük ve en zengin kömür üretim havzasıdır. Orman ürünleri ve ağaç işleme sanayisi
de cumhuriyetin ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Coğrafî şartların müsaade ettiği kadarıyla cumhuriyette tarım, hayvancılık, avcılık ve balıkçılık yapılmaktadır.
Yeraltı zenginlikleri, bir taraftan cumhuriyeti Moskova’ya karşı daha güçlü kılarken,
diğer taraftan da dış ülkelerle ekonomik münasebetler geliştirilmesini sağlamaktadır.
34 ülke ile ticarî münasebetler geliştiren Yakutistan elmas, altın, kömür, ağaç, metal ve
kürk ihraç etmektedir. Cumhuriyette faaliyet gösteren yabancı şirketlere çeşitli kolaylıklar sağlanmakta, vergi indirimi yapılmaktadır. Yabancı yatırımlar daha çok elmas ve
altın üretimi, kömür sanayisi ve inşaat alanlarında yapılmaktadır. Yatırımcı ülkelerin
başında ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gelmektedir.62
Yakutistan’ın resmî dilleri Rusça ve Yakutça’dır. Kiril alfabesini kullanan Yakutların dili daha çok kırsalda, Rusça ise şehir ve sanayi bölgelerinde daha yaygındır.
Devlet organları ile diğer alanlarda da Rusça hâkim durumdadır. Ancak hem eğitim
hem de basın alanlarında Yakutça yine de aktif olarak kullanılmaktadır. Okulların bir
kısmında Yakutça eğitim verilmekte, 26 gazete bu dilde basılmakta, Yakutça yayın
yapan iki TV kanalı bulunmaktadır.63 Netice itibarıyla cumhuriyette ana dil kullanımı,
Altay ve Hakasya’dakine kıyasla çok daha yüksek seviyededir. Bu hususu cumhuriyetin
ekonomik durumu ile açıklamak mümkündür. Ayrıca bu durum, dil politikaları da
dâhil olmak üzere Moskova ile pazarlıklarda Yakutların elini güçlendirmektedir.
Yakutistan’ın en itibarlı üniversitesi, Maksim Ammosov Yakut Üniversitesi’dir.
Üniversitede 15.000’den fazla öğrenci öğrenim görmektedir. Rusya İlimler Akademisi’nin Sibirya Şubesi ile Yakutistan İlimler Akademisi’ne bağlı 34 tane enstitü ve
araştırma merkezi faaliyet göstermektedir.

61
62
63

Anar Somuncuoğlu, a.g.m., s. 128.
Saha Cumhuriyeti’nin resmî internet sitesi, http://www.sakha.gov.ru/ Son Erişim Tarihi: 06.05.2016
Eyüp Bacanlı, “Sibirya’daki Saha (Yakutistan), Tıva, Hakasya, Altay Cumhuriyetleri: Uzaktaki Kimlikler
ve Diller”, ed. E. Büyükakıncı, E. Bacanlı, Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya
Federasyonu, III, Ankara 2012, s. 634, 647-648.

283

BAĞIMSIZLIKLARININ 25. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ

f)

Altay Cumhuriyeti

Batı Sibirya’nın güney kısmında yer alan Altay Cumhuriyeti, kuzeybatıda Altay ili,
güneybatıda Kazakistan, güneyde Çin ve Moğolistan, doğuda Tuva ve Hakasya özerk
cumhuriyetleri, kuzeydoğuda Kemerovo ili ile sınırdaştır. 93.000 km² yüzölçümüne
sahip Altay Cumhuriyeti’nin nüfusu, 211.000 civarındadır. Nüfusun % 30’u şehirlerde
yaşamaktadır. Altay Cumhuriyeti’nin başkenti 61.000 nüfuslu Gorno-Altaysk (eski
adı: Ulalu) şehridir. Nüfusun % 56’sını Ruslar, % 35’ini Altay Türkleri64 ve % 6’sını
Kazaklar oluşturmaktadır.65 Altay Türkleri, güney ve kuzey olmak üzere iki gruba ayrılmaktadırlar. Güney grubunu, Altay-Kiji, Telengit ve Teleütler; Kuzey grubunu ise
Kumandı, Tuba ve Çalkandı boyları oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle Altay adı, aynı
adı taşıyan cumhuriyetteki Türk topluluklarının genel adıdır. Altay Türklerinin çoğu
kendi cumhuriyetlerinde ve çok az sayıda da komşu bölgelerde yaşamaktadır.
Bölgede Sovyet hâkimiyeti 1919 yılının sonlarında kuruldu. 1922’de Altay vilayetinden koparılarak Oyrat Özerk Bölgesi oluşturuldu, 1937’de yeniden Altay bölgesine dâhil edildi. 1948’de ise Dağlık Altay Özerk Bölgesi’ne dönüştürüldü. 1990’da
bölgenin statüsü, “özerk cumhuriyet” statüsüne yükseltildi. Sovyetler Birliği yıkılınca
cumhuriyet, Mayıs 1992’de Dağlık Altay Cumhuriyeti, 1993’te ise Altay Cumhuriyeti
adını aldı.66 Putin’in 2000 tarihinde gerçekleştirdiği yeni idarî yapılandırma neticesinde Altay Cumhuriyeti, Sibirya Federal İdarî Bölgesi’ne dâhil edildi.
Altay Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu içerisindeki diğer özerk cumhuriyetlerle
benzer haklara sahiptir. 1997’de cumhuriyetin anayasası, bayrak ve arması kabul edildi.
Cumhuriyetin lideri, eskiden prezident (devlet başkanı) unvanı taşırken, 2010’dan itibaren glava (başkan) olarak adlandırılmaktadır. Rusya Federasyonu içerisindeki cumhuriyetlerin bir kısmında yapılan söz konusu değişim, Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov’un
Moskova’ya yaranmak için yaptığı teklif ve diğer bazı cumhuriyetlerin devlet başkanlarının desteği ile gerçekleşti. Bu teklifi destekleyen cumhuriyetlere baktığımızda bunların,
64

65
66

Göktürkler zamanında çeşitli Türk boylarının konfederasyonu olan Töleslerin kalıntısı olduğu tahmin
edilen Altay Türklerinin eski tarihi, bütün Türk ulusunun eski tarihiyle (Hunlar, Göktürkler, Kırgız Türkleri) iç içe gelişti. Rus hâkimiyetine girmeden önce Çengiz Han İmparatorluğu, Moğol Cungar Devleti
ile Çin’in idaresi altında kaldılar. XVIII. yüzyıldan itibaren Rusların hâkimiyeti altına girmeye başlayan
bölgede Rusya’nın kesin hâkimiyeti ancak XIX. yüzyılın ikinci yarısında mümkün oldu. Bu tarihlerde
buraya Rusların göçü de başladı. Rusların ele geçirdiği her yerde olduğu gibi burada da Hristiyanlaştırma
ve Ruslaştırma politikaları izlendi. Bu politikalar karşısında Altay Türklerinin dağlara çekilmesi ve Rus
Hükümeti’nin buraya göçleri teşvik etmesi, bölgede nüfus oranının Altay Türklerinin aleyhine değişmesine neden oldu ki, yukarıda da belirttiğimiz gibi günümüzde Altay Türkleri, kendi cumhuriyetlerinde nüfus
açısından azınlık konumundadırlar. Daha geniş bilgi için bkz. “İstoriya”, Altay Cumhuriyeti’nin resmî
internet sitesi, http://altai-republic.ru/istoriya Son Erişim Tarihi: 29.04.2016.
2010 Nüfus Sayımı ve sonuçları ile ilgili resmî internet sitesi: “Vserossiyskaya Perepisy Naseleniya”,  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-06.pdf Son Erişim Tarihi: 06.05.2016
“İstoriya”, Altay Cumhuriyeti’nin resmî internet sitesi, http://altai-republic.ru/istoriya Son Erişim Tarihi:
29.04.2016.
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ekonomik olarak zayıf ve Moskova’nın desteğine ihtiyaç duyan cumhuriyetler olduğu
görülmektedir. Günümüzde cumhuriyetin başı 2006’da atanan Aleksandr Berdnikov’dur.
Altay Cumhuriyeti de Moskova ile bir takım sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların
başında Altay’da Altay Türklerinin eski dinleri olan Şamanizm ile Burhancılık inancına67 olan ilginin artışı gelmektedir. Rusları, özellikle Burhancılığın canlanması rahatsız
etmektedir. Altay Türklerinin cumhuriyetin devlet organlarında yeterince temsil edilmemesi de cumhuriyette Ruslarla Altay Türklerini karşı karşıya getirmektedir. Cumhuriyetteki bir başka önemli sorun ise etnik içeriktedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Altay
adı, cumhuriyetteki çeşitli Türk topluluklarının genel adıdır. Sovyetler Birliği zamanında Güney Altay Türklerinden olan Altay Kijilerin dili (Kıpçak lehçesine ait) edebî dil
olarak seçildi. Bu uygulama bugün de devam etmektedir. Bu durum bir taraftan Kuzey
Altay Türklerinin (Oğuz lehçesi) ağızlarının tamamen unutulmasına neden olmakta,
diğer taraftan Kuzey Altay toplulukları ile Güney Altay toplulukları arasında bir takım
sorunların yaşanmasına ve Altay Türkleri arasında birliğin bozulmasına yol açmaktadır.68
Altay Cumhuriyeti, her ne kadar önemli yeraltı kaynaklarına sahip olsa da Rusya
Federasyonu’nun fakir ve gelişmemiş bölgelerinden biridir. Ulaşım ve taşımacılığı engelleyen coğrafî özellikler, tarım faaliyetlerini olumsuz etkileyen sert iklim koşulları,
yeraltı kaynaklarının çıkartılması ve işlenmesi için uygun alt yapının olmaması, genel
olarak bütün Rusya Federasyonu’nda üretim ve sanayi dallarının kriz içerisinde olması
gibi hususlar cumhuriyetin ekonomisinin gelişmesini engellemektedir. Altay Cumhuriyeti’nin ekonomisi tarım, hayvancılık ve turizme dayanmakta olup gelirlerinin
% 60’ını tarım faaliyetleri oluşturmaktadır. Tarımı ise hayvancılık takip etmektedir.
Özellikle yak ve geyik besiciliği ön plana çıkmaktadır. Bundan başka Sibirya tabiatı,
yılda yaklaşık 1.000.000 turistin Altay Cumhuriyeti’ni ziyaret etmesini sağlamaktadır.
Dağcılıkla birlikte sağlık, inanç ve av turizmi, turizm alanlarının başlıcalarıdır.69
67

68
69

XX. yüzyılın başında Altay halkları arasında Rus egemenliğine karşı ortaya çıkan dinî bir harekettir. Altaylı Çet Çelpen ve kızı Çuğul bu hareketin ilk önderleri oldular. Beyaz kıyafetiyle beyaz at üzerinde koşturan
ak sakallı birinin hayalini gördüklerini ileri sürdüler. Onlara göre bu figür (Ak Burhan), Oyrat Han’ın
dönüşüydü. Bölge halkının gözünde Oyrat (Kalmuk) Hanlığı dönemi Rus hâkimiyetine kıyasla daha iyi
kabul edildiğinden, bunu bir mesaj olarak algıladılar. Böylece, Rus yönetimine karşı mücadele etmeyi öngören bir öğreti ortaya çıktı. Bu öğretiye göre Ruslarla dostluk etmek, onlarla aynı sofrada oturmak yasaktı. Kısa sürede yayılan bu hareket yüzünden Altaylar’daki Rus hâkimiyeti tehlikeye girdi. Çet ve müritleri
1906’da yargılanarak çeşitli cezalara çarptırıldılarsa da hareket bitmedi; Sovyet döneminde Sibirya’nın
diğer Türk halklarını (Tuvalar ve Hakasları) da birleştirerek bir Oyrat Cumhuriyeti kurmak şeklinde siyasî
bir harekete dönüştü. 1921’de bölgeye hâkim olan Bolşevikler Burhancı liderleri ve taraftarlarını tasfiye
ettiler. 1990’larda Burhancılık hareketi yeniden canlandı. Daha geniş bilgi için bkz. Bkz. Sergey Filatov,
“Altayskiy Burhanizm”, Russkiy Arhipelag, http://www.archipelag.ru/authors/filatov/?library=1828 Son
Erişim Tarihi: 29.04.2016.
Anar Somuncuoğlu, “Altay Cumhuriyeti”, Türkler, XX, Ankara 2002, s. 147.
Emin Atasoy, “Sibirya-Saha (Yakutistan), Tıva, Hakasya, Altay Cumhuriyetlerinin Demografik ve Ekonomik Verilerinin Analizi”, Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu, ed. E.
Büyükakıncı, E. Bacanlı, III, Ankara 2012, s. 752-757.
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Cumhuriyetin resmî dilleri, Altay Türkçesi ve Rusça’dır. Rusça’nın kullanım alanı
daha geniştir; bütün devlet organlarında, eğitim ve diğer alanlarda Rusça hâkimdir.
Sovyetler Birliği’nin yıkılışından sonra Altay Cumhuriyeti’nde birkaç ulusal okul açıldı; Altay Türkçesi, okullarda ders olarak okutulmaya başlandı. Cumhuriyette Altay
Türkçesinin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının arttırılması yönünde çaba sarf edilse
de bunda pek başarılı olunamamaktadır. Bunun en önemli nedeni de cumhuriyetin
bütçesinin Moskova’dan belirlenmesidir.
Kiril alfabesinin kullanıldığı Altay Cumhuriyeti’nde iki üniversite ve birkaç yüksek okul mevcuttur. Dağlık Altay Devlet Üniversitesi, cumhuriyetin en büyük üniversitesidir. Tıp Yüksek Okulu, Kültür ve Sanat Koleji, Surazakov Altay Araştırmaları
Enstitüsü, cumhuriyetin önde gelen eğitim müesseseleridir. Altay Cumhuriyeti’nde
Türkoloji araştırmaları gittikçe gelişse de bugüne kadar Altay dili ve edebiyatı bölümü
bir türlü açılamadı.
Cumhuriyette Zvezda Altaya (Altay’ın Yıldızı) ve Altaydın Çolmonı (Altay’ın
Yıldızı) adlı iki ulusal gazete yayımlanmaktadır. Aslında bunlar aynı gazetenin iki
ayrı dildeki basımıdır. Sovyetler Birliği’nin yıkılışından sonra her ilde yerel gazeteler
basılmaya başlandı. Sınırlı ekonomik ve demografik yapıya rağmen Rusya Federasyonu’nun diğer bölgelerinde olduğu gibi Altay Cumhuriyeti’nde de çok sayıda kütüphane (200), müze (60) ve tiyatro (60) mevcuttur.
g)

Hakasya Cumhuriyeti

Hakasya Cumhuriyeti, Sibirya’nın güneyinde Yenisey Irmağı’nın yukarı kısmında
bulunmaktadır. 62.000 km²’lik bir yüzölçümüne sahip olan bu cumhuriyetin nüfusu 550.000 civarındadır (2010). Hakasya’nın başkenti 170.000 nüfusa sahip Abakan
şehridir. 2010 sayımına göre Hakaslar, nüfusun ancak % 12’sini oluşturmaktadırlar.
Nüfusun % 82’si Rus’tur. Hakasların % 62’si köylerde, Rusların % 77’si şehirlerde
yaşamaktadır.70
Hakasların yaşadığı coğrafya eskiden beri Türk yurdu sayılmaktadır. Yenisey bölgesinde Hunlar döneminden itibaren Kırgız Türkleri yaşıyordu. Çengiz Han’ın seferleri
neticesinde Kırgızlar itaat altına alındı ve bölge, XVII. yüzyılda Rus hâkimiyetine girinceye kadar çeşitli Moğol devletlerinin idaresinde kaldı. 1703 yılında Kalmuklar, işçi
ve asker olarak kullanmak üzere Kırgızların neredeyse tamamını topraklarından alarak
Cungarya’ya göç ettirdiler. Kırgızlar ancak 30 yıl sonra vatanlarına dönme fırsatı elde
70

2010 Nüfus Sayımı ve sonuçları ile ilgili resmî internet sitesi: “Vserossiyskaya Perepisy Naseleniya”,  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-06.pdf Son Erişim Tarihi: 06.05.2016
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etti. Buraya dönen Kırgızlar Kazak, Altay, Teleüt gibi bölgedeki diğer Türk boylarıyla
karışmışlardır ki, Hakas halkının da bu karışımdan meydana geldiği düşünülmektedir.71
Hakaslar, farklı boylardan (Sagay, Kamasin, Kızıl, Kırgız, Beltir, Koybali Kaç) oluşmaktadırlar. Hakas adı ise Çinlilerin Kırgızlar için kullandıkları “Heges” kelimesinden
gelmektedir. Bu ad, Hakaslar için yeniden ancak XX. yüzyılda kullanılmaya başlandı. Bu tarihten önce ise Hakaslar kendilerine Tadar diyorlardı (Onlara Abakan veya

Yenisey Tatarları da deniliyordu). 1727 tarihinde Rusya ile Çin arasında imzalanan
sınır anlaşmasına göre Sayan’ın kuzeyinde kalan topraklar Rusya’ya, güneyinde kalanlar Çin’e geçti. Bu tarihten sonra Rus Hükümeti, ele geçirdiği toprakları korumak
amacıyla bölgeye çok sayıda Rus Kozağını getirip yerleştirdi. Hakas coğrafyası Rus
hâkimiyeti altına girince birkaç kez idarî taksimata tâbi tutuldu ve bölgenin resmî adı
değiştirildi.72 1992’de ise Rusya Federasyonu içerisinde Hakasya Cumhuriyeti olarak
adlandırılmaya başlandı. Vladimir Putin’in merkeziyetçi politikası çerçevesinde 2000
yılında gerçekleştirilen yeni idarî yapılandırma ile Hakasya Cumhuriyeti, Sibirya Federal İdarî Bölgesi’ne dâhil edildi. Rusya Federasyonu ile uyumlu olan kendi anayasası, bayrağı, parlamentosu ve devlet organları olan Hakasya Cumhuriyeti’nin lideri,
2010 yılındaki değişimden sonra “hükümet başkanı” unvanı taşımaktadır.
Hakasya’nın ekonomisi, hidroelektrik enerji ve alüminyum üretimine dayanmaktadır. Rusya’da üretilen elektrik enerjisinin % 13’ünü Hakasya sağlamaktadır. Cumhuriyetin en büyük sanayi müesseseleri, Sayanogorsk ve Hakas alüminyum fabrikalarıdır. Ayrıca kömür, molibden, mermer ve bakır üretimi yapılmaktadır. Tarım ve hayvancılık da
cumhuriyetin ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Cumhuriyetin coğrafî konumu (çayır ve meralar), küçük ve büyükbaş hayvancılığın gelişmiş olmasının en büyük
nedenidir. Yenisey Kırgızları’na ait yazıtlar, cumhuriyetin önemli ziyaret yerlerindendir.
Cumhuriyetin resmî dilleri, Rusça ve Hakas Türkçesi’dir. Nüfusun çoğunu Ruslar
oluşturduğundan cumhuriyette Rusça hâkimdir. Hakaslar sayıca azdır ve bunların ancak % 72’si ana dillerini bilmektedir. Hakasça’yı iyi bilenler daha ziyade yaşlı kimselerdir; şehirdeki gençler Hakasça konuşamamaktadır. Bunun yanında, Ruslarla karma
evlilikler artmakta olup gençler eğitimlerine Hakasya’da değil de Rusya’da devam etmektedirler. Bütün bunlar Hakas dilinin varlığını tehlikeye sokmaktadır.73 Hakasların
bir kısmının Hristiyan olması da onların daha kolay asimile olmasına sebep olmaktadır.
71
72
73

Türk Dünyası Kültür Atlası, s.75-76.
“İstoriçeskaya Spravka o Respublike Hakasiya”, Hakasya Cumhuriyeti’nin resmî internet sitesi: http://
www.r-19.ru/about-khakasia/history/ Son Erişim Tarihi: 06.05.2016
Eyüp Bacanlı, “Sibirya’daki Saha (Yakutistan), Tıva, Hakasya, Altay Cumhuriyetleri: Uzaktaki Kimlikler
ve Diller”, Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu, III, ed. E. Büyükakıncı, E. Bacanlı, Ankara 2012, s. 673.
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Katanov Hakas Devlet Üniversitesi, cumhuriyetin en büyük üniversitesidir. Yine
tarih, dil ve edebiyat alanında araştırmalar yapan Hakas Dil, Edebiyat ve Tarih Enstitüsü, önemli araştırma merkezlerinin başında gelmektedir. Enstitünün yayınlarının
dışında Hakas Kitap Neşriyatı (Hakasskoe Knijnoe İzdatelstvo) da sosyal bilimler
alanında önemli yayınlar yapmaktadır.
Habar (Haber) gazetesi dışındaki gazetelerin hepsi Rusça’dır. Önde gelen gaze-

telerin başında ise Hakasiya, Pravda Hakassii (Hakasya’nın Gerçekleri), Pyatnitsa
(Cuma) ve Şans gazeteleri gelmektedir. Tamamen Hakasça yayın yapan TV kanalı
bulunmamaktadır.
h)

Tuva Cumhuriyeti

Doğu Sibirya’nın güneyinde, Yenisey Nehri’nin üç ana kolunun kesiştiği coğrafyada yer alan Tuva74 Cumhuriyeti, 168.000 km²’lik bir yüzölçümüne sahiptir ve nüfusu
311.000’dir (2010). Cumhuriyetin başkenti, 110.000 nüfuslu Kızıl şehridir. Nüfusun
% 67’sini Tuvalar, % 32’sini Ruslar oluşturmaktadır.75 Tuvaların kendi cumhuriyetlerinde nüfus açısından çoğunluğu teşkil etmeleri (cumhuriyetlerde nadir görülen bir
durum), Tuva’yı diğer cumhuriyetlerden farklı kılmaktadır.
Tuva toprakları, ataları Yenisey Kırgızları gibi Çengiz Han’ın idaresi altına girdi.
Daha sonraki tarihlerde ise Tuva, yine çeşitli Moğol devletlerinin hâkimiyeti altında kaldı, XVIII. yüzyılın ortalarında Moğol Cungar Devleti’nin yıkılmasıyla bölge,
Çin’in Mançu idaresine girdi. 1910’lu yılların başında Moğollarla Tuvalar bağımsızlık
mücadelesi başlattı ve bu süreçte Tuvalar, Rusya’dan himaye istediler. 1914’te bölge,
Rusya hâkimiyeti altına girdi. Bununla birlikte Rusya’daki 1917 Devrimi, bölgede
iktidar boşluğu yarattı ve 1921’de Tuvalı yöneticiler, bu durumdan yararlanarak Tannu
Tuva Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan ettiler.76 1926’da cumhuriyet, Tuva Halk
Cumhuriyeti adını aldı. Cumhuriyet, bağımsız olsa da bölgede Rus etkisi ve nüfusu
o kadar yayılmıştı ki, 1944’teki kurultayda Sovyetler Birliği’ne katılma kararı alındı.
“Özerk bölge” statüsü verilen Tuva, 1961’de Tuva Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne dönüştürüldü.
74

75
76

Tuvaların kökeni, Hakaslarınki gibi Yenisey Kırgızları’na dayanmaktadır. Fakat asırlar boyunca yan yana
yaşadıkları Moğollardan etkilendiklerinden dolayı onları “Türkleşmiş Moğollar” olarak adlandıranlar da
vardır. Tuvaların Moğolların inandıkları Lamaist Budizm’ini kabul etmiş olmaları ve yazı dili olarak Moğolcayı kullanmaları da bu tezlerin ortaya atılmasında etkili oldu. Bkz. Anar Somuncuoğlu, “Tuva Cumhuriyeti”, Türkler, XX, Ankara 2002, s.160.
2010 Nüfus Sayımı ve sonuçları ile ilgili resmî internet sitesi: “Vserossiyskaya Perepisy Naseleniya”,  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-06.pdf Son Erişim Tarihi: 06.05.2016
“İstoriya Tuvı”, Tuva Cumhuriyeti’nin resmî internet sitesi, http://gov.tuva.ru/region/history/ Son Erişim
Tarihi: 29.04.2016.
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Sovyetler Birliği’nin dağılmasından beri ise cumhuriyet, Rusya Federasyonu içerisinde Tuva Cumhuriyeti olarak varlığını sürdürmektedir. 2000 yılındaki yapılandırma
ile Tuva Cumhuriyeti, Sibirya Federal İdarî Bölgesi’ne dâhil edildi. Bununla birlikte
Tayvan, Tuva’da hak iddia etmekte ve bölgeyi kendi sınırları içerisinde göstermektedir.
Tuvaların geç sayılabilecek bir tarihte Rus hâkimiyetine girmesi, dolayısıyla daha
az Ruslaştırma ve Hristiyanlaştırma politikasına maruz kalmaları, bölgeye daha az Rus
göçünün olması, yazı dili olarak Moğolcayı kullanmaları gibi unsurlar, Tuvalar arasında
millî bilincin daha sağlam olmasını sağladı. Tuva, 1990’ların başında ayrılıkçı ve Rus
karşıtı hareketlerin yoğun olduğu cumhuriyetlerden biriydi. Yaşanan çatışmalar, yalnızca 90’lı yılların başında yaklaşık 25.000 Rus’un göç etmesine neden oldu. Söz konusu
göç, ülkedeki nüfus oranı açısından Tuvaların lehine bir gelişme olsa da göç edenlerin
bilim adamı, sanatçı, öğretmen ve mühendis gibi meslek gruplarına mensup olmaları
cumhuriyetin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişimini olumsuz etkiledi.77

Yönetim sistemi ve idarî yapılandırma açısından Tuva’nın diğer cumhuriyetlerden bir
farkı yoktur. 2010 yılındaki değişimden sonra cumhuriyetin başında “hükümet başkanı”
vardır. 2001’de Yüksek Hural (Parlamento), cumhuriyetin mevcut anayasasını kabul etti.
Tuva Cumhuriyeti, Yakutistan kadar olmasa da yeraltı zenginliklerine sahiptir. Nadir ve renkli metaller, taş kömür, altın, cumhuriyette bulunan başlıca yeraltı kaynaklarıdır. Tuva topraklarının bir kısmı ormanlardan oluşmaktadır. Halıcılık, dericilik ve
hayvancılık da ekonomide önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte yer altı zenginliklerini çıkartma ve işleme konusunda alt yapı yetersizliği, bölgede ulaşım sorunlarının
mevcudiyeti, coğrafî konumu (merkezden uzaklığı) gibi hususlar, cumhuriyetin ekonomik gelişimini engellemekte, cumhuriyeti yatırım açısından cazibeli kılmamaktadır.78
Tuvaların geleneksel inancı, Şamanizm’dir. Sibirya’daki diğer cumhuriyetlerde
olduğu gibi Tuvalar arasında da Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonra eski
inançlar yeniden canlanmaya, Lamaizm ilgi görmeye başladı. Gırtlaktan türkü söyleme, taştan heykel yapma sanatı, geleneksel at yarışları ve güreş, Tuva millî kültürünün
önemli parçalarını oluşturmaktadır. Millî, dinî ve etnik yapılarını korumayı başaran
Tuva, ekonomik olarak Moskova’ya bağımlı olduğundan buradan gelen talimatlara
uymak durumundadır. Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından hemen sonra başlayan
millî uyanış ve bağımsızlık istekleri artık durulmuş bulunmaktadır.
Tuva Cumhuriyeti’nin resmî dilleri Rusça ve Tuvaca’dır. Tuva’da hem Rusça, hem
de Tuvaca eğitim veren okullar mevcuttur. Rusça eğitim daha ağırlıklıdır. Tuva Dev77
78
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let Üniversitesi’nde Tuva Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün açılması, Tuvaca’nın geleceği
açısından önemli bir gelişmedir. Tuva dilinde 20’den fazla gazete ve dergi yayımlanmaktadır. Ancak bunların tirajı fazla değildir (2.000-10.000 arası). Tuvaca yayımlanan en büyük gazeteler şunlardır: Şın (Gerçek), Sıldısçıgaş (Yıldız), Tuva’nın Anıyaktarı (Tuva’nın Gençleri). Tamamen Tuvaca yayın yapan TV kanalı bulunmamaktadır,
ancak Rusça-Tuvaca karışık yayın yapan kanallar faaliyet göstermektedirler.
i)

Sibirya’daki Diğer Türk Toplulukları

Sibirya’da özerk cumhuriyetlerin yanı sıra kendi özerk cumhuriyetleri olmayan
Türk toplulukları da mevcuttur. Bunlar, Sibirya Tatarları, Şorlar ve Dolganlar’dır. Sibirya Tatarları, günümüzde Rusya Federasyonu’nun Tümen, Baraba, Tobolsk ve Tomsk şehirlerinde yaşadıklarından dolayı bu şehir adlarıyla da anılmaktadırlar (Tümen
Tatarları, Baraba Tatarları gibi). Sibirya Tatarlarının oluşumunda Kıpçakların önemli
rol oynadıkları, ayrıca Ugor kavimlerinin, Kazan Tatarlarının, Moğolların ve Orta
Asyalı göçebelerin de etkili olduğu, kabul gören bir görüştür.
Sibirya Tatarları Sovyet döneminde Kazan Tatarlarının bir kolu sayıldığından,
kendilerine özerklik tanınmadı. Günümüzde Sibirya Tatarları, Kazan Tatarlarından
ayrı sayılmaktadırlar. Diğer bir deyişle Moskova, kendi çıkarı doğrultusunda farklı
dönemlerde farklı hareket etmektedir.
2010 nüfus sayımına göre Sibirya Tatarlarının Rusya Federasyonu’ndaki sayıları
yaklaşık 7.000 idi.79 Bununla birlikte Sibirya Tatarlarının sayısını 210.000 olduğunu
gösterenler de vardır. Rakamlar arasındaki bu kadar büyük farklılıklar ise Tatar adının
eskiden beri, birçok yerli halk tarafından benimsenmiş olmasından kaynaklanmaktadır.
Sibirya’daki bir başka Türk boyu olan Dolganlar, Yakutistan’ın Anabar bölgesinde
ve Taymır yarımadasında yaşamakta olan küçük bir Yakut boyudur; Yakutçanın bir
lehçesini konuşmaktadırlar. Onların kökenini, Fin kavmi Samoyedlere bağlayanlar da
vardır.80 2010 sayımına göre Dolganların sayısı 8.000 civarındadır.81
Sibirya bölgesindeki bir başka Türk topluluğu ise Kemerovo bölgesi içinde yaşayan Şorlar’dır. Bunlar tarih boyunca farklı adlarla anılmışlardır (Kuznetskiy Tatarları,
Abalarlar gibi). Kendilerine Kuznetskiy (demirci) Tatarları denilmesinin sebebi ise
79
80
81
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Şorların, demircilikle uğraşmalarıdır. Şor adı ise ancak Sovyetler döneminde yaygınlaştı. Hristiyanlaştırma ve Ruslaştırma politikalarına rağmen Şorların büyük kısmı,
Şaman’dır. Nüfuslarının az olması (13.000) ve ayrı idarî bölgelerinin olmaması, Şorların kendi kültürlerini ve dillerini korumalarını zorlaştırmaktadır. Novokuznetsk Pedagoji Enstitüsü’nde Şor Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün açılması, bu bağlamda önemli
bir adım olarak nitelendirilebilir.82
Günümüzde Sibirya’da toplam yaklaşık 1.000.000 kadar Türk kökenli nüfus mevcuttur. Sibirya Tatarları hariç buradaki Türk halklarının çoğu Hristiyandır. Son zamanlarda eski dinleri olan Şamanizm’e ilgi arttı.
j)

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti

İdil-Ural ve Sibirya’nın yanı sıra Rusya Federasyonu’nda Türklerin yoğun olarak
yaşadıkları bir başka coğrafya, Kuzey Kafkasya’dır. Bölgedeki Türk halklarından biri,
oluşumunda Hun, Bulgar, Hazar ve Kıpçakların önemli rol oynadığı Karaçay-Balkar
(Karaçay-Malkar) halkıdır. Tarih, etnik köken, dil ve kültür açısından bir bütün teşkil eden Karaçay-Balkarlar, Sovyetler Birliği’nin kurulduğu ilk yıllarda Karaçaylar ve
Balkarlar olmak üzere birbirlerinden ayrılarak iki farklı idarî birimin sınırları içerisine
dâhil edildiler. Bu tarihten sonra Kabardin-Balkarlar, farklı etnik isimlerle adlandırıldı ve hafızalara da iki ayrı halk olarak kazındılar.83 Söz konusu “parçalama” neticesinde
Karaçaylar, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nde, Balkarlar da Kabardin-Balkar Cumhuriyeti içerisinde yer aldılar.
Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Kafkasya’nın kuzeybatı dağ eteklerinde yer almakta olup doğuda Kabardin-Balkar Cumhuriyeti, güneyde Gürcistan ve Abhazya ile sınırdaştır. 14.000 km²’lik yüzölçümüne sahip cumhuriyetin nüfusu 478.000’dir (2010).
Nüfusun % 38,5’ini Karaçaylar, % 33,6’sını Ruslar, % 11,3’ünü Çerkesler, % 7,4’ünü
Abhazlar oluşturmaktadır. Cumhuriyetin başkenti, 126.000 nüfuslu Çerkessk şehridir.84
Karaçayların bir kısmı yurt dışında (Türkiye, Suriye ve Orta Asya ülkeleri) yaşamaktadır. Türkiye’deki Karaçaylar, Kafkasya’nın diğer halklarıyla birlikte kendilerine uygulanan baskı dolayısıyla XIX. yüzyılda Osmanlı’ya göç ettiler. Orta Asya’daki Karaçaylar
ise II. Dünya Savaşı sırasında Stalin tarafından memleketlerinden sürgün edilenlerdir.
82
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1944’te Karaçay-Balkarların tamamı, Hitler Almanyası ile işbirliği yapmakla suçlanarak Orta Asya ve Sibirya’ya sürgün edildi. Ancak 1957’de vatanlarına dönmelerine müsaade edildi; bir kısmı o yıl, bir kısmı ise Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından
sonra Kafkasya’ya döndü.85 Bununla birlikte, aynı yıl Karaçay-Çerkes Bölgesi, Stavropol Bölgesi’ne dâhil edildi ve ancak 1990’da yeniden Stavropol Bölgesi’nden ayrılan
bölgeye, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti adı verildi.
Sovyetler Birliği’nin parçalandığı dönemde Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’ndeki
farklı etnik gruplar, Moskova’dan cumhuriyetin etnik dağılıma göre bölünmesini istediler ve 1991 yılı boyunca gösterilerde bulundular. Dönemin Rusya Federasyonu
Devlet Başkanı Boris Yeltsin, bu teklife olumlu baktı, hatta konuyla ilgili karar tasarısını Rus Parlamentosu’na gönderdi. Ancak Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nde yeniden yapılandırma ile ilgili yapılan referandumda vatandaşların çoğu Karaçay-Çerkes
Cumhuriyeti’nin parçalanmasına karşı çıktı.
Bununla birlikte gerek cumhuriyetin statüsü ile ilgili gerekse de cumhuriyet içerisindeki etnik gruplar arasındaki sorunlar daha uzun müddet yaşandı. 1998’deki devlet
başkanlığı seçimleri, söz konusu çatışmaların birine sebep oldu. Karaçay kökenli Vladimir Semönov’un seçimleri kazanması üzerine Çerkes kökenli aday Stanislav Derev,
seçim sonuçlarını kabul etmedi ve cumhuriyetin bölünmesi gerektiğini ileri sürdü.86 4
Eylül 1999’da Karaçaylar ile Çerkesler arasında silahlı çatışma yaşandı. Moskova’nın
müdahalesi ile sorun çözülse de benzer olaylar 2008 yılında da yaşandı.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi 2004 yılından itibaren bütün cumhuriyetlerin devlet başkanları Moskova’dan atanmaya başlandı. 2008’de Kremlin bu göreve, Karaçay
kökenli Boris Ebzeyev’i atadı. Ancak hem Ebzeyev’in devlet başkanı olması hem de
başbakanlığa Çerkes kökenli birini değil de Rum kökenli Vladimir Kayşev’i ataması
yeniden Çerkeslerin ayaklanmasına sebep oldu. 2011’de Moskova bu göreve Karaçay
kökenli Raşid Temrezov’u atadı.87
Cumhuriyetteki çatışma ve etnik sorunlar, tarım ve hayvancılığa dayanan Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nin ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Hayvancılık ve
tarımın yanı sıra cumhuriyetin kuzeyinde kimya ve otomobil sanayisi, güneyinde ise
maden ve orman sanayisi gelişmektedir. Dombay, Arhız, Teberda gibi turistik yerlere
Rusya Federasyonu’nun dört bir tarafından turistler gelmektedir. Ancak bütün bunlar,
cumhuriyetin Moskova’dan maddî yardım almaksızın idare edilmesine yetmemektedir.
85
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1996’da Karaçay-Balkar Cumhuriyeti’nin resmî dilleri olarak Rus, Karaçay, Çerkes, Abhaz ve Nogay dilleri kabul edildi, anlaşma ve yazışma dili olarak Rusça belirlendi. Basım ve yayın faaliyetleri her dilde yapılmaktadır. Karaçay dilinde ise Karaçay adlı gazete yayımlanmaktadır. Yalnızca Karaçay dilinde yayın yapan TV kanalı
bulunmamaktadır. Karaçay dili, okullarda bir ders olarak okutulmaktadır; tamamen
Karaçay dilinde eğitim yapan okul yoktur. U. D. Aliev Karaçay-Çerkes Devlet Üniversitesi ve Karaçay-Çerkes Devlet Teknoloji Akademisi, cumhuriyetin önde gelen
yükseköğretim kurumlarıdır.
k)

Kabardin-Balkar Cumhuriyeti

Karaçay-Balkarların bir kısmı, yukarıda da belirttiğimiz gibi komşu Kabardin-Balkar Cumhuriyeti’nde yaşamaktadır. Kabardin-Balkar Cumhuriyeti, kuzeyde
Stavropol bölgesi, güneyde Gürcistan ve Kuzey Osetya Cumhuriyeti ile sınırdaştır.
Karaçay-Çerkes ile Kabardin-Balkar cumhuriyetleri arasında Elbruz Dağı yer almaktadır. 12.000 km²’lik bir yüzölçüme sahip olan cumhuriyetin nüfusu 860.000 (2010)
olup başkenti 240.000 nüfuslu Nalçik şehridir. Toplam nüfusun yaklaşık % 49’unu
Çerkeslerle (Adigeyler) aynı kökten olan Kabardinler, % 32’sini Ruslar, % 10’unu Balkarlar oluşturmaktadır. Buna göre cumhuriyette 71.000 Karaçay-Balkar yaşamaktadır.
Karaçay-Balkarların iki cumhuriyetteki toplam nüfusları ise 241.000’dir.88
Cumhuriyetteki siyasî durum ise Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti ile benzerlikler
göstermektedir. Sovyet yönetimi, Karaçay-Balkarları ayırarak 1922’de Kabardin-Balkar Özerk Bölgesi’ni kurdu, 1936’da bölgeye “özerk cumhuriyet” statüsü verildi.
1944’te Balkarlar sürgüne tâbi tutulunca cumhuriyet, Kabardin Özerk SSC adını aldı.
Ancak 1957’de Balkarlara vatanlarına dönüş izni verildiği zaman cumhuriyet yeniden
Kabardin-Balkar Özerk SSC adlandırıldı. 1992’de ise Kabardin-Balkar Cumhuriyeti
ilan edildi.89
Balkarlar, Kabardinlerle bir takım sorunlar yaşamaktadırlar. İki halk arasındaki
en büyük sorun, Balkarların sürgününden sonra onlara ait toprakların Kabardinlere
verilmesi ve Balkarların vatanlarına dönüşünden sonra taraflar arasında söz konusu
toprakların paylaşılamaması meselesidir. 1991’de cumhuriyette yapılan devlet başkanlığı seçimleri, Kabardinlerle Balkarlar arasındaki gerginliği o kadar arttırmıştı ki Bal88
89
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karlar, bağımsızlıklarını dahi ilan ettiler.90 Ayrıca taraflar arasında kanlı çatışmalar da
yaşandı, Moskova’nın müdahalesiyle gerginlik yatıştırıldı. Ancak o tarihten bugüne
geçen süre içerisinde bu sorun birçok kez gündeme geldi ve taraflar arasında gerginliklere neden oldu. Moskova’nın izlemeye çalıştığı denge politikası da pek işe yaramamaktadır. Kabardinlerin Balkarlara kıyasla sayıca fazla olmaları ve devlet yönetimi ile
parlamentoda daha fazla söz sahibi olmaları, cumhuriyette eşitsizliğe yol açmaktadır.
Kabardinlerle Balkarlar arasındaki çatışmalarla Çeçenistan Savaşı gibi gelişmeler,
bölge halkları arasında milliyetçilik duygularının artmasına sebep oldu. Çeçenistan
Savaşı’nın bölgede Müslümanların Hristiyanlarla mücadelesi olarak algılanması ve
Müslüman ülkelerinin bölgedeki faaliyetleri, Balkarlar arasında İslamiyet’e yönelmeyi
de arttırdı. Hem yerel yönetimler hem de Moskova, radikal İslam hareketlerinin artmasından korkmaktadırlar. Cumhuriyetteki etnik sorunlar, sınır meseleleri, fakirlik
ve benzeri hususlar, bu tür hareketler için uygun bir ortam hazırlamaktadır. Siyasî
istikrarsızlık ve sınır sorunları, cumhuriyetin ekonomisini ve özellikle de tarım ile
hayvancılığı olumsuz etkilemektedir.
Kabardin-Balkar Cumhuriyeti’nde Kabardin, Rus ve Balkar dilleri resmî dil olarak
kabul edildi. Burada da Rusça’nın kullanım alanı geniştir ve iletişim dili olarak kalmaya devam etmektedir. Aynı şeyi eğitim ve basın alanları için de söylemek mümkündür.
l) Kumuklar
Kuzey Kafkasya’daki en kalabalık Türk halkı, Kumuklar’dır. Kumukların kökeni ile
ilgili araştırmacılar ortak bir görüşe sahip olmasalar da onları Kıpçaklara bağlayanlar
çoğunluktadır. Nitekim dilleri de Kıpçak Türkçesi grubuna dâhildir. Kumuk adının
Kimek ya da Kıpçakların diğer adı olan Kuman’dan geldiği düşünülmektedir. Kumuklar, kendilerini Hazarlarla Kıpçakların torunları olarak kabul etmektedirler.
Kumukların tarihi, Kafkasya’daki diğer Türk ve Türk olmayan halklarla iç içe gelişti. Günümüzde Rusya Federasyonu içerisinde bir özerk cumhuriyet olan Dağıstan’da
yaşasalar da, tarih boyunca kendi devletlerini kurdukları da oldu.91 Bölgede Sovyet
yönetiminin kurulmasıyla birlikte Kumuklar, Dağıstan içerisinde yer aldılar.
Sovyetler Birliği’nin parçalanma sürecinde Kumuklar arasında da milliyetçi hareketler başladı. 1989’da “Tenglik” adındaki Kumuk millî hareketi ortaya çıktı. Ocak
90
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1991’de hareket tarafından düzenlenen Kumuk Halk Kurultayı’nda Dağıstan içerisinde Kumuk Özel Bölgesi’ni kurmak üzere bir referandum yapılması kararı alındı.
Ancak bu karar, hem Dağıstan yönetimi ve merkezî (Moskova) yönetim tarafından
kabul edilmedi, hem de Kumukların Avarlar ve Çeçenlerle sorun yaşamalarına neden
oldu. Moskova’nın müdahalesiyle bu olaylar yatıştı.92 Bunu izleyen yıllardaki özerklik
talebi ile ilgili girişimler bir netice vermedi. Vladimir Putin’in bütün ülkede merkeziyetçi politika izlemeye devam ettiği bir ortamda Kumukların özerklik elde etmeleri
mümkün görünmemektedir.
2010 nüfus sayımına göre Kumukların sayısı 503.000 idi. Bunlardan 432.000’i
Dağıstan’da, küçük bir kısmı ise Kuzey Osetya, Çeçenistan ve Tümen ilinde yaşamaktadır. Kumuklar, Dağıstan nüfusunun % 15’ini oluşturmaktadırlar.93 Çoğunlukla Şafii
mezhebine mensup olan Kumuklar, 1938 yılından beri Kiril alfabesini kullanmaktadırlar. Kumuk dili, Dağıstan’ın resmî dillerinden biri olup, Dağıstan’da Kumuk dilinde
Yoldaş adlı bir gazete yayımlanmaktadır.
m) Nogay Bölgesi
Bölgedeki bir başka Türk halkı ise Nogaylardır.94 1630’lardan sonra Kuzey Kafkasya’ya göç etmeye başlayan Nogaylar, Sovyet idaresinin kurulmasıyla Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti içerisine dâhil edildiler. Ayrıca Dağıstan Cumhuriyeti içerisinde bir
Nogay Bölgesi oluşturuldu. Günümüzde bu bölge, Nogay ilçesi statüsü taşımaktadır.
2007’de Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nde de idarî birim olarak Nogay ilçesi kuruldu.
Günümüzde Nogayların sayısı yaklaşık 103.000’dir (2010). Nogayların büyük bir
kısmı, Dağıstan (40.000), Karaçay-Çerkes (16.000) ve Çeçenistan (3.500) gibi cumhuriyetler ile Stavropol (22.000) ve Astrahan (7.500) illerinde yaşamaktadırlar.95
Nogay dili, Dağıstan’ın resmî dillerinden biri sayılmaktadır. Rusya Federasyonu
içerisindeki diğer Türk toplulukları gibi Nogaylar da başta Arap ve Latin alfabelerini
kullandı, 1938’de ise Kiril’i kullanmaya başladılar.
92
93
94
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Kamil Aliev, “Kumıki i Sovremennıe Problemı”, 23.12.2010, http://turkportal.ru/historicalarticles/76-aliev-kumyki-istorija.html Son Erişim Tarihi: 06.05.2016
2010 Nüfus Sayımı ve sonuçları ile ilgili resmî internet sitesi: “Vserossiyskaya Perepisy Naseleniya”,  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-06.pdf Son Erişim Tarihi: 06.05.2016
Nogayların adı Altın Orda’nın meşhur emirlerinden Nogay’dan gelmektedir. Nogay Mirza, Çengiz Han
soyundan gelmediği için tahta çıkamadı, ancak kukla hanları tahta çıkartarak Altın Orda’nın siyasî tarihinde önemli bir rol oynadı. Moğol Mangıt boyuna mensup Nogay, etrafındaki diğer boyları da birleştirmeyi
başardı. Nogay’ın idaresi altındaki halk, Nogaylar olarak anılmaya başlandı. Nogaylar hakkında geniş
bilgi için bkz. M. Alpargu, Nogaylar, İstanbul 2007.
2010 Nüfus Sayımı ve sonuçları ile ilgili resmî internet sitesi: “Vserossiyskaya Perepisy Naseleniya”,
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-06.pdf Son Erişim Tarihi: 06.05.2016
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III. Rusya Federasyonu’nun Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile Münasebetleri
a)

Boris Yeltsin Döneminde Rusya’nın Orta Asya’daki Varlığı

Boris Yeltsin, SSCB’nin yıkılış sürecinde Rusya’nın tek başına “çıkmazdan” daha
hızlı çıkacağını düşündü. Daha SSCB döneminde cumhuriyetlere bir “yük” olarak
bakan Yeltsin, Rusya’nın başına geçtiği zaman da bu konudaki görüşünü hemen değiştirmedi. Yeltsin’in sadece eski SSCB cumhuriyetlerine değil, Rusya Federasyonu’ndaki cumhuriyetlere karşı da “alabileceğiniz kadar özgürlük havası alın” politikasını
izlemesi ve bu politikanın Rusya Federasyonu’nu adeta parçalanma eşiğine götürmesi,
Yeltsin’in iç ve dış politikasını değiştirmesine neden oldu. Yeltsin, Batı ile işbirliğinin, pazar ekonomisine geçişin ve demokratik reformların Rusya’ya zarar verdiğini
görünce Batı ile ilişkilerini gözden geçirdi ve dış politikada önceliği yakın çevresine
tanımaya başladı. Bu bağlamda Orta Asya ülkelerine karşı izlenen politika da değişti.
Kazakistan
Kazakistan’ın Rusya ile 7.200 kilometreye uzanan bir sınıra sahip olması ve bağımsızlığını kazandığı ilk yıllarda Kazakistan’ın nüfusunun yüzde 37’sinin Ruslardan
oluşması, ister istemez Orta Asya’nın bu en büyük ve en zengin ülkesini, Rusya’ya
karşı daha dikkatli politika izlemeye itti. Diğer taraftan Kazakistan Devlet Başkanı
Nursultan Nazarbayev 1990’lı yılların başından itibaren çok yönlü bir dış politika izlemeye başladı ve Moskova’ya “ayrıcalık” tanımayarak Rusya, ABD, Çin, İran, Türkiye
gibi ülkelere karşı eşit mesafede durdu. Rusya’nın ekonomik sorunlarla boğuşması, hiç

şüphesiz Kazakistan’a yatırım ve yardım yapmasına müsaade etmedi. ABD, Çin ve
Türkiye bu bağlamda bir avantaj elde ettiler. Rusya’nın uzay üssü Baykonur’un kirasını
dahi ödeyememesi, iki ülke arasındaki ilişkileri çıkmaza soktu.96 Nitekim dönemin
Rusya Başbakanı Viktor Çernomırdin’in Kazakistan ziyareti sırasında (1997) Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, “Geçtiğimiz dört yıl boyunca Rusya hiçbir şey ödemedi… Bu iş böyle olmayacak” şeklinde bir açıklama yaptı ve Moskova, büyük
önem verdiği bu üssü kaybetme noktasına geldi.97 Uzun süren görüşmeler neticesinde
bu sorun çözülse de XX. yüzyılın son günlerinde Rusya-Kazakistan münasebetleri,
genel olarak sıkıntılı bir dönem geçiriyordu. Ancak iki ülkenin jeopolitik konumları ve
birbirlerine duydukları ihtiyaç, Boris Yeltsin döneminde yaşanan bir takım sorunlara
rağmen münasebetlerin tamamen kesilmesini engelledi, Vladimir Putin döneminde
ise bu münasebetler olumlu yönde değişerek bambaşka bir boyutta gelişmeye başladı.
96
97

V. Nikolaenko, “Russia and Kazakhstan”, International Affairs, I (1999), p. 123.
Birgit Brauer-Beate Eşment, “Politika Rossii v Tsentralnoy Azii”, Vneşnyaya Politika Rossii: Ot Yeltsina
k Putinu, Kiev 2002, s. 156-157.
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Kırgızistan
Kırgızistan, Kazakistan’dan farklı olarak altın hariç hem yer altı zenginliklerine,
hem de gelişmiş sanayiye sahip değildir. Bundan dolayıdır ki Kırgızistan, ekonomik
bağlamda her zaman başka ülkelere daha fazla dayanmak zorunda kaldı ve bu konuda önceliği Rusya’ya tanıdı. Diğer BDT ülkeleri gibi Kırgızistan da Batı ile ilişkileri
geliştirmeye gayret etse de çok başarılı olduğunu söylemek mümkün değildir. Her
ne kadar BDT ülkeleri arasında Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) ilk üye olan ülke
Kırgızistan olsa da, ülke pazarının küçük olmasından dolayı yabancı yatırımcılar Kırgızistan’a fazla ilgi göstermediler.98 Bundan dolayı, Kırgızistan baştan beri Rusya ile
ilişkileri geliştirmeye gayret etti. Kazakistan’dan farklı olarak bu ülke, Rusya açısından
daha az öneme sahip oldu ve bundan dolayıdır ki Moskova, 1999 yılına kadar bu ülkeyle diğerlerinden daha az ilgilendi. Ancak Batı’nın Kırgızistan da dâhil olmak üzere
genel olarak bölgedeki varlığını arttırmaya başlaması ve Vladimir Putin’in iktidara
gelmesiyle dış politikasını gözden geçirmesi ile birlikte Orta Asya’nın bu küçük ülkesi
de Rusya’nın dikkatini yeniden üzerine çekti.
Türkmenistan
Türkmenistan başlangıçta Rusya temelli bir politika izlemeye çalışsa da, daha
sonra tarafsızlık politikasını tercih etti ve Rusya’nın başkanlığındaki bloklaşmalardan
kaçınmaya gayret etti. Aralık 1995’te Türkmenistan’ın tarafsızlık statüsü BM tarafından kabul edildi.99 Türkmenistan eski Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov (Türkmenbaşı), ülkesinin sahip olduğu enerji kaynaklarının ekonomik ve dolayısıyla siyasî
bağımsızlık için yeterli olduğunu düşündü ve böyle bir politika izlemeye karar verdi.
Ancak Rusya, baştan itibaren Türkmenistan’ı enerji alanında kendisine rakip gördü
ve transit yollar konusunda kendisine bağlamayı başardı. Moskova, Türkmenistan’a
kendi boru hatlarını kullandırtmadığı gibi, Türkmenistan’ın Rusya’ya sattığı gaz için
istediği fiyatları da ödemeye yanaşmadı. Rusya’nın bu yaklaşımı, enerji kaynaklarını
dünya pazarına çıkarmak için yeterli alt yapıya sahip olmayan Türkmenistan’ın işini
zorlaştırdı ve bu durum Türkmen yetkilileri, enerji alanında Rusya ile uzun süreli ve
Rusya’nın ileri sürdüğü koşullarda anlaşmalar imzalamak zorunda bıraktı. Bundan
dolayı Türkmenistan, her ne kadar kendini tarafsız ülke olarak göstermeye gayret etse
de Yeltsin döneminde Rusya’nın Türkmenistan’da Orta Asya’daki diğer rakiplerine
göre bir adım daha önde olduğunu söylemek mümkündür.
98
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Birgit Brauer-Beate Eşment, a.g.e., s. 157.
Birgit Brauer-Beate Eşment, “Politika Rossii v Tsentralnoy Azii”, s. 158.
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Özbekistan
İslam Kerimov liderliğindeki Özbekistan, başlangıçta Rusya’dan uzak durmaya
çalıştı. Rusya’yla arasına mesafe koyarak siyasî ve ekonomik bağımsızlığını korumayı amaçlayan Özbekistan, topraklarına Rus askerî üssünün yerleşmesine de müsaade
etmedi. Kerimov, BDT çerçevesinde entegrasyona da olumsuz baktı ve daha çok ikili
ilişkilere önem verdi. Böylece bağımsızlıklarını yeni kazanan Orta Asya ülkeleri arasında Özbekistan, Rusya’dan en uzak duran ülkelerden biri olduğu gibi, uzun süre
boyunca da ABD’nin Orta Asya’daki dayanağı oldu. Rus uzmanlar tarafından Rusya
karşıtı bir örgüt olarak nitelendirilen GUAM (Gürcistan-Ukrayna-Azerbaycan-Moldova)’ın kurulmasını destekleyen Özbekistan, topraklarında Amerikan askerî üssünün
açılmasına da müsaade etti. Ancak çok geçmeden aşağıda belirtilecek nedenlerden dolayı Özbekistan, dış politikasını gözden geçirmek zorunda kaldı ve belli bir süreliğine
de olsa Putin döneminde Rusya’nın Orta Asya’daki en büyük dayanağı hâline geldi.
Görüldüğü gibi SSCB’nin parçalanmasından sonra Rusya ile Orta Asya ülkeleri
arasındaki münasebetler çok sınırlı seviyede gelişti. Bunun nedenini de sadece başlangıçta Moskova’nın bu cumhuriyetlere yeterince önem vermemesine ve Moskova’nın
bu cumhuriyetlere destek vermesi için yeterli maddî imkânlara sahip olmamasına
bağlamak yanlış olacaktır. Bağımsızlıklarının ilk yıllarında yaklaşık bir asır boyunca
Rus hâkimiyeti altında kalan Orta Asya cumhuriyetleri de aynen diğer eski SSCB
cumhuriyetleri gibi, yeni ayrıldıkları “çatı”dan imkânları dâhilinde uzaklaşmaya çalıştılar. ABD, AB ve Çin açısından büyük önem arz eden enerji kaynaklarına sahip olan
Türkmenistan ile Kazakistan ve kısmen de Özbekistan’ın bu süreçteki işi daha kolay
oldu. Enerji kaynakları, bu cumhuriyetlere transit konusunda Rusya’ya bağlı olsalar
da rağmen ekonomik açıdan kâr getirdiği gibi, Rusya ile siyasî ilişkilerinde de kendilerini daha güçlü hissetmelerine ve diğer küresel ve bölgesel güçlerle münasebetlerini geliştirmelerine olanak sağladı. Enerji kaynaklarına sahip olmayan Tacikistan ile
Kırgızistan ise bu kadar şanslı değillerdi(r). Dolayısıyla baştan beri bu cumhuriyetler
gerek askerî gerekse de ekonomik sorunlarını, Rusya’nın yardımıyla çözmeye çalıştılar.
Bu husus daha Boris Yeltsin döneminde bu ülkelerde Rus etkisinin artmasına neden
oldu. Cumhuriyetlerin Moskova’ya karşı tutumları (eski çatıdan uzak durma çabaları),
bu dönemde Rusya’nın ortaya attığı entegrasyon süreçlerinin de başarısını olumsuz etkiledi. Bağımsızlıklarının ilk yıllarında Kremlin tarafından göz ardı edilen Orta Asya
cumhuriyetlerine yönelik Rusya’nın siyaseti, Boris Yeltsin iktidarının son yıllarında
değişmeye başlasa da Moskova’nın cumhuriyetlerin güvenini tekrar kazanması ve
bölgede etkisini arttırması, uzun zaman aldı ve Vladimir Putin’in iktidara gelmesi ve
bölgeye yönelik siyaseti tekrar gözden geçirmesiyle bu siyaset netice vermeye başladı.
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b)

Vladimir Putin İle Değişen Rusya’nın Orta Asya Politikası

Vladimir Putin’in devlet başkanı seçildikten sonra uluslararası arenada Rusya’nın
etkisini artırması yönünde adımlar atacağına ve bundan böyle Rus dış politikasında
önceliğin BDT coğrafyasına tanınacağına yönelik yaptığı açıklamalar, bundan sonra
Rusya’nın Orta Asya ülkelerine daha fazla önem vereceğinin bir işaretiydi. Kremlin,
bu ülkelerin güvenini kazanmak amacıyla cumhuriyetler için de önem arz eden konuları ön plana çıkarttı. Bu konuların başında uluslararası terörizm ve uyuşturucu
ticareti ile mücadele, cumhuriyetlerdeki iktidarları tehdit eden Batı müdahalesine
karşı koyma, ortak güvenlik ve ticaret alanlarının oluşturulması gibi politikalar gelmektedir.100 Bununla birlikte her iki tarafın da önem verdiği ve Rusya ile Orta Asya
ülkelerini işbirliğine iten başka nedenler de mevcuttur. Bunların başlıcaları şunlardır:

1. Ekolojik sorunların çözümü. Bu sorunların başında Sibirya nehirlerindeki suların
bir bölümünün Orta Asya’ya aktarılması konusu gelmektedir. Bu konuyla ilgili
planlar hayata geçirildiği takdirde Orta Asya’daki su sorunu çözüleceği gibi, gelecekte su yüzünden çıkabilecek krizler de önlenmiş olacaktır.
2. İşçilerin kanunsuz göçleri ve kara para aktarımı gibi sorunların çözümü.

3. Dış pazarların ortaklaşa keşfi, ulaşım sorunlarının çözümü, enerji kaynaklarının
dünya pazarlarına ulaştırılması.
4. BDT ülkeleri arasında entegrasyon süreçlerinin geliştirilmesi.

5. Her bir ülkenin sorunlarına göre, o ülkeye sorunların çözümünde Rusya’nın yardım etmesi.

6. Orta Asya ülkelerindeki Rus nüfusun haklarının korunması.

7. Sovyetler Birliği zamanından kalan farklı alanlardaki müesseselerin modernleştirilmesi. Böylece bir taraftan Rus şirketlerinin faaliyet alanı genişletilirken, diğer
taraftan da Orta Asya ülkelerinde yeni iş yerleri açılacaktır.
Vladimir Putin’in devlet başkanı yeminini ettikten hemen sonra Türkmenistan ile
Özbekistan’ı ziyaret etmesi (Mayıs 2000), onun bölgeye ne kadar büyük önem verdiğini göstermektedir. Putin Rusyası’nın Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerinde yukarıda
maddeler hâlinde verilen işbirliği alanlarını ön plana çıkarması, Rusya’nın bölgeye yeniden “dönüş”ünü sağladı. Bu dönüşü sağlayan başka etkenler de mevcuttur. En başta
Rusya, enerji kaynaklarından elde ettiği gelirler sayesinde ekonomik krizi atlatmayı
başardı ve IMF gibi kuruluşlara olan borçlarını tamamen kapattı. Bu husus Rusya’nın
daha bağımsız bir dış politika izlemesini ve ABD’nin tek kutuplu dünya düzenini
100 Birgit Brauer-Beate Eşment, “Politika Rossii v Tsentralnoy Azii”, s. 159.
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sorgulamaya başlamasını da beraberinde getirdi. Ekonomik ve siyasî olarak güçlenen
Rusya, Orta Asya ülkeleri için sırtlarını dayayabilecek daha cazip bir ülke hâline geldi.
Nitekim Rusya, Vladimir Putin döneminde Orta Asya ülkelerine yaptığı yatırımları
ve destekleri arttırdı, bu ülkelerin Rusya’ya olan borcunun bir kısmını sildi.
Rusya ile Orta Asya ülkelerini yakınlaştıran bir başka konu ise bu ülkelerdeki
yönetimlere verdiği destektir. Özellikle Batı’nın Orta Asya ülke ve rejimlerini anti-

demokratik olarak nitelemesi karşısında Moskova, mevcut liderleri desteklemekte ve
özellikle de demokratikleşme adına dışarıdan yapılan müdahalelere karşı çıkmaktadır.
Putin döneminde Rusya’ya karşı politikasını en belirgin şekilde değiştiren Özbekistan oldu. İslam Kerimov’un Rusya’ya karşı tutumunu değiştirmesinin nedeni
Putin’in politikasından ziyade, radikal İslamcı grupların Özbekistan’da faaliyetlerini
artırmaları ve Kerimov’un bu sorunu Moskova’nın yardımıyla çözmek istemesidir.
Nitekim Kerimov, bu tehdit karşısında Rusya’nın Orta Asya’daki çıkarlarına saygı
duyduğunu ve Rusya’nın Özbekistan’ın en büyük ortağı olduğunu belirtti.101 Özbekistan’ın Rusya’ya yaklaşmasının, ABD ile ilişkilerinin bozulduğu bir döneme denk
gelmesinin de tesadüf olmadığı bir gerçektir. Özbekistan’daki 2005 Andican olayı ve
devrim denemeleri, sadece bu ülkenin değil, diğer Orta Asya ülkelerin liderlerini de
Moskova’ya yakınlaştırdı. Bütün bunların neticesinde Özbekistan, Kolektif Güvenlik
Örgütü Anlaşması ile Avrasya Ekonomi Topluluğu’na üye olmakla kalmadı, Rusya
ile dostluk münasebetlerinin gelişimini öngören bir anlaşma da imzaladı ve ülkedeki
ABD üssünü kapattı. Özbekistan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’nün çalışmalarına daha
aktif katılması da Rusya’nın bu şekildeki yaklaşımının bir sonucuydu.
Ancak Rusya - Özbekistan münasebetlerinde çok geçmeden yeniden değişiklikler
yaşandı. Bu değişiklikler, Dmitriy Medvedev’in devlet başkanlığı dönemine (20082012) denk gelse de söz konusu değişiklikler, Moskova’nın değil Taşkent’in izlediği
dış politikadan kaynaklandı. Özbekistan, dış politikada sıkça değişikliğe gitmekte ve
büyük güçlerin bölgeye olan ilgisini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışmaktadır. Bunu, çok yönlü dış politika olarak adlandırmak da mümkündür. Nitekim
son yıllarında İslam Kerimov’un Rusya ile münasebetleri tamamen kesmeden yeniden
ABD ile yakınlaşma politikası izlediği görüldü. Bu bağlamda Özbekistan, Avrasya
Ekonomik Topluluğu ve Kolektif Güvenlik Örgütü Anlaşması üyeliklerini dondurdu,
bir görüşe göre ordusunu NATO standartlarına göre düzenlemeye başladı. Diğer taraftan Rusya, Özbekistan’ın en büyük ticarî ortağıdır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi
101 “Karimov Nazval Rossiu Samım Moşnım Partnerom Uzbekistana”, 12.12. 2003, http://russian.people.
com.cn/200312/12/rus20031212_85355.html
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ve Özbekistan’dan Rusya’ya gelen işçilerin sayısı her geçen sene artmaktadır.102
Özbekistan’dan farklı olarak Kırgızistan’ın dış politikası bu kadar değişken değildi.
Kırgızistan’daki devrim (2005), Rusya yanlısı Devlet Başkanı Askar Akayev’in istifasıyla sonuçlansa da çok geçmeden Akayev’in yerine geçen Kurmanbek Bakiyev’in de
dış politikada yönünü Akayev’den dahi daha fazla Rusya’ya doğru çevirdiği anlaşıldı.
Bakiyev’in beş yıllık iktidarı boyunca Rusya, Kırgızistan’ın en yakın müttefiki hâline
geldi. Dolayısıyla 2005 yılını, Rusya’nın Orta Asya siyasetindeki dönüm noktalarından biri olarak nitelendirmek mümkündür. Batı’nın müdahalesi karşısında Rusya’nın
sergilediği tutum ve gösterdiği destek, bu ülkelerin Rusya’ya olan güvenini de artırdı.
Bakiyev döneminde ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan Kırgızistan bu alanda
da çözümü Rusya’da aradı ve ekonomik alanda tamamen Rusya’ya bağımlı hâle geldi.
Bakiyev, iktidarının son yıllarında (2009-2010) dış politikada sadece Rusya temelli siyaset izlemenin yanlış olduğunu anlamış olmalı ki, Rusya’ya verdiği vaatleri yerine
getirmedi. Bu vaatlerin başında hiç şüphesiz ABD’nin üssünün kapatılması gelmektedir. Kırgızistan, bu üssün kirası için yılda 150.000.000 Dolar ödeyen ABD’den kira
parasını arttırmasını istedi, ancak Kırgızistan’ın bu talebine cevap Rusya’dan geldi.
Moskova, Amerikan üssünün kapatılması karşılığında Kırgızistan’ın Rusya’ya olan
borcunun silineceğini, Kırgızistan’a yeni kredilerin verileceğini bildirdi. Nitekim Rusya’nın 2.000.000.000 Dolar kredi sözü ve 180.000.000 Dolar borcunun silinmesi karşılığında Kırgızistan, Amerikan üssünün kapatılacağını ilan etti.103 Bakiyev’in Rusya’dan destek almasına rağmen bu üssü gecikerek kapatması (Bakiyev, parlamentonun
bu yöndeki kararını 20 Şubat 2009’da imzalamıştır) ve diğer vaatleri yerine getirmemesi, belki de en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde Rusya’nın kendisine verdiği desteği kesmesine neden oldu. 2010 yılında Kırgızistan’da başlayan gösterilerin asıl nedeni,
dünyayı sarsan ekonomik krizi Kırgızistan’ın da atlatamaması ve bundan dolayı halkın yaşadığı sıkıntılardı. Bakiyev’in Moskova’ya vadettiklerini yerine getirmemesi ise
Rusya’nın zor günler geçiren Kırgızistan’a maddî yardımı ve Bakiyev’e verilen desteği
kesmesine sebep oldu. Bütün bunların neticesinde Bakiyev iktidardan uzaklaştırıldı,
Kırgızistan ise yeni bir siyasî ve ekonomik krizle karşı karşıya kaldı.104
Bakiyev’in iktidarı kaybetmesi, Rusya’nın Kırgızistan’daki konumunu zayıflatmadı. Bakiyev’in “direnme” sürecinde Kremlin, yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı
102 Vladimir Razuvaev, “Rossiya i Uzbekistan: Trudnıy Puty k Vzaimoponimaniu”, 20.05.2013, http://interaffairs.ru/read.php?item=9530
103 İlyas Kamalov, “Manas Üssünün Kapatılması: Rusya-ABD Mücadelesinde Yeni Bir Sayfa”, 4.02.2009,
http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=101
104 Kırgızistan’daki olaylar, sebep ve sonuçlar için bkz. Aleksandr Knyazev, Kırgızistan’da Son Gelişmeler:
Dün, Bugün, Yarın, ORSAM Rapor No. 26, Ankara 2011.
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kendisine destek vermediği için Rusya yeni iktidarın da güvenini kazandı. Ayrıca Kırgız yetkililer, birçok sorunun yalnızca Rusya’nın desteğiyle çözülebileceğini anladılar.
Nitekim her ne kadar 2011’de devlet başkanı olan Almazbek Atambayev da Kerimov
gibi çok yönlü dış politika izlemeye çalışsa da (Özbekistan’dan farklı olarak Kırgızistan, Türkiye ile de yakın işbirliği geliştirmektedir) Rusya, Kırgızistan’ın en önemli
müttefiki olarak kalmaya devam etmektedir.
XXI. yüzyılın hemen başında Özbekistan’ın Rusya ile yakınlaşması, Kazakistan
tarafından kıskançlıkla karşılandı. Zira Kazakistan ile Özbekistan, bağımsızlıklarından itibaren Orta Asya’da Orta Doğu’daki İran - Suudi Arabistan rekabetine benzer
bir liderlik mücadelesi içindedirler. Vladimir Putin’in iktidarının ilk yıllarında Rusya’nın Orta Asya’da önceliği Özbekistan’a tanımaya başlamasının önemli nedenlerinden biri de Kazakistan’ın Batı ile işbirliğini artırmasıydı. Kazakistan da aynı Rusya
gibi “çok yönlü” bir politika izlemeye çalışmakta ve bu politika ona Rusya, ABD ve
Çin arasında manevra yapma şansı tanımaktadır. Astana, Rusya ile münasebetlerini
koparmadan Batı ile çeşitli alanlarda projeler yürütmeyi başarmaktadır. Kazakistan’ın
NATO ile “Barış Adına İşbirliği” projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği ortak eğitim
faaliyetleri arttığı gibi, Astana ABD’nin Irak’a müdahalesini de destekledi, hatta barış
gücü çerçevesinde kendi askerlerini gönderdi.105
Diğer taraftan Kazakistan, Moskova’nın kendisine “ağabeylik” yapmasından rahatsız olmaktadır. Her geçen gün ekonomik olarak güçlenen Kazakistan, bir taraftan
eşit haklar temelinde Rusya ile ilişkiler geliştirmek isterken, diğer taraftan da Orta
Asya ülkelerinin liderliğine soyunmaktadır.
Türkmenistan ise daha Saparmurat Niyazov (Türkmenbaşı) döneminde (19912006) daimî tarafsızlık statüsü elde ederek tarafsız bir dış politika izlemeye başladı.
Gurbangulı Berdimuhammedov da bu politikayı devam ettirmektedir. Ancak özellikle enerji alanında (enerji kaynaklarını pazarlama konusunda) Rusya’ya devam eden
bağımlılık, Kremlin’i Orta Asya’nın bu cumhuriyetinde de diğer ülkelere kıyasla daha
avantajlı kılmaktadır.
Genel olarak, Batı’nın baskısı karşısında ve radikal İslamcılarla mücadelede Moskova’nın desteğini elde etmenin yanı sıra, enerji kaynaklarının dünya pazarına çıkarılması, ticarî ilişkilerin geliştirilmesi, Rus askerî üslerinin varlığı, Orta Asya’daki Rus
azınlıklar gibi faktörler de Rusya ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlamaktadır.
105 S. Demidenko, “Politiçeskie Perspektivı Stran Tsentralnoy Azii i Rossiyskie İnteresı v Etom Regione”,
Vestnik Analitiki, No. 3 (25), Moskva 2006, s. 182.
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c)

Rusya’nın Orta Asya Ülkeleri İle Geliştirdiği Askerî İşbirliği

Orta Asya’daki Rus Askerî Üsleri
Vladimir Putin, Orta Asya’da etkisini artırma çabaları çerçevesinde Rusya’nın bölgede askerî varlığını pekiştirme yönünde de önemli adımlar attı. 2003 yılının sonbaharında Kırgızistan’da Rus Kant Askerî Üssü açıldı. Daha 1941 yılında Kant’ta bir
askerî hava alanı ve bir askerî birlik oluşturularak hava okulu da açılmıştır ki, burada
Hüsnü Mübarek ve Hafız Esad gibi Orta Doğu’nun önde gelen liderleri eğitim almıştır. Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla bu okul ve birlik, önemini kaybetti.
ABD’nin Kırgızistan’da Manas Askerî Üssü’nü açmasından sonra (2002) Moskova da
Kant’taki havaalanının Rus üssüne çevrilmesi konusunda Kırgız yetkilileriyle anlaşmaya vardı. Bu üssün resmî amacı, hava sahasını kontrol altında tutmak ve gerektiğinde terör grupları ile mücadele etmektir. 2006 yılında Kant Askerî Üssü gerek askerî
teknoloji gerekse asker sayısı bakımından 2,5 kat genişletildi. Kant üssünde SU-25
adlı beş adet hücum uçağı, dört adet L-29 adlı eğitim uçağı, iki adet Mİ-8 helikopteri
bulunmaktadır.
1954’te kurulan Issık Göl’deki Askerî Deniz Filosu da Rus mülkiyeti sayılmaktadır (1993’ten beri). Kırgızistan’da Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’na bağlı
sismik ve radyosismik laboratuvarlar da mevcuttur.106 Böylece özellikle yüzyılın başından itibaren Rusya bu ülkede askerî varlığını arttırdı. Kırgızistan’daki söz konusu
Rus askerî varlığı ile ilgili önemli gelişme, 2012 yılının sonunda yaşandı. Taraflar,
cumhuriyetteki bütün Rus askerî varlığının tek çatı altında birleştirilmesi konusunda
anlaşmaya vardılar. 2017’de hayata geçecek olan bu anlaşmanın süresi 15 yıldır.107
Rusya, Kazakistan ile de yakın askerî münasebetler içerisindedir. Ocak 2004 tarihinde SSCB’nin en büyük uzay üssü olan Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nün
50 yıllığına Rusya’ya kiralanması konusunda Rusya ile Kazakistan anlaşmaya vardılar. Bu üssün yanı sıra Kazakistan topraklarında Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı
Nakliye Uçağı Alayı (Kustanay), Sarı-Şagan deneme poligonu, uzay birliklerine bağlı
radyo-teknolojik merkez gibi askerî mahiyette birimler bulunmaktadır.
Baykonur Uzay Üssü, aslında her iki ülke (Rusya ve Kazakistan) için de büyük
önem arz etmektedir. Burası dünyanın en gelişmiş uzay üslerinden biri olup en fazla
uzay aracı fırlatılan ve çok sayıda araştırma ile faaliyet gerçekleştirilen bir üstür. Yine
Baykonur, sahip olduğu 15 çeşit askerî amaçlı uzay fırlatma sistemi itibarıyla diğer
106 “Rossiyskie Voennıe Bazı v Tsentralnoy Azii“, http://www.report.kg/infografika/1221-rossijjskie-voennye-bazy-v-centralnojj-azii.html
107 Olga Gritsenko, “Baza Dlya Sotrudniçestva“, 20.09.2012, http://vz.ru/politics/2012/9/20/598992.html
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uzay üslerinden üstündür. Avrupalı uzmanlara göre, “uzaya dünyadan en kolay çıkılacak yer, Baykonur Uzay Üssü’dür.” Aynı özellikleri taşıyan başka bir üssün kurulması
çok kolay olmadığı için Rusya, kendi topraklarında başka uzay üsleri de olmasına
rağmen Baykonur’a büyük önem vermekte ve Kazakistan’a yıllık yaklaşık 115.000.000
Dolar kira ödemektedir. Bununla birlikte Rusya, üssü ticarî amaçlarla kullanmakta ve Kazak yetkililerinin belirttiğine göre yıllık 1.000.000.000 Dolar’dan fazla gelir
elde etmektedir. Bütün bunların yanı sıra Baykonur uzay üssü, ayrıca Rusya’nın uluslararası arenadaki konumunu da güçlendirmektedir. Astana açısından bakıldığında
ise Kazakistan bağımsızlığını kazandığı dönemde bu üssü çalıştıracak alt yapıya ve
yeterli sayıda uzmana sahip olmadığından dolayı üssü Rusya’ya kiraladı. Ancak o tarihten itibaren Kazakistan’ın bu alana önem vermeye başlaması ve kendi uzmanlarını
yetiştirmesi, aynı zamanda Rusların tecrübelerinden de faydalanması gibi hususlar,
anlaşma süresi sona erdiğinde sürenin tekrar uzatılmayacağına ve Kazakların bu üssü
kendilerinin işleteceğine işaret etmektedir. Dolayısıyla Kazakistan’ın da “uzay devleti”
olma yolunda büyük adımlar attığını ve Baykonur Uzay Üssü’nün Rus-Kazak işbirliğinin geliştiği en önemli alanlardan biri olduğunu söylemek mümkündür.
Özbekistan’da Rus askerî üssü olmasa da Özbekistan’ın Andican olayları sonrası
ABD ile arası açıldıktan ve Kasım 2005 yılında Amerikan üssündeki son Amerikan
uçağı Özbekistan’ı terk ettikten sonra, Rusya ile Özbekistan arasında imzalanan anlaşmaya göre, iki ülke karşılıklı olarak birbirlerinin askerî üslerini kullanabileceklerdir.108 Bu anlaşma gereğince Moskova, 2001-2005 yılları arasında ABD tarafından
kullanılan Hanabad Üssü’nü 2006-2012 yılları arasında kullandı. 2005 yılından itibaren Özbekistan’da Rus üssünün açılması konusu sık sık gündeme gelse de taraflar bu konuda bir türlü anlaşmaya varamadılar. Özbekistan’ın KGAÖ’deki üyeliğini
(2012’de) dondurmasından sonra da tarafların anlaşmaya varmaları mümkün görünmemektedir. Zira Özbekistan yeniden ABD ile yakınlaşmaya başladı ve bu yakınlaşmanın en önemli boyutunu da askerî alandaki işbirliği oluşturmaktadır. 2014’te
NATO birliklerinin Afganistan’dan ayrılmasından sonra bu ülkede yeniden Amerikan üssünün açılması konusu gündeme gelmektedir. ABD’nin Özbekistan’a yeni yatırımlar yapmaya hazırlanması, Kerimov’un tek yönlü dış politikadan (Rusya temelli)
vazgeçmek istemesi, Rusya’ya Tacikistan ve Kırgızistan’da hidroelektrik santraller inşa
etmek istemesinden dolayı kızması, Özbekistan’ın komşularıyla sorun yaşaması gibi
hususlar Özbekistan’ın ABD ile münasebetlerini yeniden başlatmasına neden oldu.
Rus yetkililer Özbekistanlı meslektaşlarının ABD ile işbirliği geliştirme çabalarını
108 Klaus-Helge Donath, “Vozvraşenie Rossii v Srednüü Aziu“, 15.05.2006, http://www.inosmi.ru/translation/227431.html
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yakından takip etmektedirler ki Kremlin’in Tacikistan ve Kırgızistan ile askerî münasebetlerini artırma ve oradaki üslerin süresini uzatma yönündeki uğraşları da bunu
doğrulamaktadır.
Netice itibarıyla Rusya, yakın zamana kadar Türkmenistan hariç, Orta Asya’daki
bütün cumhuriyetlerde önemli askerî üsler bulundurdu ya da bu ülkelerdeki üsleri
aktif olarak kullanma hakkına sahipti. Özbekistan’ın dış politikasını gözden geçir-

mesinden sonra Moskova, bu alandaki önemli müttefikini kaybetmek üzeredir. Moskova, bu kaybı da Moskova, Kırgızistan ve Tacikistan ile anlaşmalarını yenileyerek
kapatmaya çalışmaktadır.
Bununla birlikte Rusya’nın bölgedeki askerî üsleri, Rusya açısından askerî önemden ziyade siyasî önem taşımaktadır. Nitekim Rus üsleri veya bölgedeki Rus birlikleri
Tacikistan’daki iç savaş hariç büyük operasyonlara katılmadı ve muhtemelen yalnızca
lokal seviyelerdeki operasyonları gerçekleştirebilecek kapasiteye sahiptirler. Dolayısıyla
bu üsler ne zaman ve nasıl kullanılacağı bilinmeyen, ancak Rusya’nın bölgedeki varlığını pekiştiren bir araç olarak nitelendirmek mümkündür. Rusya’nın Orta Asya ülkeleriyle askerî alanındaki münasebetleri ayrıca ŞİÖ ile KGAÖ çerçevesinde gelişmektedir.
Şanghay İşbirliği Örgütü
Rusya’nın Orta Asya ile münasebetlerini askerî alan da dâhil olmak üzere çok
yönlü geliştirme çabalarından biri de ŞİÖ çerçevesinde yapılmaktadır. Rusya, Çin,
Hindistan, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın asıl üye;
Moğolistan, Afganistan, Belarus ve İran’ın gözlemci statüde olduğu ŞİÖ, bölgesel
güvenliği sağlamak ve özellikle Rusya ve Çin’in ABD’nin bölgedeki etkisini azaltmak
amacıyla kuruldu.

ŞİÖ, kuruluşundan itibaren çok sayıda tatbikat gerçekleştirdi. 2003 yılında Kazakistan ve Çin’de askerî tatbikatlar gerçekleştirilirken, 2005 yılında Çin ile Rusya, ortaklaşa “Barış Misyonu-2005” tatbikatını yaptılar. Bu tatbikatları 2006-2007 yılındaki
tatbikatlar ile “Volgograd-Antiterör-2008” ve “Barış Misyonu-2009” adlı 2008-2009
tatbikatları takip etti. Yine 6 Mayıs 2011’de Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde
ŞİÖ ülkelerinin bir kısmı terörle mücadele kapsamında ortak bir tatbikat yaparken,
2012’de de Tacikistan’da Barış Misyonu-2012 ortak tatbikatı gerçekleştirildi.109
Gerçekleştirilen çok sayıda tatbikata rağmen ŞİÖ, günümüze kadar uluslararası
seviyede herhangi bir sorunun çözümünde yer almadı, herhangi bir müdahalede bulunmadı. Buna rağmen birçok ülke ŞİÖ’ye önem vermeye devam etmektedir. Hin109 ŞİÖ Resmî internet sitesi, http://rus.sectsco.org, Son Erişim Tarihi: 09.05.2016
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distan ile Pakistan’ın üyeliği ve Afganistan, Moğolistan ve İran’ın üyelik çabalarıyla
ülkeler bir taraftan bölgede güvenlik sorununu çözmek, diğer taraftan örgüt dışında
ayrı güçlerin kendilerine karşı baskısını azaltmak istemektedirler. Çin ve Rusya ile
birlikte olmanın verdiği prestij, izolasyonun azaltılması, ekonomi ve enerji alanlarındaki işbirliği imkânı da bu ülkeler için ŞİÖ’yü cazibeli kılmaktadır. Ancak gerek eski
ve yeni üye ülkelerin gerekse de aday ülkelerin söz konusu çıkarlarını elde etmeleri
için bölgedeki sorunlar (sınır sorunları, güvenlik sorunu vs.) çözülmelidir. Bu tür sorunların sayısı da az değildir. Bütün bunları şüphesiz üye ülkeler de anlamakta ve
bundan dolayı bir taraftan genişleme sürecini yavaş yürütmekte, diğer taraftan da öyle
görülüyor ki, mevcut sorunların tarafları arasında arabuluculuk yapmaktadırlar.
Rusya’nın ŞİÖ’ye önem vermesinin bir başka sebebi ise, mevcut dünya düzenindeki
konumundan memnun olmamasıdır. ŞİÖ sayesinde Rusya, en azından bölgesel seviyede, Batı’ya karşı koyabilmekte ve alternatif bir güç olmaya çalışmaktadır. Nitekim bazı
Rus ve Batılı uzmanlar, ŞİÖ’nün NATO’ya alternatif olabileceği düşüncesindedirler.
Bununla birlikte ŞİÖ, NATO gibi bir askerî birlik statüsüne sahip değildir.
ABD’yi bölgeden uzaklaştırmanın yanı sıra örgüt, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması, terör ve uyuşturucu trafiği ile mücadele, ekonomi ve enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi ile meşgul olmaktadır. Ancak örgütün aslında potansiyelin altında
faaliyet gösterdiğini de söylemek mümkündür. Bunun en önemli nedeni, üye ülkelerin
bölgeye yönelik amaçlarının ve örgüt ile ilgili düşüncelerinin farklı olmasıdır. En büyük farklılık da Rusya ile Çin arasında yaşanmaktadır. ABD’yi bölgeden uzaklaştırma
konusunda Rusya ile hemfikir olan Çin, ŞİÖ’yü kendisi için önemli bir pazar olarak
görmekte ve örgütün askerî faaliyetlerden ziyade ekonomik sorunlarla uğraşması gerektiğini vurgulamaktadır. Böylece Çin, ŞİÖ sayesinde özellikle Orta Asya ülkeleriyle
ekonomi alanındaki işbirliğini arttırma çabası içerisindedir. Ekonomi alanında Çin’in
yer almadığı Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde Orta Asya ülkeleriyle işbirliğinden yana olan Rusya ise tam tersine ŞİÖ’nün askerî boyutunu ön plana çıkarmakta ve
böylece askerî olarak ABD’yi, ekonomik olarak da Çin’i zayıf düşürmek istemektedir.
Netice itibarıyla ŞİÖ, bölgede istikrar ve barışın korunması açısından önemli bir
örgüt olmakla birlikte, yukarıda da belirttiğimiz gibi potansiyelin altında faaliyet göstermektedir. Şimdiye kadar örgütü ayakta tutan husus, üye ülkelerin ABD’nin “demokratikleştirme” süreci çerçevesinde bölgeye müdahalesine karşı koyma isteği oldu.
Örgütün bu misyonla yetinmesi Rusya’nın işine gelmektedir. Zira Rusya, bölge ülkeleriyle ŞİÖ’den başka, askerî alanda Kolektif Güvenlik Örgütü, ekonomi alanda da
Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde işbirliği geliştirmektedir.
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü
15 Mayıs 1992 tarihinde Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve
Ermenistan Taşkent’te Kolektif Güvenlik Anlaşması’nı imzaladılar. 1993 yılında bu
anlaşmaya Azerbaycan, Gürcistan ve Beyaz Rusya da katıldı. Beş yıllığına imzalanan
bu anlaşmanın 1999 yılında süresi sona erince Azerbaycan, Gürcistan ve Özbekistan
anlaşmanın süresini uzatmaya yanaşmadılar. 14 Mayıs 2002 tarihinde ise anlaşma-

nın süresinin uzatılmasını öngören yeni bir anlaşmaya imza atan ülkeler, faaliyetlerini
bir örgüt çerçevesinde yürütme kararı aldı ve KGAÖ’nün kurulduğunu ilan ettiler.110
Böylece BDT coğrafyasında ilk askerî-siyasî blok ortaya çıkmış oldu. Örgütün kuruluş anlaşmasına göre, taraflar başka bir askerî birliğe üye olamayacak, birbirlerine
yönelik herhangi bir operasyona da katılamayacaklardır. Örgüte üye ülkelerden birine
yapılan saldırı, bütün üyelere yapılmış sayılacaktır.

Özbekistan, yüzünü Batı’dan çevirerek tekrar Moskova yanlısı politika izlemeye başladığında örgüte yeniden (2006) üye oldu. Özbekistan örgüte üye olurken taraflar, “renkli devrimleri” bastırma amaçlı özel kuvvetlerin oluşturulması konusunu dahi ele aldılar.
2009’da ise örgüte bağlı Kolektif Operatif Harekât Birliği oluşturuldu. 4.000 askerden
oluşan birlik, Kırgızistan’daki Rus üssünü de kullanmaktadır. Bununla birlikte Özbekistan’ın üyeliği uzun sürmedi. 2012’de Özbekistan, örgüte üyeliğini dondurdu. Ancak bunun Moskova’yı çok üzdüğünü de söylemek mümkün değildir. Zira son dönemde Özbek
yetkililer, örgüt içerisinde alınan bütün kararları veto ediyorlardı. Gerekçe olarak da Özbekistan’ın 1999-2005 arasında örgüte üye olmadığını ve bu yıllarda alınan kararlarda
kendilerinin imzalarının olmamasını gösteriyorlardı. Bu da örgütün faaliyetlerini sınırlandırıyordu. Yine Özbekistan 2005’te örgüte yeniden üye olduğunda, komşularıyla olan bütün sorunlarını da örgütün gündemine taşıdı. Bu husus da örgütün işlevselliğini zayıflattı.
Haziran 2010’da Kırgızistan’daki gösteriler artınca ve Kırgız-Özbek çatışması başlayınca Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, KGAÖ’nün yeni kurulan birliği Kırgızistan’a göndermesini talep etse de örgüt, birliklerini Kırgızistan’a gönderme
cesaretinde bulunamadı, yalnızca Kırgızistan’da istikrarın sağlanması sürecine aktif
olarak katıldı.
Kırgızistan’daki olaylar sırasında KGAÖ’nün bu ülkeye birliğini göndermemesi,
örgütün “var olma” amacının sorgulanmaya başlanmasına neden oldu. Nitekim kuruluştan itibaren örgüt, hiçbir askerî operasyona katılmadı. Buna rağmen örgütün
yine de Kremlin ve Kremlin’in Orta Asya siyaseti açısından önemli rol oynadığını
110 KGAÖ ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. V. D. Nikolaenko, Organizatsiya Dogovora O Kollektivnoy
Bezopasnosti, Moskva 2004.
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söyleyebiliriz. Bu örgüt sayesinde Moskova, bölge ülkeleriyle entegrasyon süreçlerini
arttırmak ve bölgedeki askerî varlığını pekiştirmek istemektedir. Orta Asya ülkelerinin renkli devrim ve bu devrimleri destekleyen ülkeleri bir tehdit olarak algılamaları,
Rusya’nın işini kolaylaştırmaktadır. ŞİÖ’den farklı olarak Çin gibi önemli bir rakibin
bu örgütte olmaması da Rusya’nın işini hem kolaylaştırmakta hem de örgütün önümüzdeki dönemde daha aktif olabileceğine işaret etmektedir. KGAÖ’nün yanı sıra
ŞİÖ çatısı altında tarafların gerçekleştirdikleri askerî tatbikatlar ile Rusya’nın bölgede
sahip olduğu askerî üsler göz önünde bulundurulduğunda Moskova’nın özellikle son
dönemde bölgedeki askerî varlığını pekiştirdiğini söyleyebiliriz.
d)

Rusya’nın Orta Asya Ülkeleriyle Geliştirdiği Ekonomik İlişkiler

Enerji
Enerji kaynaklarına sahip olan Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra bu kaynaklar sayesinde çok kısa sürede ekonomilerini
geliştirmeyi ve bölgede önemli bir oyuncu hâline gelmeyi planladılar. Bunun için de
en başta ellerindeki enerji kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştırmaları gerekiyordu.
Ancak bu ülkelerin enerji kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştıracak boru hatlarına
ve alt yapıya sahip olmamaları, konuyla ilgili yaptıkları planların ertelenmesine neden
oldu. SSCB zamanında Moskova, Orta Asya’ya daha çok tarım bölgesi olarak baktı ve
buradaki enerji kaynaklarına fazla önem vermedi. Bundan dolayı SSCB döneminde
Orta Asya cumhuriyetleri çıkarttıkları kaynakların bir kısmını kendi ihtiyaçları için
kullandılar, geri kalanı da Rus boru hatlarına aktarıldı. Dünyaya ihracat için gerekli
boru hatları bu ülkelerde inşa edilmemişti.
SSCB’nin parçalanmasıyla durum değişti. Orta Asya ülkeleri, enerji kaynaklarını
dünya pazarına ulaştırmak için çeşitli projeler üzerinde çalışmaya başladılar. Moskova
ise bu projelere baştan beri karşı çıktı, ayrıca kendi boru hatlarından da bu ülkelerin
petrol ve gaz ihracatını sınırlandırdı. Moskova, bu ülkelerin çeşitli projeler üzerinde
çalışmaya devam etmeleri üzerine, transit parasından da mahrum kalacağı düşüncesiyle, sınırlı şekilde de olsa boru hatlarını Türkmenistan ve Kazakistan’a açtı. Nitekim
bugün Türkmenistan, Ukrayna’ya gaz ihracatı yaparken, Kazakistan da Atırau-Samara boru hattı aracılığıyla petrolünü Doğu ve Batı Avrupa ülkelerine ihraç etmektedir. Kazakistan’ın Atırau şehri ile Rusya’nın Samara şehrini birbirine bağlayan 697
kilometre uzunluğundaki bu hat sayesinde Kazakistan yılda yaklaşık 20.000.000 ton
petrol ihraç etmektedir. Yine Tengiz-Novorossiysk petrol boru hattından ihraç edilen
petrol miktarı da 2014’te 67.000.000 tona çıkartıldı.
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Ancak bu boru hatları yeterli olmadığı gibi, Kazakistan’ı tamamen Rusya’ya bağımlı kılmaktadır. Bundan dolayı Rusya’nın baskısına rağmen Kazakistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’na da katılmaya karar verdi. 2008 yılının ikinci yarısı ile 2009
yılının tamamında Kazakistan, Tengiz petrol yatağından 2.200.000 ton petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’na aktardı. Tengiz petrolü, Hazar Denizi yolu ile Bakü’ye ulaştırılıyor, oradan da boru hattına aktarılıyordu. Ancak tarafların transit fiyatı
konusunda anlaşamamalarından dolayı 2010’da Kazak petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan
Boru Hattı’na gönderilmedi. Günümüzde ise bu konu yeniden gündemdedir. Bu projeye katılımı hiç şüphesiz, Kazakistan’ın daha bağımsız hareket etmesini sağlayacaktır.
Kazak petrolü, Rus boru hatları sayesinde dünya pazarına ulaştırılırken, doğalgaz alanında Rusya - Kazakistan işbirliği daha farklı boyutta gelişmektedir. Daha
2002 yılında Rus enerji devi Gazprom ile Kazakistan’ın enerji şirketi KazMunayGaz,
ortak enerji şirketi (KazRosGaz) kurdular. Bu şirket Kazakistan içerisinde faaliyet
gösterdiği gibi, yurtdışına doğalgaz da ihraç etmektedir. Rus Gazprom şirketi, Kazakistan’dan yılda yaklaşık 8 milyar metre3 doğalgaz satın almaktadır. 2009 yılından
itibaren Gazprom, Kazak doğalgazını Avrupa fiyatlarından almaya başladı. Türkmen
ve Özbek gazını da Gazprom, Kazakistan üzerinden almakta ve 1.000 metre3 için 1,7
Dolar transit parası ödemektedir.111 Taraflar Kazak uranyumunun Rusya’da zenginleştirilmesi konusunda da anlaşmaya vardılar (2010). Böylece Rusya ile Kazakistan’ın
enerji alanında çok yönlü işbirliği içerisinde oldukları görülmektedir.
Rusya’nın enerji alanında sıkı işbirliği içerisinde olduğu bir başka ülke Türkmenistan’dır. 2003 yılında Rusya ile Türkmenistan 25 yıl süreliğine bir doğalgaz anlaşması imzaladılar. Gazprom, Türkmenistan’dan aldığı bu ucuz gazı, Rus iç pazarı için
kullanırken, Rusya’daki rezervleri dünyanın dört bir tarafına ihraç etmektedir. 2009
yılında ekonomik krize bağlı olarak ve Nisan 2009’da Orta Asya - Merkez (Rusya)
Boru Hattı’ndaki patlama nedeniyle Orta Asya’dan alınan toplam doğalgaz miktarında düşüş yaşandı (toplam 37,3 milyar metre3 alındı). 2010 yılında bu miktar 40
milyar metre3’ün üzerine çıktı.112 Bununla birlikte Türkmenistan’dan alınan miktarda
ciddi azalma oldu. 2010’da Rusya Türkmenistan’dan yalnızca 10,7 milyar metre küp
gaz aldı. 2011-2012’de bu rakam, 22,1 milyar metre3 seviyesine çıktı. Diğer taraftan Rusya, Kazakistan ve Türkmenistan Türkmen doğalgazının Kazakistan ve Rusya
üzerinden Avrupa’ya ulaştıracak Prikaspiyskiy (Hazar Yanı) Boru Hattı’nın inşaatı
konusunda anlaşmaya vardılar (2007). Anlaşmaya göre boru hattı, Türkmenistan ile
111 “İtogi Vizita Medvedeva v Kazakistan”, 8.09. 2010, http://www.pukmedia.com/russi/index.
php?option=com_content&view=article&id=5653:2010-09-08-08-09-05
112 Alexander Medvedev, “Gazprom ve Orta Asya: Geleneksel ve Uzun Vadeli Ortaklık”, Zaman, 28.01.2010.
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Kazakistan topraklarından geçecek ve daha sonra 1967 yılında inşa edilen Orta Asya
- Merkez (Rusya) Boru Hattı’na bağlanacaktır (uzunluğu toplam 1.700 kilometreye
ulaşacaktır). Ancak bu konuda da günümüze kadar somut bir adım atılmadı. Bundan
dolayı büyük petrol rezervlerine sahip Türkmenistan, yeni müşteri arayışını devam
ettirmekte ve bu konuda başarılı da olmaktadır. Nisan 2006’da Çin ile Türkmenistan,
Türkmen doğalgazının Çin’e ihracatını öngören bir anlaşma imzaladı ve 2009 yılının
sonunda Türkmenistan-Özbekistan-Kazakistan-Çin Boru Hattı faaliyete geçti. Yine
Türkmenistan Devletabad-Hangeran Boru Hattı ile İran’a doğalgaz ihraç etmektedir.
Bunlardan başka 2017’ye kadar Afganistan üzerinden Pakistan ve Hindistan’a uzanan
TAPİ Boru Hattı projesinin hayata geçmesi beklenmektedir.113
Türkmenistan, Batı’nın ortaya attığı ve Rusya’nın devre dışı bırakılarak Orta Asya’daki enerji kaynaklarının Avrupa’ya ihraç edilmesini öngören projelere de sıcak bakmaktadır. Avrupa ülkelerinin doğrudan Orta Asya ülkeleriyle enerji alanında işbirliği
geliştirmeleri, hiç şüphesiz iki tarafın da çıkarına olacaktır. Orta Asya ülkeleri böylece
kendi enerji kaynaklarını dış pazara ulaştırma konusunda Rusya’ya olan bağımlılıktan
kurtulmak isterken, Avrupa ülkeleri de Rus doğalgazına olan bağımlılık oranını azaltmak istemektedirler. Ancak Orta Asya ülkeleriyle AB ve ABD yetkilileri arasında bu
konu uzun süreden beri görüşülse de tarafların ileri sürdükleri projeleri hayata geçirme
konusunda pek başarılı olamadıklarını söylemek mümkündür. Bunun sebeplerini ise
ABD ile AB’nin özellikle “demokratikleşme” konusunda Orta Asya’daki rejimlerle bir
takım sorunlar yaşamaları, inşa etmek istedikleri boru hatlarını (Trans Hazar, Nabucco) dolduracak doğalgaz ve petrolü bulamamaları, bu projelere ve ayrıca bölge ülkelerinin ekonomilerine yeterince maddî destek göstermemeleri Hazar’ın statüsünün çözülememesi, şeklinde özetleyebiliriz. Bundan dolayı Orta Asya ülkeleri, alternatif arayışında bulunmalarına rağmen kendilerine siyasî ve ekonomik alanlarda destek veren,
ülkelerinin enerji alanlarına yatırımda bulunan, doğalgaz ve petrol ihracatı için müsait
bir alt yapıya sahip olan Rusya ile işbirliklerini arttırarak devam ettirmektedirler.
Rusya, enerji alanında Özbekistan ile de yakın işbirliği içerisindedir. Rusya ile
Özbekistan arasında imzalanan anlaşmaya göre, Özbekistan’daki Şahpahtı ve diğer
doğalgaz yatakları 15 yıllığına Rusya’ya kiraya verildi. Yine Rus petrol şirketi Lukoil,
Özbekistan’da petrol arama ve çıkarma işlemlerine katılmaktadır.114 Görüldüğü gibi
Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan enerji alanında Rusya ile sıkı bir işbirliği içerisindedir. Enerji kaynaklarına sahip olmayan Kırgızistan ise Rus petrol, do113 Natalya Grib-Mihail Zıgary, “Kalif na Gaz”, Kommersant, 22.12.2006.
114 Svetlana Gamova-Viktoriya Panfilova, “Karimov Gotov Menyatysya”, Nezavisimaya Gazeta, 22.05.
2006.
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ğalgaz ve elektriğini ihraç etmeye devam etmektedir. Ayrıca 2013’te Rus enerji devi
Gazprom, Kırgızistan’ın Rusya’ya olan borçları karşılığında ülkenin bütün doğalgaz
ağını satın aldı.
Neticede itibarıyla Moskova’nın enerji alanında bölgede güçlü bir konumda olduğunu ve önümüzdeki yıllarda da Avrasya coğrafyasında enerji alanında kurduğu
hâkimiyetinin devam edeceğini söyleyebiliriz.
Ticarî İlişkiler
Ticaret alanında da Orta Asya ülkeleri önceliği Rusya’ya tanımaktadırlar. Rusya’nın Orta Asya’daki en büyük ticaret ortağı, Kazakistan’dır. Rusya, Kazakistan ve
Beyaz Rusya’yı içeren Gümrük Birliği’nin kurulmasının bunda önemli etkisi vardır.
6 Ekim 2007’de Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan yetkilileri, Gümrük Birliği’nin
kuruluşunu kararlaştırdı ve Temmuz 2010 tarihinde Gümrük Birliği yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle ise Gümrük Birliği, “Tek Ekonomik Bölge” olarak
faaliyete geçti, 1 Ocak 2015’te de Avrasya Ekonomik Birliği’ne dönüştü. Aynı sene
Kırgızistan ile Ermenistan birliğe üye oldular.
Kazakistan Rusya’nın BDT ülkeleri arasında Ukrayna ve Beyaz Rusya’dan sonra
üçüncü, Orta Asya ülkeleri arasında birinci en büyük ticaret ortağıdır. 2008 yılında
Rusya ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmi 20 milyar Dolar iken 2009 krizi, iki
ülke arasındaki ticaret hacminin 13 milyar Dolar seviyesine kadar azalmasına neden
oldu.115 Ancak iki ülkenin de ekonomik krizi hızlı atlatması ve Gümrük Birliği’nin
hayata geçmesi, Kazakistan ile Rusya arasındaki ticaret hacminin artmasını sağladı.
Nitekim 2012 yılında Gümrük Birliği çerçevesinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi % 6.8 oranında büyüdü ve yaklaşık 24 milyar Dolar seviyesine çıktı. 2014’te ise
ticaret hacmi tekrar 19 milyar Dolar seviyesine kadar geriledi. Enerji başlığı altında
incelediğimiz bölümden de anlaşılacağı üzere enerji kaynakları ile çeşitli madenler, bu
ticaret hacminin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca taraflar uzay, askerî teknoloji, atom
enerjisi gibi alanlarda da işbirliği içerisindedirler. Özellikle Baykonur Uzay Üssü, taraflar arasındaki işbirliğinin gelişmesini hızlandırdı. Günümüzde Kazakistan’da çeşitli
alanlarda 3.000’e yakın Rus şirketi bulunmaktadır. Kazakistan ile özellikle bu ülkeye
sınırı olan Rus illeri ve Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan ve Başkurdistan cumhuriyetleri arasındaki ticarî ilişkiler ön plana çıkmaktadır.
Rusya’nın Orta Asya’daki ikinci en büyük ticarî ortağı Özbekistan’dır. Özellikle
115 “İtogi Vizita Medvedeva v Kazakistan”, 8.09.2010, http://www.pukmedia.com/russi/index.php?option=com_content&view=article&id=5653:2010-09-08-08-09-05
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Özbekistan’daki renkli devrim denemesinden sonra Kerimov’un Moskova’ya yakınlaşması, iki ülke arasındaki işbirliği alanını da genişletti ve 2010 yılında Rusya ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi son bir yıl içerisinde yaklaşık iki kat artarak 5 milyar
Dolar’a ulaştı. 2012’de ise bu rakam 7.63 milyar Dolar’a kadar yükseldi. 2014’te ise iki
ülke arasındaki ticaret hacmi 4 milyar Dolar’a kadar geriledi. Özbekistan açısından
baktığımızda Rusya, Özbekistan’ın en büyük ticarî ortağı olup dış ticaret hacminde
Rusya’nın payı yüzde 30 civarındadır.
Aynı Kazakistan ile münasebetlerde olduğu gibi Rusya-Özbekistan ticaretinde
de enerji kaynakları önemli bir paya sahiptir. 2009-2010 yıllarında Gazprom, Özbekistan’dan 29.3 milyar metre3 doğalgaz, 2011-2012 yıllarında da toplam 16.7 milyar
metre3 doğalgaz satın aldı. Bu rakamın önümüzdeki dönemde daha da artması beklenmektedir. Zira Gazprom, Özbekistan’daki yeni doğalgaz yataklarını işletme hakkı
elde etti. Rus enerji şirketi Lukoil de Özbekistan’da aktif faaliyetlerde bulunmakta,
iki proje çerçevesinde bu ülkedeki yataklardan doğalgaz çıkarmaktadır. Gazprom ve
Lukoil’den başka Özbekistan’da yaklaşık 800 Rus şirketi daha çalışmaktadır.116 Yine
Rusya-Özbekistan ticaretinde makine yapımı ürünleri de önemli bir yere sahiptir.
2010 yılında Özbekistan, Rusya’ya 74.000 motorlu araç sattı.117 İki ülke arasında ekonomik münasebetlerin artmasına, 2014 yılının sonlarında Özbekistan’ın Rusya’ya
olan 890.000.000 Dolar tutarındaki borcunun silinmesi de önemli rol oynadı.118
Kazakistan ve Özbekistan’dan sonra Rusya’nın bölgedeki diğer bir önemli ticarî
ortağı Türkmenistan’dır. Rusya ile Türkmenistan arasındaki gerek siyasî gerekse de
ekonomik ve ticarî münasebetler özellikle son yıllarda ivme kazandı. Enerji başlığı altında ele aldığımız bölümde de belirttiğimiz gibi, Rusya ile Türkmenistan arasındaki
işbirliği alanını enerji kaynakları oluşturmaktadır. Nitekim artan ticaret hacminde de
enerji kaynaklarının payı büyüktür. Türkmenistan’da iktidarın değişimi ile başlayan
dışa açılma siyaseti de hiç şüphesiz Rusya ile olan ticarî münasebetleri doğrudan etkilemektedir. 2010’da iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar Dolar iken, 2014’te bu
rakam 1.23 milyar Dolar seviyesine çıktı. Son dönemde Türkmenistan’da faaliyet gösteren Rus şirketlerinin sayısında da artış oldu. 2012’de Türkmenistan’da kaydı bulunan
Rus şirketlerinin sayısı 150’yi geçti. Bu şirketlerin başında Gazprom, Stroytransgaz,
İtera, Zarubejnefty ve KAMAZ gibi dünyaca ünlü Rus şirketleri gelmektedir.
Son dönemde iki ülke arasındaki ekonomik münasebetlerin gelişmesinde Türkmenistan’ın Rusya’dan KAMAZ marka kamyonlarını satın almaya başlaması, Rusya’nın
116 Viktoriya Panfilova, “Taşkent Zabıl o Dolge, a Moskva ne Napomnila”, Nezavisimaya Gazeta, 22.04.2010.
117 Luiza Mahmudova, “Torgovlya Uzbekistan i Rossii Prevısila 5 Milliardov”, 10.02. 2011, www.gazeta.uz
118 “Putin Psostil Karimovu Starıe Dolgi”, Vzglyad. Delovaya Gazeta, 10.12.2014.
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MTS (Mobil telefon) şirketinin Türkmenistan’daki faaliyetlerini arttırması, Rusya’nın
Silovıe Maşinı adlı şirketinin Mari Elektrik Santrali’ni yenilemesi, Moskova-Aşkabat
uçak seferlerinin arttırılması gibi gelişmeler119 de etkili oldu. Gurbangulı Berdimuhammedov’un dışa açılma siyasetinin devam etmesinin yanı sıra Türkmenistan’da Rusya Ticaret Odası’nın faaliyete geçmesi ve 2011 yılında iki ülkenin işadamlarının forumu çerçevesinde buluşmaya başlamaları gibi gelişmeler, önümüzdeki yıllarda da Rusya-Türkmenistan ticarî ilişkilerinin ivme kazanmaya devam edeceğine işaret etmektedir.
Rusya’nın Orta Asya Ülkeleriyle Ticaret Hacmi (1.000.000 Dolar)
2006

2010

2012

2014

Kazakistan

13.000

15.000

24.000

19.000

Kırgızistan

754

1.400

2.000

2.000

Özbekistan
Türkmenistan

2.375
307

*

5.000

1.000

7.653

1.400

4.000

1.230

Rusya’nın Kırgızistan ile ticarî münasebetleri, diğer ülkelerle olan münasebetlere
kıyasla daha düşük seviyede gelişmektedir. Bunun en önemli nedeni, Kırgızistan’ın
hem siyasî hem de ekonomik açıdan büyük sorunlar yaşamasıdır. Ancak yine de Rusya, Kırgızistan’ın en büyük ticaret ortağıdır. Rusya ile Kırgızistan arasındaki ticaret
hacmi 2014 yılında 2 milyar Dolar seviyesine çıktı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi
çok fazla olmamasına rağmen bu alandaki münasebetlerin özelliği, Rusya’nın Kırgızistan’a krediler açması, maddî destekte bulunması ve bu ülkeye fazlaca yatırım yapmasıdır. Rusya’nın bu alandaki desteği hiç şüphesiz karşılıksız kalmamaktadır. Kırgızistan, Rusya’nın bu siyasetine siyasî konularda verdiği tavizler, bölgede Moskova’nın
önem verdiği entegrasyon süreçlerine katılım ve Kırgızistan’daki stratejik müesseselerin Rusya’ya devri ile karşılık vermektedir. Eylül 2013’te Rus enerji devi Gazprom,
Kırgızistan’ın en büyük doğalgaz şirketi olan Kırgızgaz da dâhil olmak üzere cumhuriyetin bütün doğalgaz ağına sahip oldu. Gazpromneft-AeroKırgızistan adlı ortak
Rus-Kırgız şirketi de ülkede başarıyla faaliyet göstermektedir. Bu şirket, Amerikan
transit taşıma merkezi de dâhil olmak üzere ülkedeki bütün havaalanlarının yakıt ihtiyacını karşılamaktadır. Yine Kırgızistan, savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren
Dastan şirketini Ruslara sattı. 2015’te ise Kırgızistan, Avrasya Ekonomik Birliği’ne
üye oldu. Dolayısıyla her ne kadar Bişkek, çok yönlü dış siyaset ve ekonomik politika
izlemeye çalışsa da ekonomik alanda da Rusya, Kırgızistan’ın en önemli ortağı olarak
kalmaya devam etmektedir.
119 G. Turan-A. Dinç, “Enerji Sektörü Bağlamında Türkmenistan-Rusya Ekonomik İlişkilerinin Geleceği”,
Rusya Çalışmaları. Stratejik Araştırmalar-2, TASAM Yayınları, İstanbul 20009, s. 130.
*
Bu rakamda enerji kaynakları ticaret hacmine dâhil değildir.
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Genel olarak Orta Asya ülkelerinin 20. yıldönümünde Rusya, ekonomik alanda Orta Asya’ya tam olarak dönüş gerçekleştirerek bölgedeki bütün ülkelerin en büyük ticarî ortağı hâline geldi. Bu ülkelerle ekonomik alanda da entegrasyon sürecini başarıyla gerçekleştirmekte, stratejik mahiyetteki müesseseleri ele geçirmektedir.
Moskova, ekonomik olarak bölgedeki en önemli rakibi olan Çin’i de geride bırakmış
görünmektedir. Gümrük Birliği’nin faaliyete geçmesi, bu alanda Rusya’nın bölgede
hâkimiyetini de pekiştireceğine benzemektedir.
Rusya’nın Orta Asya siyasetini özetleyecek olursak şunları söylemek mümkündür: Vladimir Putin’in devlet başkanı seçilmesiyle birlikte Rusya Federasyonu, “yakın
çevre” olarak adlandırdığı, Orta Asya ülkelerinin de dâhil olduğu BDT coğrafyasına
daha fazla önem vermeye başladı. Rusya’nın Orta Asya politikası ve XXI. yüzyılın
başında uluslararası arenadaki gelişmeler, bölge ülkelerinin Rusya’ya daha fazla yakınlaşmalarını sağladı. Kırgızistan ve Tacikistan gerek siyasî ve askerî gerek ise ekonomik
alanda önceliği Rusya’ya tanımaktadır. Özbekistan, 2005’teki Andican olaylarından
sonra ABD ile neredeyse bütün münasebetlerini keserek yüzünü tamamen Rusya’ya
çevirdi. Ancak 2012’de Özbek yetkililer, yalnızca Rusya temelli bir siyasetin zararlarını anlamış olmalılar ki, ABD ile yeniden münasebetler tesis ettiler. Son dönemde Batı
ile yakınlaşmaya başlayan Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev dahi,
Kazakistan dış politikasının öncelik sırasını Rusya, Çin ve ABD olarak açıkladı.120
Tarafsız politika izleyen Türkmenistan’ın bile diğer ülkelere göre Rusya’ya daha yakın
durduğunu söylemek mümkündür. Diğer taraftan Rusya’nın yanı sıra diğer ülkeler
de Orta Asya’ya büyük önem vermekte ve bölgedeki etkilerini arttırmaya çalışmaktadırlar. Bununla birlikte Rusya’nın bugün bir adım önde olması, bu ülkelerle tarihî ve
kültürel bağlara sahip olması, elinde siyasî, enerji, askerî, ekonomik ve diğer alanlarla
ilgili çok sayıda koz bulundurması, Rusya’nın bundan sonraki süreçte de Orta Asya’da
etkili ve belki de en önemli bir oyuncu olacağını göstermektedir. Bununla birlikte
Rusya’nın diğer ülkelerin bölgeye yönelik her hareketini kıskançlıkla karşılaması, söz
konusu ülkelerle münasebetlerini olumsuz etkilemekte, bölgede rekabet havasının
artmasına ve bölgenin istikrarsızlaşmasına neden olmaktadır. Hâlbuki Rusya’nın hem
Orta Asya ülkeleri hem de bölgede çıkarı olan diğer devletlerle işbirliği içerisinde olması, başta terörizm ve uyuşturucu trafiği ile mücadele olmak üzere bölgedeki birçok
sorunun çözülmesine ve bölgede istikrarın korunmasına önemli katkıda bulunacaktır.
Orta Asya’da istikrar ise sadece bölge ülkelerine değil, bölge ülkeleriyle sıkı münasebetler içerisinde olan devletlerin de çıkarına hizmet edecektir.
120 Aleksey Puşkov, “Borba Za Vlasty v Sredney Azii - Eto Borba Za Puti Dostavki Energoresursov”, 18 Ocak
2006, http://www.km.ru
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IV. Rusya Federasyonu - Azerbaycan Münasebetleri
Orta Asya’nın yanı sıra Kafkasya da Moskova’nın büyük önem verdiği coğrafyalardan biridir. Kafkasya’nın Kremlin açısından arz ettiği önem, Orta Asya’nınki ile aynıdır. Rusya’nın bölge ülkeleriyle münasebetleri ise her biriyle çok farklıdır. Moskova,
Gürcistan ile baştan beri sorun yaşarken Ermenistan, Rusya’nın bölgedeki en önemli
dayanağıdır. Güney Kafkasya’nın en büyük ve ekonomik açıdan en önemli ülkesi olan
Azerbaycan ile ilişkileri ise inişli-çıkışlı bir seyir izlemektedir. Yukarı Karabağ meselesi, Azerbaycan’ın Türkiye ve Batı ile çok yönlü yakın işbirliği içerisinde olması, Rusya
ile Ermenistan arasındaki ittifak gibi hususlar ikili münasebetleri etkileyen önemli
faktörlerin başında gelmektedir.

Azerbaycan ile ilişkilerde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü konusu önemli rol oynamaktadır. Yukarı Karabağ sorunu, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarının yaklaşık
% 20’sini işgal etmiş olması ve Ermenistan’ın Rusya ile askerî anlaşmalar imzalayarak Rusya’nın desteğini arkasına almış olması, Azerbaycan’ın Rusya’ya karşı temkinli
yaklaşmasına, Türkiye ve Gürcistan gibi bölge ülkeleri ile ABD ve AB gibi küresel güçlerle işbirliği geliştirmesine itmektedir. Ancak Bakü özellikle Yukarı Karabağ
meselesinde Moskova’nın tamamen Erivan’ın tarafında yer almaması için Rusya ile
ilişkilerine de her şeye rağmen önem vermektedir. Aynı şey aslında Rusya için de söylenebilir. Moskova, Bakü’yü tamamen kaybetmemek için Ermenistan ile geliştirdiği
yakın işbirliğine rağmen Yukarı Karabağ meselesinde Bakü’yü kızdırmamaya çalışmaktadır. Genel olarak Rusya açısından bakıldığında bu sorunun dondurulmuş olarak
kalması, Moskova’nın çıkarınadır. Zira sorunun çözümü (Ermenistan’ın işgal ettiği
toprakları iade etmesi) her iki eski Sovyet cumhuriyetinin de Batı ile yakınlaşmasına
(hatta NATO’ya üyeliğine vs.) yol açacak ve Rusya’nın bölgedeki varlığına zarar verecektir. Ancak özellikle Nisan 2016’da Yukarı Karabağ’da yaşanan çatışma, sorunun
daha fazla dondurulmuş olarak kalamayacağının bir işaretiydi.121 Dolayısıyla Rusya da
bölgedeki en önemli müttefiki (Ermenistan) ile bölgede tamamen kaybetmek istemediği ülke (Azerbaycan) arasında seçim yapmaya zorlanmaktadır. Zira Yukarı Karabağ
sorununun her iki tarafı da memnun edebilecek şekilde çözülmesi mümkün değildir.
Hazar Denizi kaynaklarının çıkarılması ve işletilmesi konusu da gerek ikili ilişkiler gerekse de bölgesel bloklaşmalar açısından karmaşık bir yapıya sahiptir. Hukukî
açıdan en önemli sorunu, dünyadaki en büyük iç denizin statüsü teşkil etmektedir.
Rusya, İran ile birlikte Hazar Denizi’nin ortak kullanılması gerektiği görüşünü savunurken, başta Azerbaycan olmak üzere diğer kıyıdaş ülkeler denizin paylaşılmasından
121 İlyas Kemaloğlu, “Yukarı Karabağ’ın Mesajı Var…”, Karar, 14 Nisan 2016.
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yana bir tavır takınmaktadırlar. Enerji kaynaklarını dünyaya pazarlama konusunda da
başta Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) projesi olmak üzere Azerbaycan’ın ABD ve Türkiye ile işbirliği içerisinde olması Moskova’yı rahatsız etmektedir. Moskova, Rusya
Federasyonu’nun devre dışı bırakılarak Kazak petrolünün ihracatını öngören ve ABD
tarafından da desteklenen Aktau-Bakü Ham Petrol Boru Hattı Projesi’ne de karşı çıkmaktadır. Azerbaycan, petrolünü Rusya Federasyonu toprakları dışından geçen
petrol boru hatları ile ihraç etmeyi ve bunu yıldan yıla daha da arttırmayı ulusal hedef
hâline getirdi.122
Bununla birlikte Moskova ile Bakü arasında her ne kadar Karabağ sorunu, bölgedeki enerji boru hatları ve siyasî bloklaşmalar gibi konularda görüş farklılıkları olsa da
taraflar arasındaki diplomatik temaslar hiç kesilmeden devam etmektedir. Rusya’nın
Azerbaycan’da kiraladığı Gabala Radar İstasyonu, Azerbaycan’da yaklaşık 150.000
Rus’un, Rusya Federasyonu’nda ise 2.000.000 civarında Azerbaycan Türkü’nün yaşaması, ticarî alanlarda tarafların birbirini tamamlaması gibi faktörler, ikili münasebetlerdeki sorunlara rağmen Rusya-Azerbaycan münasebetlerinin çok yönlü gelişimini
sağlamaktadır. 2014’te iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 4 milyar Dolar’a ulaştı (Rusya
ile Ermenistan arasındaki ticaret hacmi, 1.3 milyar Dolar’dır). Rusya, Azerbaycan’ın
İtalya ve Endonezya’dan sonra üçüncü en büyük ticarî ortağıdır. Son yıllarda münasebetlerde dikkat çeken önemli hususlardan biri de Rusya’nın Azerbaycan’a askerî
teknolojiler satmaya başlamasıdır. Bu husus hem ticarî münasebetleri hem de taraflar
arasında güveni arttırmaktadır. Bu da iki ülke arasındaki münasebetlerin geleceği açısından büyük önem arz etmektedir.
V. Rusya Federasyonu-Türkiye Cumhuriyeti Münasebetleri
1991’de Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra mirasçısı Rusya Federasyonu ile
Türkiye arasındaki ilişkiler ivme kazandı. Bunun birkaç önemli sebebi vardır. Bunlardan ilki, iki ülkenin XXI. yüzyılın başında izlemeye başladıkları dış politikalarının
birbirine benzer olmasıdır. Gerek Moskova gerek Ankara XXI. yüzyılın başlarında dış
politikalarını gözden geçirdiler. Kremlin, çok yönlü bir dış politika izlemeye başladı
ve bu bağlamda özellikle BDT coğrafyası ve komşu ülkelerle münasebetlerin geliştir122 Vladimir Socor, “Putin in Azerbaijan”, The Jamestown Foundation Eurasia Daily Monitor, Bölüm: 3,
Sayı 79, 27.02.2006,
http://www.jamestown.org/publications_details.php?volume_id=414&issue_id=3632&article_
id=2370819; Igor Torbakov, “Putin in Baku: Changes in Azeri-Russian Energy Relations on the Horizon”,
The Jamestown Foundation Eurasia Daily Monitor, Bölüm: 3, Sayı 38, 24.02.2006,
http://www.jamestown.org/publications_details.php?volume_id=414&issue_id=3631&article_
id=2370815.
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mesine önem verdi.123 Türkiye de 2000’li yıllarda komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesini ve komşularla olan sorunların çözümünü öngören bir dış politika benimsedi.
Her iki ülkenin de komşularına ve dolayısıyla birbirlerine önem vermeye başlaması,
Türk-Rus diyaloğunun yeni bir boyuta çıkmasını sağladı. Yine bu bağlamda XXI.
yüzyılın başında Ankara ile Moskova’nın Batı tarafından kendilerine atfedilen rolden
memnun olmadıklarını belirtmek gerekmektedir. Moskova, kendisine yalnızca “petrol
pompalayan bir istasyon” gözüyle bakılmasına itiraz ederken, Türkiye ABD ve AB’nin
kendisini sadece Orta Doğu ve Afganistan gibi coğrafyalara yönelik politikalarında
bir “köprü” olarak kullanmasından yakındı.
Moskova-Ankara yakınlaşmasının ikinci önemli etkeni ise uluslararası arenadaki
gelişmelerdi. Enerji kaynakları sayesinde ekonomisini toparlayan ve dış borçlarını kapatan Moskova, daha aktif bir dış politika izlemeye başladı ve adeta ABD ile yeni bir
Soğuk Savaş başlattı. Türkiye’nin başta Irak’taki gelişmeler dolayısıyla ABD ile, AB
sürecindeki sorunlar yüzünden dolayı da AB ile ilişkileri olumsuz etkilendi. Avrasya bölgesinin iki önemli ülkesinin de Batı ile arasının açılması, Rusya ve Türkiye’de
Rus-Türk ittifakından söz edilmesine neden oldu. XXI. yüzyılın başında Türkiye ile
Rusya’nın yer aldığı Avrasya coğrafyasının jeostratejik öneminin artması ve bu coğrafyada hızlı gelişmelerin yaşanması da bölgenin en önemli iki ülkesinin birçok konuda
karşılıklı görüş alışverişinde olmalarını ve faaliyetlerini karşılıklı koordine etmelerini
sağladı.
Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşmanın bir başka önemli nedeni hiç şüphesiz,
iki ülke arasında diplomatik temasların artmasıdır. Dönemin Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilk Türkiye ziyaretinden (5-6 Aralık 2004) sonra Türkiye ile Rusya
arasında diplomatik münasebetler hız kazandı. Yılda birkaç kez en üst seviyede yapılan görüşmelerin yanı sıra yılda iki kez biri Rusya’da, diğeri de Türkiye’de olmak
üzere bakanlar toplantısı yapıldı. Bu husus tarafların iki ülke arasında çıkan sorunlara
hızlı müdahale etmelerini ve uluslararası arenadaki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmalarını sağladı. Diplomatik ilişkiler seviyesinin arttırılması hiç şüphesiz ekonomik ve kültürel münasebetlerin de gelişmesini ve dolayısıyla Soğuk Savaş
sırasında oluşan algılama sorununun tamamen olmasa da çözülmesini beraberinde
getirdi. Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesindeki bir başka önemli etken ise hiç şüphesiz
ticarettir. 2014 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi, yaklaşık 40 milyar Dolar’a
ulaştı ve Rusya, Türkiye’nin en büyük ticarî ortaklarından biri hâline geldi. Hâlbu123 XXI. yüzyılın başındaki Rus dış politikası için bkz. Vneşnyaya Politika Rossiyi: Ot Yeltsina k Putinu, yay.
haz. S. Kroytsberger-S. Grabovski-Y. Unzer, Kiyev 2002; İlyas Kamalov, Moskova’nın Rövanşı: Putin
Dönemi Rus Dış Politikası, Yeditepe Yayınevi, Moskova 2008.
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ki daha 2003 yılında bu rakam 6 milyar Dolar seviyesindeydi. Rusya’nın Türkiye’ye
yaptığı ihracatın yüzde 42’sini doğalgaz, yüzde 26’sını petrol ve petrol ürünleri teşkil
ederken, Türkiye’nin Rusya’ya sattığı mallar arasında en önemli kalemi yüzde 20’lik
payla tekstil ürünleri, yüzde 16’lık payla demir ve çelik ürünleri, yüzde 12’lik payla da
sebze ve meyve oluşturdu.124 Ticarî ilişkilerdeki Türkiye aleyhine olan dengesizlik ise
Rus yetkililerine göre Türklerin Rusya’da inşaat sektörüne yaptığı yatırımlar, bavul
ticareti ve turizm sayesinde kapanıyordu. XXI. yüzyılın başlarında Rusya’da çok sayıda
Türk inşaat şirketi faaliyet göstermeye başladı ve 90’lı yıllardan itibaren bu şirketler
yaklaşık 1000 projeyi hayata geçirdiler. 2014 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist
sayısı ise 3.000.000’u aştı ve Ruslar, bu artışla Türkiye’yi ziyaret eden turistler arasında
birinci sıraya yükseldiler.
Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin bu kadar yüksek olmasının nedenleri arasında hiç şüphesiz Rus enerji kaynaklarının büyük payı vardır. Türkiye’nin Rus
doğalgazına olan bağımlılığı % 60 civarındadır. 1984’te iki ülke arasında imzalanan
anlaşma çerçevesinde Rusya 1987 yılında Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden gelen boru hattıyla, Türkiye’ye doğalgaz ihracatını başlattı. 2005 yılında da Mavi
Akım Projesi hayata geçirildi.125 Mavi Akım’ın hayata geçmesiyle Türkiye, Rusya’nın
enerji alanındaki en büyük ortaklarından biri hâline geldi. 2010’lu yılların başında ise
ikili münasebetler, adeta stratejik ortaklık seviyesine çıktı. Nitekim 2011’de taraflar
vize uygulamasını kaldırdılar, Rusların Türkiye’nin ilk nükleer santralini inşa etmesi
konusunda anlaşmaya vardılar, enerji alanında işbirliğini arttırdılar (Rusya, Türkiye’yi
Belarus ile Ukrayna’ya alternatif olarak görmeye başladı), yaşanan ekonomik krize
rağmen ticaret hacmini 100 milyar Dolar’a kadar çıkartmayı kararlaştırdılar, karşılıklı
yatırımları arttırdılar, çok sayıda karma evlilik yapıldı, siyasî alanda taraflar karşılıklı
destekte bulunmaya başladılar vs.126 Bu yıllarda kültür ve eğitim alanlarında da önemli
gelişmeler yaşandı. Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde faaliyet gösteren Rus kültür cemiyetleri açıldı, 2007 yılında Türkiye’de Rusya Kültür Yılı,
2008 yılında da Rusya’da Türkiye Kültür Yılı ilan edildi ve iki yıl boyunca Türkiye ile
Rusya’da çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Yine iki ülkenin akademisyenleri
arasında başlatılan diyaloglar, üniversite ve arşivler arasında işbirliğine dair imzalanan
anlaşmalar, öğrenci ve öğretim görevlileri değişim programları bu alanda kayda değer
diğer gelişmelerdir.
124 İlyas Kamalov, Putin’in Rusya’sı, KGB’den Devlet Başkanlığına Vladimir Putin, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2004, s. 158.
125 Mihail Zıgary, “Proekt Putin i Druzya”, Vlasty, Sayı 50, 19 Aralık 2005, s. 28.
126 İlyas Kemaloğlu, “Komşuluktan Stratejik İşbirliğine Türk-Rus İlişkileri”, Soğuk Savaştan Günümüze
Türk-Rus İlişkileri II. Çalıştayı, yay. haz. ve çev. İlyas Kemaloğlu - İrina Svistunova, Atatürk Araştırma
Merkezi Yayınları, Ankara 2015, s. 75-86.
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1991’de hızla gelişmeye başlayan münasebetlerde şüphesiz sorunlar da vardı. Yakınlaşmaya rağmen Moskova’nın NATO üyesi Türkiye’yi hâlâ ABD’nin bölgedeki
en büyük müttefiki olarak görmesi, Rusya’nın PKK’yı terör listesine dâhil etmemesi,
Türkiye’de Rusya’nın enerji kartını dış politikada bir koz olarak kullandığı fikrinin
hâkim olması, Moskova’nın zaman zaman Ankara’yı Çeçen savaşçıları desteklemekle suçlaması, Moskova’nın gerek sebze-meyve ithalatında gerekse de Türk tırlarının
geçişinde Türklere bir takım sorunlar çıkarması, Kırım, Orta Asya, Kafkasya ve Orta
Doğu’da tarafların çıkarlarının çatışması gibi faktörler gelişen işbirliğine rağmen zaman zaman münasebetlere gölge düşürebiliyordu.127 Ancak 2015 yılının sonuna kadar

bu faktörlerden hiçbiri Türk-Rus işbirliğine zarar vermedi. Kasım 2015’te ise Suriye’de askerî operasyon gerçekleştiren Rusya’nın bir uçağının Türkiye sınırlarını ihlal
etmesi ve Türkiye’nin, uyarılara uymayan Rus uçağını düşürmesi ile başlayan kriz,
ikili münasebetleri çok geriye götürdü. Bununla birlikte Rus uçağı düşürülmeseydi
bile Türk-Rus münasebetlerinde sorunların yaşanmaya başlanması kaçınılmazdı. Zira
XXI. yüzyılda her iki ülke de güçlenerek bölgede etkili birer güç hâline geldiler. Bölgedeki sorunlu bölgelerde her iki ülkenin çıkarlarının olmasının da Rusya ile Türkiye’yi
karşı karşıya getirmesi bekleniyordu. Zaten bugüne kadar münasebetlerin olumsuz
etkilenmemesi şaşırtıcıydı. Zira Ukrayna ve Suriye konusunda tarafların görüşü çok
farklıydı. Suriye’de sona doğru gelinmesi ve her iki ülkenin de çözüm sonrası kendi
çıkarları doğrultusunda bölgede söz sahibi olmak istemesinin de bozulan münasebetlerde payı yüksektir. Türkiye Suriye’deki Türkmenleri koruma altına almak isterken,
Rusya genel olarak Orta Doğu’daki son dayanağı olarak kalan Suriye’yi kaybetmek
istememektedir. Uçağın düşürülmesinden sonra Rus yetkililerinin sert açıklamalarıyla
aldığı kararların arkasında bu hususun yattığı söylenebilir.
Uçak krizi ile başlayan gerginlik, münasebetleri adeta Soğuk Savaş dönemine götürdü. 1 Ocak 2016’dan itibaren Rusya, Türkiye’ye yeniden vize uygulaması başlattı.
Nükleer santral inşaatı ile Türk Akımı Doğalgaz projeleri askıya alındı. Rus turizm
şirketlerinin Türkiye’ye bilet satmaları yasaklandı, Moskova ayrıca Türkiye’den aldığı
birçok ürüne karşı ambargo başlattı. Bunların dışında kültürel ve eğitim alanındaki
projeler ve işbirliği askıya alındı. Rusya’daki Yunus Emre enstitüleri kapatıldı, TÜRKSOY’daki Özerk Türk cumhuriyetlerinin üyeliği ile üniversite ve enstitüler arasındaki
işbirliğine son verildi. Bütün bu gelişmelerden şüphesiz her iki ülke de zararlı çıkmaktadır. Uygulanan yaptırım ve yasaklar, Türk yetkililerinin belirttiği gibi Türk ekonomisine yıllık yaklaşık 8-9 milyar Dolarlık zarar vermektedir. Ancak Rusya’nın da aynı ölçüde olumsuz etkilendiği bir gerçektir. Türkiye’den ithalatı yasaklanan ürünlerin fiyatı

127 İlyas Kemaloğlu, “Rusya İle Stratejik İşbirliğine Ne Oldu?”, Yeni Yüzyıl, 26 Mart 2016.
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Rusya’da arttı, enflasyon oranı arttı, başta otomobil sektörü olmak üzere Türkiye’deki
yedek parça ve ürünlere bağlı üretim yapan bazı şirket ve fabrikalar kapanmaya ya
da zarar görmeye başladı. Rus turistlerinin yurt dışına çıkamaması da Rusya’yı adeta
SSCB dönemine götürdü (Türkiye’nin yanı sıra Mısır başta olmak üzere bölgenin
diğer ülkelerine de gidilmemesi tavsiye edilmekte; Avrupa ülkeleri ise çok pahalı gelmektedir vs.). Türk Akımı ile nükleer santral konusundaki belirsizlik de şüphesiz her
iki ülkenin de zararınadır. Türkiye, Doğu-Batı enerji koridoru olma hayalinden uzaklaşırken Rusya da transit konusunda Belarus ile Ukrayna’ya olan bağlılığını devam
ettirmek durumunda kaldı. En üzücü hususlardan biri ise kültür ve eğitim alanındaki
işbirliğinin de zarar görmüş olmasıdır. Kaldı ki binlerce karma evlilik yapıldığı gibi
Rusya’da çok sayıda Türk işadamı yaşamakta, Türkiye’de ise yüzbinlerce Rus vatandaşı
ikamet etmektedir.
Uçak krizi ile başlayan gerginlik yaklaşık 9 ay sürdü. Ancak Temmuz 2016’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşürülen uçak dolayısıyla Moskova’ya gönderdiği bir mektupla üzüntülerini belirtmesi, buna karşılık Türkiye’deki darbe girişimi sırasında Rus yönetiminin söz konusu kalkışmayı ilk kınayan ülkelerden
biri olması ve Türk resmî yönetiminin yanında olduklarını belirtmesi, Rus-Türk diyaloğunun yeniden başlatılmasını sağladı. Nitekim 9 Ağustos’ta 2016’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Petersburg ziyareti ile birlikte taraflar özellikle ekonomik münasebetleri yeniden başlattılar.128 Tarafların işbirliğini yeniden başlatmalarının
önemli sebeplerinden biri de yaşanan krizin ve uygulanan ambargoların her iki ülkeye
de zarar verdiğini ve bundan dolayı tarafların birbirlerine ihtiyaç duyduklarını anlamaları oldu. Bununla birlikte vizelerin yeniden kaldırılması, büyük projelerin hayata
geçirilmesi, diğer alanlardaki işbirliğinin canlandırılması, diğer bir deyişle Türk-Rus
münasebetlerinin eski seviyeye çıkartılması şüphesiz zaman alacaktır.
Sonuç
SSCB’nin yıkılışından sonra ana mirasçısı Rusya Federasyonu özellikle iç politika
ile ekonomi alanlarında sorun yaşasa da Vladimir Putin’in iktidara gelmesiyle birlikte
Kremlin, izlenen merkeziyetçi politika ve enerji kaynaklarından elde edilen gelirler
sayesinde bu sorunları belli bir ölçüde çözdü. Bunun neticesinde Rusya Federasyonu
içerisindeki Türk cumhuriyetleri de dâhil olmak üzere Boris Yeltsin döneminde geniş
haklar elde eden cumhuriyetler, bu hakların büyük bir kısmını kaybettikleri gibi Moskova’ya olan bağlılıkları da arttı.
128 Bu ziyaret ve alınan kararlar için bkz. İlyas Kemaloğlu, “Türk-Rus İlişkileri Kaldığı Yerden Devam Edecek mi?”, Karar, 11.08.2016.
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“Cumhuriyetler sorunu”nu çözdükten ve özellikle de dış borçlarını kapatıp Malî
İstikrar Fonu’nu kurduktan sonra Moskova daha aktif dış politika izlemeye başladı.
Hem bu husus hem de Kremlin’in dış politikada önceliği eski Sovyet coğrafyasına
tanıması, bağımsız Türk cumhuriyetlerini de etkiledi. Rusya elindeki çeşitli kozları
kullanarak ve cumhuriyetlerin her birine karşı ayrı siyaset izleyerek Türk cumhuriyetlerinin yer aldığı Orta Asya ve Kafkasya’da yeniden güçlü bir oyuncu hâline geldi.
Rusya, günümüzde Türk cumhuriyetlerinin siyasî, askerî, ekonomi, enerji ve kültür
alanlarında önemli ortaklarından biridir.
Rusya, Orta Asya, Kafkasya ve genel olarak eski Sovyet coğrafyasını kendi etki
alanında görmekte ve buraya dışarıdan yapılan küçük bir müdahaleyi dahi bir tehdit
olarak algılamaktadır. NATO’nun genişlemesi, Batı’nın renkli devrimleri desteklemesi vs. Moskova’nın daha agresif bir siyaset izlemesine de yol açmaktadır. Kırım’ın
ilhakı (2014) ve Suriye’ye yapılan askerî operasyon (30 Eylül 2015 - 15 Mart 2016),
bu siyasetin önemli yansımalarıdır.
Türkiye Cumhuriyeti ile münasebetler ise 2015’te yaşanan uçak krizi öncesi ve
sonrası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 1990’lı yılların başında bavul ticareti ile başlayan Türk-Rus münasebetleri, 2010 yılında gelindiğinde neredeyse “stratejik ortaklık” seviyesine çıkmıştı. Siyasî, ekonomi, enerji, kültür ve diğer alanlarda taraflar arasında geliştirilen işbirliği, bölgesel ve küresel güçleri kıskandıracak seviyedeydi. Ancak
son 15 yıl içerisinde iki ülkenin de bölgede güçlenmesi ve bölgesel gelişmelere bakış
açılarının farklı olması, daha önce münasebetlere zarar gelmemesi için sindirilmeye
çalışılan bölgesel rekabetin açığa çıkmasına sebep oldu. Orta Asya, Kafkasya ve Kırım’ın yanı sıra Suriye’de de çıkarların çatışması ve tarafların birbirlerinin bölgedeki
çıkarlarını görmezlikten gelmesi, 25 yıl boyunca geliştirilen işbirliğinin sona ermesine
yol açtı. Bundan sonraki süreçte münasebetlerde yumuşama yaşansa dahi tekrar eski
seviyesine çıkartılması kolay olmayacaktır.
Netice itibarıyla Ruslarla Türkler, eskiden beri yan yana yaşayan Avrasya coğrafyasının iki önemli halkıdır. Tarih boyunca aralarında çok sayıda savaş yapılsa da kültürel
ve ticarî münasebetler hiçbir zaman kesilmedi. Günümüzde de Rusya Federasyonu,
Türk dünyası ile sıkı bir temas içerisindedir. Nitekim Rusya Federasyonu’nun içerisinde 8 özerk Türk cumhuriyetinin yanı sıra kendi idarî yapıları olmayan çok sayıda farklı
Türk halkı yaşamakta, Moskova, Orta Asya ve Kafkasya’daki Türk cumhuriyetleriyle
yakın işbirliği geliştirmektedir. Gerek Rusya içerisindeki Türkler gerekse de bağımsız
Türk devletleri aynı zamanda Rusya’nın Türkiye Cumhuriyeti ile münasebetlerini de
etkileyen faktörlerden biridir. Rusya içerisindeki Türkler, Rus-Türk münasebetlerin321
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de köprü rolü oynarken bağımsız Türk cumhuriyetleri, taraflar arasında rekabete yol
açabilmektedir. Dolayısıyla Türk halkları ve Türk Dünyası, Rusya Federasyonu’nun
iç ve dış politikasının önemli konularından birini teşkil etmektedir. Avrasya ekolüne
mensup bilim adamlarının belirttiği gibi Ruslarla Türkler, Avrasya coğrafyasında yan
yana yaşamaya mahkûm olan iki halktır.
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Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Cumhuriyetleri 1991’de Sovyetler Birliği’nden bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra “Türk Dünyası”
kavramı ortaya çıktı ve bu devletler kendi aralarında dostluk ilişkilerini geliştirme ve
işbirliğini tesis etme çalışmalarını başlattılar. Aradan geçen 25 yılı değerlendirdiğimizde önemli mesafeler alındığını görmekteyiz. Özellikle 3-4 Ekim 2009 Nahçıvan Zirve toplantısından sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in
teklifleriyle Türk Keneşi’nin kurulmasıyla Türk Devletleri arasında somut adımlar
atılmaya başlandı. Günümüzde:
1. TÜRKSOY
2. TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi)
3. Türk Keneşi
4. Türk Aksakallar Konseyi
5. Türk Akademisi
6. TDBB (Türk Dünyası Belediyeler Birliği)
gibi önemli kurumlar faaliyet göstermektedir.
Ancak, Türk dünyasındaki ilişkilerin yoğunluğunun yeterli seviyede olmadığında
herkes hemfikirdir. Bu ilişkiler daha çok geliştirilmeye muhtaçtır. Özellikle yukarıda
bahsi geçen kurumların üyeliklerinde Türk dünyasının önemli iki ülkesi, Özbekistan
ve Türkmenistan’ın olmaması en büyük eksikliktir. Bunun dışında Türk Konseyine
üye dört ülkenin, yani Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin potansiyeli
göz önünde bulundurulduğunda ekonomik ilişkilerin istenen düzeyin çok gerisinde kaldığı kabul edilmektedir. Mesela, Türkiye ile Kazakistan arasındaki yıllık ticaret hacmi 3,5 milyar dolar seviyesindedir. Oysa iki ülke devlet başkanları yaptıkları
görüşmelerde bunun en 10 milyar dolar olması gerektiği konusunda demeçler vermektedirler. Yine de Türk dünyasındaki hali hazırdaki işbirliği sürecinin önemli bir
*

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

329

BAĞIMSIZLIKLARININ 25. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ

noktada olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sürecin bugünkü aşamaya gelmesi kolay olmamıştır. Bu yazımızda inişli çıkışlı birçok çaba ve gayretlerin sonucunda günümüzde
sürecin bugüne nasıl geldiğini anlatmaya çalışacağız.
Yaptığı reformlar ile Kazakistan’ı 25 yılda Avrasya’nın yıldızı haline getiren Nazarbayev daha Sovyet döneminde uluslararası ilişkileri arttırma çabasına girmişti. Özellikle SSCB Komünist Partisi’nin Gorbaçov’un glasnost ve perestroyka reform politi-

kalarına direnen tutucu liderlerinin başarısız Ağustos 1991 darbesinden sonra oluşan
kısmı özgürlük ortamından istifade etmesini bildi. Turgut Özal’ın Mart 1991’de Kazakistan’a yaptığı ziyaretin ardından Nazarbayev 25 Eylül 1991’de beş günlük resmi
ziyaret için Türkiye’ye geldi.1 Henüz SSCB’nin hüküm sürdüğü bu dönemde Türkiye
ile doğrudan ilişkiye girmek bir takım riskleri de üstlenmek demekti. Nazarbayev iki
ülkenin dil, kültür ve tarih bağlarını göz önünde bulundurarak bu riskleri üstlenmişti.
Bu açıdan baktığımızda Nazarbayev’in bu ziyaretini, onun Türk dünyasında işbirliği
geliştirme çabalarının başlangıcı olarak görebiliriz.
Ancak Türk dünyasındaki işbirliğinin yüksek siyasi kurumlardaki anlayış, yakınlaşma ve işbirliğinin seviyesi maalesef Türk halkları ve aydınları arasında görülmemektedir. Başka bir ifadeyle, Türk dünyasının yüksek halklarındaki yakınlaşma ve
işbirliği alt halkalarda ve sivil toplum örgütlerinde oluşmamıştır.
Bunun çok çeşitli sebepleri olabilir. Ancak en önemlisinin dilsel anlaşma araçlarının yetersizliğidir diyebiliriz. Bu sebeple Türk ülkelerinin ekonomik, siyasi ve hatta
kültürel toplantıları genelde Türkçeden başka dillerde, İngilizce ve Rusça gerçekleştirilmekte veya simultane çevirmenler kullanma ihtiyacı duyulmaktadır. Uluslararası
toplantılarda özellikle Türk dilleri arasında tercüme yapabilecek kaliteli uzmanlarda
sıkıntı yaşanmaktadır. Bunun temeli sebebi bu konuda yetişmiş insan yokluğu değildir; çünkü kardeş ülkelerde lisans ve lisanüstü eğitimlerini tamamlamış çok sayıda
insanlar birkaç Türk dilini bilmektedirler. Ancak, bunlar Türk dilleri için tercüman
olarak istihdam edilmediklerinden bu yetenekleri gelişmemektedir ve ihtiyaç halinde
bulunamamaktadırlar. Öte yandan Türk üniversitelerinde İngilizce, Rusça, Almanca ve Arapça gibi dilleri bilenler akademik derecelendirmelerde puan alırken, kardeş
dilleri bilenlere puan verilmemektedir. Bu durum dikkate alındığında, Türk dilleri
uzmanlarını istihdam ve teşvik çareleri araştırılmalıdır. Çünkü, Türk hakları arasındaki işbirliğini güçlendirmek için öncelikle dilde ve fikirde birliğini sağlamanın gerekli
olduğu muhakkaktır.
1

Abdulvahap Kara, Turgut Özal ve Türk Dünyası (Türkiye - Türk Cumhuriyetleri İlişkileri 1983-1993)
(İstanbul, 2012), 142–45.
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Bunun için özellikle alfabe birliği çok elzem görünmektedir. Fakat Türk dünyasının uzun yıllardan sonra tekrar birbirleriyle kavuşmalarının üzerinden 25 yıl kadar zaman geçmesine rağmen alfabe meselesinde somut adımların atılmadığı dikkatlerden
kaçmamaktadır. Türk dünyasının dil bilginleri bu meselenin önemini daha başlangıçta
anlamışlar ve daha Sovyetler Birliği dağılmadan önce bir araya geldikleri ilk toplantıda bu konuyu ele almışlardır. Hatta bu toplantıda Türk dünyasının 34 harfli ilk ortak
alfabesini de ortaya koymuşlardır.
Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden önemli dilbilimcilerin katıldığı bu ilk toplantı 18-20 Kasım 1991’de İstanbul’da gerçekleşti. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İnci Enginün tarafından düzenlenen toplantıya
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Türkiye’den 28 dilbilimci katıldı.
Üç gün devam eden “Çağdaş Türk Alfabeleri” konulu toplantının sonuç bildirgesinde
tüm Türk halklarının 34 harften oluşan Latin temelindeki ortak alfabeye geçmeleri
gerektiği ifade edildi. Ayrıca bu toplantıda 34 harfli alfabe hazırlanarak kabul edildi.2
Bu konudaki ikinci toplantı 8-10 Marta 1993’te Ankara’da gerçekleşti ve altı Türk
Cumhuriyeti’nden bilim adamları katıldı. Bu toplantıda Kazakistan’dan gelen Prof.
Dr. Abdülveli Haydarov Türklerin ortak alfabesi konusunun ilk defa 1926’da Baku
Türkoloji Kurultayında ele alındığını ve Türklerin birbirlerini anlamasını sağlayacak
ortak alfabenin hazırlanmasının gerekliliğine işaret edildiğini söyledi. Bu toplantıda
Latin alfabesine geçilmesi kararı alındı. Bu karar doğrultusunda 1920’li yılların sonuna kadar Azerbaycan Türkleri, Kazaklar, Kırgızlar ve Uygurlar gibi Sovyet Türk
halklarının Latin alfabesine geçtiklerini söyleyen Haydarov Atatürk’ün de 1928’de
Türkiye’yi Latin alfabesine geçirdiğini dile getirdi. Ancak Türklerin birbirleriyle anlaşmalarından çekinen Sovyet yönetimi çok geçmeden kendisine bağlı Türk halklarını
Latin alfabesinden Kiril harflerine geçirdi.3 Haydarov’un belirttiğine göre, Ankara’daki toplantıda 34 harflik Türklerin ortak Latin alfabesini bilim adamları titiz bir şekilde hazırlamışlardır. Zaten Latin alfabesinde olan Türkiye ise kendisinin 29 harflik
alfabesine 5 harf daha eklemeyi kabul etmiştir.4
Ancak dilbilimcilerin aldıkları bu kararlar tam manasıyla hayata geçirilmedi.
2
3

4

“Türklere Yeni Alfabe”, Milliyet, 23 Kasım 1991; Bekir Türkmenoğlu, “Dilde, İşte, Fikirde Birlik Ülküsü
Artık Gerçekleşiyor”, Tercüman, 20 Kasım 1991; “Türkçe Konuşup Türkçe Yazalım”, Tercüman, 22 Kasım 1991.
Sovyet Türk halklarının Kiril alfabesine geçirilmesi konusu için bkz. Metin Karaörs, “Türk Cumhuriyetlerinde Ortak Bir Yazı Diline Doğru”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sayı 88 (ubat 1994): 140; Elif
Yüksel Oktay, “SSCB Döneminde Türk Cumhuriyetlerinde Uygulanan Dil Politikalarının Bağımsızlıktan
Sonraki Etkileri ve Dile Yönelik Reformlar”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sayı 172 (Ocak-Şubat
2008): 181–82.
Egemen Qazaqstan, 19 Mart 1993; “Alfabe 34 Oluyor”, Tercüman, 03 Aralık 1993.
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Azerbaycan 18-20 Kasım 1991’de İstanbul’da gerçekleşen “Çağdaş Türk Alfabeleri”
konulu toplantıdan hemen sonra 25 Aralık 1991, Türkmenistan 12 Nisan 1993 ve
Özbekistan 2 Eylül 1993’te Kirilden Latin alfabesine geçme kararı aldılar.5 Böylece
beş bağımsız Türk Cumhuriyetinden üçü Latin harflerine geçiş süreçlerini başlattılar.
Ancak, bu ülkeler “Çağdaş Türk Alfabeleri” toplantısındaki 34 harflik sistemi değil,
kendilerine göre hazırladıkları farklı harfleri kabul etmişlerdir. Oysa, 25 yıl önce tespit ettikleri ortak Latin alfabe sistemiyle geçmiş olmuş olsalardı birbirlerini okuyup
anlamada büyük bir kolaylık meydana gelmiş olacak ve Türk halkları arasındaki işbirliğinin daha büyük bir ivme kazanacağı muhakkaktı. Çünkü aynı alfabe sisteminde
Türk halkları birbirlerinin yazdıklarını kolayca okuyabilirlerdi. Mesela, beş milyonluk
Türkmenistan basınının yazdıklarını 250 milyonluk Türk dünyası okuyabilirdi. Bu
böyle bir imkân niçin değerlendirilmesin?
Öte yandan Kazakistan ve Kırgızistan henüz alfabe değişikliğine gitmemişlerdir.
Ancak, Kazakistan’ın 2006 yılından itibaren alfabe değişikliği konusunda hazırlık yaptığını biliyoruz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 2006’de Kazakistan
Halklar Asamblesinin XII. kurultayında yaptığı konuşmada Kazak alfabesinin Latin
temelli bir alfabeye değiştirilmesi konusunda hazırlık yapılması gerektiğini ifade etti.
Bunun için Latin alfabesine geçen Türk Cumhuriyetlerinin tecrübelerinin araştırılması ve bu tecrübelerinin ışığında bir alfabe sisteminin teklif edilmesine işaret etti. Bu
konuşmadan sonra Kazak Hükümeti bir alfabe komisyonu kurdu ve Bilim ve Eğitim
Bakanlığı’nın bu konunun sorumlu mercii olması kararlaştırıldı.6
Komisyon Latin alfabesini kullanmakta olan Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan
gibi ülkelerin tecrübelerini araştırmak üzere 2007 baharında çalışmalarına başladı.
Bu ülkelere yapılan ziyaretlerde o ülkelerin alfabe reformlarını gerçekleştiren devlet
dil komisyonlarının üyeleri olan saygın bilim adamları ve bilirkişilerle bu meseleyi
ayrıntılı görüşmeler ve toplantılar yaptı.7 Nazarbayev 2012’de yaptığı Ulusa Sesleniş
konuşmasında Kazakistan’ın Latin harflerine geçiş tarihini vererek şunları söyledi:
“2025 yılından itibaren alfabemizi Latin alfabesi ile değiştirmemiz lazımdır. Bunu,
millet olarak hep birlikte çözmemiz gereken önemli bir meseledir. Bir zamanlar tarihte biz böyle değişikliği yapmıştık.”8 Nazarbayev’in 2006’daki konuşmasından sonra
5
6
7
8

Erdal Şahin, “Türk Dünyasında Yazı Birliği: Latin Alfabesi Temelinde Yeni Türk Alfabeleri”, Yeni Türkiye, Sayı 53, 2013, s. 451-452 (449-457).
K. Kurmanaliyev, “Memlekettik Mañızı Zor Mäsele”, Egemen Qazaqstan, 7 Şubat 2013.
A. Fazıljanova, “Latın Älipbiyine Köşüv Türkiya, Äzirbayjan, Özbekstan Elderinde Qalay Jürgizildi?”,
Ana Tili, 24.01.203.
QR Prezidentiniñ «Qazaqstan-2050» Strategiyası Qalıptasqan Memlekettiñ Jaña Sayasiy Bağıtı» Attı Qazaqstan Halqına Joldavı, 14 Jeltoqsan 2012, http://www.inform.kz/kaz/article/2518877. Erişim, 4 Nisan
2015.
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Kazak dili için 100 kadar Latin alfabesi taslağının cumhurbaşkanlığı makamına teklif
edildiği ifade ediliyor.9
Türk lehçeleri içinde dili en çok Kazaklara yakın olan Kırgızların da Kazakistan’ın
alfabe değişikliği konusunda adım atmasını bekledikleri çeşitli platformlarda dile getirilmektedir. Bu da yerinde bir karardır. Böylece iki yakın dil olan Kazak ve Kırgızlar
aynı alfabe sistemini kullanma imkânına kavuşacaklardır. Bu da Kazak ve Kırgızlar
arasındaki kültürel bağları daha da kuvvetlendirecektir.
Otonom Türk Cumhuriyetlerinden Gagavuzlar 13 Mayıs 1993, Kırım Tatarları
31 Temmuz 1993 ve Karakalpaklar 26 Şubat 1994’de Latin harflerine geçme kararı
oldılar.10 Rusya Federasyonu’na bağlı özerk Tataristan Cumhuriyeti Latin harflerine
geçmek istediyse de merkezi yönetimin engeliyle karşılaştı. Tatarlar 15 Eylül 1999’da
Latin alfabesine geçiş kararı almıştı. Bu karar uyarınca, 1 Eylül 2011’de tarihinde Latin alfabesine geçiş süreci başlayacak ve 1 Eylül 2011’de tamamlanacaktı. Fakat Rusya
Parlamentosu 11 Aralık 2002 tarihinde, “Federasyonu içinde Kiril alfabesi dışındaki
alfabe sistemlerinin kullanmanın yasak olduğu” hususunda karar kabul etti. Böylece,
Tataristan merkezin kararı doğrultusunda Latin harflerine geçiş sürecini durdurmak
zorunda kaldı. Ancak, Tatarlar bazı basılı yayınlarda ve internette Latin harflerini kullanmaktalar.11 Böyle bir durum Rusya Federasyonu’ndaki bir diğer özerk cumhuriyet
Başkurdistan için de söylenebilir.12
Türk dünyasında işbirliğinin en önemli noktası, elbette, ülke liderleri arasındaki
işbirliği, anlaşma ve dayanışmadır. Bu husustaki ilk adım 30-31 Ekim 1992 tarihinde
Türkiye’de gerçekleşti. Türk dünyasını oluşturan altı bağımsız cumhuriyetin cumhurbaşkanları bir gün öncesinden Ankara’ya gelerek Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı
törenlerine de katıldılar. Bu buluşma, yüzyıllar boyunca birbirinden uzak kalmış, birbiri aleyhine kışkırtılmış Türkleri tarihte yeniden bir araya getiren çok önemli bir
gelişme olarak değerlendirildi.13
Belki de ilk olması sebebiyle bu tarihi toplantıda bazı önemli aksaklıklar yaşandı.
Ankara tarafından toplantı sonunda imzalanacak sonuç bildirgesinin önceden diğer
cumhuriyetlerin başkentlerine gönderilerek onay alınmaması sonucunda görüş ayrılıkları yaşandı. Bu, zirveye gölge düşüren bir ayrıntı olarak eleştirilere sebep oldu.
Ankara zirvesi için Ankara’ya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, Kaza9
10
11
12
13

K. Kurmanaliyev, “Memlekettik Mañızı Zor Mäsele”, Egemen Qazaqstan, 7 Şubat 2013.
Nurettin Demir – Emine Yılmaz, Bitmeyen Öykü: Alfabe Tartışmaları, Ankara, 2014, S. 53.
Şahin a.g.m., s. 451-452
Demir – Yılmaz, a.g.e., s. 53.
Milliyet, 29.10.1992.
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kistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurad Niyazov, Özbekistan Cumhurbaşkanı
İslam Kerimov geldiler. Davet edilmesine rağmen Tacikistan Cumhurbaşkanı Akbarşah İskenderov ülkesindeki iç savaş sebebiyle katılamadı.14 Her nedense bazı güçlerin
Tacikistan’ın Türk cumhuriyetleriyle yakın ilişkiler içinde olmasını istemediği anlaşılmaktadır. Çünkü, Başbakan Demirel 27 Nisan 1992’de Tacikistan’ı da kapsayan Orta
Asya gezisine çıktığında, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de Türkiye karşıtı gösteriler
meydana geldiğinden, bu ülke gezi programından çıkarılmak durumunda kalınmıştı.
Bu toplantı öncesinde yazdığı makalesinde Fahri Armaoğlu bununla ilk Türk Milletleri toplantısının, Türkiye’nin teşebbüsü ile gerçekleştirilmiş olmasına işaret etmekteydi. Bunun yanında çok daha mühim bir noktanın ise, tarihte ilk defa büyük bir
Türklük kitlesinin biraraya gelmesi olduğuna dikkati çeken Armaoğlu’na göre, bu bir
“Turan Toplantısı” değildi. Onun düşüncesine göre, turan, bir ideal olmakla beraber,
esas itibariyle bir toprağı, Türk milletlerinin üzerinde yaşadığı topraklan hedef almıştır. Ankara toplantısı ise, her biri bağımsız ve egemen olmuş, millî ve siyasî kişiliğini
kazanmış Türk milletlerinin, dünyanın yeni şartları içerisinde, Türk varlığını gerçekleştirmek ve bu varlığı yüceltmek için bir araya gelmeleridir. Bu toplantı, “egemen
ve eşit” Türk devletlerinin, dünya politikasındaki ağırlıklarını vurgulamanın yollarını
aramak ve bulmak için yapılmaktadır. Kısacası, etkin işbirliğinin tedbirlerini tesbit
etme amacına yöneliktir.15
Armaoğlu bu toplantının ikinci önemli özelliğinin Türk dünyasının örgütlenmeye
gitmesidir. Armaoğlu “Doğrusu aranırsa, iki yıldır soydaş cumhuriyetlerimizle münasebetlerimizi biraz “götürü” bir şekilde idare ettik. Tabii bunda, Türk cumhuriyetlerinin
bağımsızlığının, birdenbire, hattâ bir sürpriz şeklinde ortaya çıkmasının büyük etkisi olmuştur. Lâkin şimdi sıra “örgütlenmeye” gelmiştir” diyordu.16
Türk zirvesinin Cumhuriyet bayramına denk gelmesi tesadüf değildi. Bir üst düzey yetkili, bu konuyu şöyle yorumluyor:
“Bu olayın büyük sembolizmi inkâr edilemez. Bugüne kadar bu kardeş ülkelerden Cumhuriyet Bayramı’nda bir kutlama mesajı bile gelmezdi. Türkiye ha vardı, ha yoktu. Şimdi
ilk defa, Anadolu Türklerinin 69 yıl önce verdikleri Bağımsızlık Savaşı’nı ve onun sonucunda kurulan Cumhuriyeti bizimle birlikte kutlayacaklar.”17
29 Ekim 1992’de Türkiye’ye gelmeye başlayan liderler Ankara’da Atatürk Kültür
14
15
16
17

Yurtsay Mıhçıoğlu, Summit Set to Boost Turkey’s Ties in Central Asia, Azerbaijan, AFP, 30.10.1992.
Fahir Armaoğlu, Türklük Toplantısı, 31.10.1992.
Aynı yer.
Nilüfer Yalçın, Türk Birliği’ne Doğru, Milliyet, 30.10.1992.
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Merkezi tören alanında Cumhuriyetin kuruluşunun 69. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldılar ve büyük resmi geçidi ilgiyle izlediler.
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş
ile birlikte üstü açık bir araçtan törene katılan okul ve birlikleri denetlemesinin ardından şeref tribününde yerini almasıyla başlayan törende önce istiklâl Marşı okundu.18
Cumhuriyet Bayrımı birlikte kutlandıktan sonra Ankara’da Kazakistan ve Türkmenistan büyükelçilikleri törenle açıldı. Ertesi günü Kırgızistan, bir sonraki gün de
Özbekistan büyükelçiliklerinin açılış törenleri gerçekleşti. Azerbaycan büyükelçiliği
daha önceden açılmış bulunuyordu. Böylece, Türk cumhuriyetlerin hepsi ilk büyükelçiliklerini Türkiye’de açmış oluyorlardı.19
Özbekistan ve Kırgızistan’ın büyükelçiliklerinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Turgut Özal iki ülkenin büyükelçiliklerinin ilk defa Türkiye’de açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Özal, “Böylelikle
bağımsızlıklarınız teyit ve tescil edildi. Ankara semalarında dalgalanacak bayrağınızın bir
daha hiç inmemesini temenni ediyorum” dedi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev ise büyükelçilik binasının açılışında
yaptığı konuşmada, Ankara’da bulundukları süre içerisinde üç tarihi olayın gerçekleştiğine dikkat çekti, ilk olarak Kırgızistan halkı adına Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü törenlerine katıldıklarını hatırlatan Akayev, “Kardeş Türk halkının
sevincini paylaştığımız için mutluyuz” dedi. Askar Akayev, “İkinci tarihî olay, Türkiye
yöneticilerinin gayreti ile ilk defa Türk kökenli altı cumhurbaşkanının bir araya gelmesidir.
Üçüncüsü ise, burada Kırgızistan’ın Ankara’da İlk büyükelçiliğinin açılmasıdır. Bu hadise,
Kırgız halkı için büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.
Kırgızistan Büyükelçiliği’nin açılmasından sonra, Özbekistan Büyükelçiliği de
faaliyetine başladı. Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov, Türkiye’nin tecrübelerinin kendileri için iyi bir örnek teşkil edeceğine dikkat çekerek, “Dünyada elbette
Türkler, Türklere yardım edecek” dedi.
İki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının ebedi olması temennisinde bulunan Kerimov, Türkiye’nin başarılarından da bahtiyar olduklarına değinerek, “Müstakil Özbekistan’ımıza yapılmış ve yapılacak olan yardımların en önemlisi, Türkiye’nin
Özbek taleplerini kucaklayıp, bizim İçin Özbekistan’ın geleceği için değerli kadroların hazırlanmasına yardımcı olmasıdır.”20
18
19
20

Tercüman, 31.10.1992.
Taha Akyol, Türki Trafiği, Milliyet, 31.10.1992.
Zaman, 2.11.1992.
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Ertesi günü 30 Ekim 1992 tarihinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanlarının zirve toplantısı gerçekleşti.
Ancak toplantı sonunda imzalanacak Ankara Bildirisi’nde yer alacak hususlarda anlaşmazlık çıktı.
Bildiride Karabağ, Afganistan, Tacikistan, Bosna - Hersek ve Kıbrıs konularının
zirvede görüşüldüğü ifadesi yer aldı. Ancak bu ifadeyi mahzurlu bulan Kazakistan

Cumhurbaşkanı Nazarbayev bildiriye imza atmaktan imtina etti. Nazarbayev’in bir
başka itiraz konusu ise Türk Ortak Pazarı’nın kurulması idi. Esasen sonuç bildirgesinde anlaşmazlık Ankara’nın toplantıdan önce bildirge metnini başkentlere göndererek
onay alınması hususundaki diplomatik teamülü ihmal etmesinden kaynaklanıyordu.
Nazarbayev’in itirazını Türkmenistan Cumhurbaşkanı Niyazov’un tereddütleri
izledi. Bunun üzerine ilk bildiri geri çekildi ve bağlayıcılığı olmayan ikinci bir metin
ortaya konuldu. İkinci metinde birinci metinde yer alan işbirliğine yönelik somut sonuçlar yerine, işbirliği konusundaki niyetlerle yetinildi. 21
İlk bildiride yer alan ve konuk cumhurbaşkanlarına “Yeniden Sovyet modeline mi
dönüyoruz?” endişesi yaşattığı anlaşılınca metinden çıkarılan bazı maddeler şöyleydi:
•

Azerbaycan. Karalatan, Türkmenistan, Özbekistan petrolünün Türkiye ve İskenderun üzerinden Akdeniz’e ve buradan Avrupa’ya sevk edilmesi.

•

Doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledilmesi.

•

Bölgesel imar ve Kalkınma Bankası kurulması.

•

Gümrüklerin armonize edilmesi Gümrük duvarlarının kaldırılması.

İtirazlar üzerine yeniden kaleme alınan ikinci ve 11 maddeden oluşan sonuç bildirgesinde, devletlerin birbirleriyle ilişkilerinde içişlerine karışmama ve eşitlik ilkesinin gözetileceği; demokrasi, laiklik sosyal adalet ve piyasa ekonomisi ilkelerinin esas
alınacağı vurgulandı. Bildiriye göre, ülkeler arasında ticari ve ekonomik alanlarda çalışma grupları oluşturulacak; kültür kurumları arasında işbirliği sağlanacak; altı ülkenin dışişleri bakanları yılda en az bir kez toplanacak. Bildiride ayrıca ikinci zirvenin
1993 Ekim ayında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacağı ifade edildi.22
Daha sonra ortak basın toplantısına geçilerek liderler kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdiler. Sorulara en fazla muhatap kalan lider ise Özal’dı. Özal kendine
yöneltilen sorulara şu cevapları veriyordu:
“Altı kardeş ülke arasında yapılan zirve, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini içermek21
22

Tercüman, 1.11.1992; Zaman, 2.11.1992.
Zirve’nin Tadı Kaçtı, Hürriyet, 2.11.1992.
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tedir. Kimseye karşı olmadığı gibi dünya barışına katkı çabasıdır. Türkiye daha önce de,
Rusya başta olmak üzere etrafındaki ülkelerle KEİB anlaşmasını imzalamıştır. Türkiye ve
kardeş ülkelerin daha iyi bir hayat seviyesine ulaşmaktan başka arzusu yoktur. Bugünkü
dünyada bundan başka iyi bir arzu da herhalde olmaz.”
“Sadece etrafımızdaki ülkelerle değil, bize yakın olanlarla iyi ilişkilere giriyoruz. Çağdaş dünya prensipleri içinde herkesle iyi geçinmek istiyoruz.” Türkmenistan’ın da ayrı önemi var. Tarih, kültür ve dil birliğimiz var. İlişkilerimizin sıcaklığı tabiidir.”

“Dillerimiz aynı kökten geliyor. Ama zamanla farklılıklar ortaya çıkmış. Kısa süre içinde intibak zorluğu yok. Ortak lisan zamanla olur. Ama biraz zaman alır.” “Sovyetler’in
yıkılacağına kimse ihtimal vermiyordu. Ancak, yıkıldı. Bağımsızlıklarını kazanmamış
soydaşlarımız dünyanın çeşitli ülkelerinde hâlâ vardır. İnancımız, bağımsızlıklarını kazanmamış soydaşlarımızın durumu Cenab-ı Allah’ın yardımıyla daha iyi hale gelecek.”23
Basın toplantısına gazeteciler Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’e özellikle
bildiri metninde yer alan “Türk ortak pazarına muhalefet etmesinin” sebebini sordular.
Buna verdiği cevapta Nazarbayev: “Toplantı tesadüfen olmamıştır. Beraberlik yönündeki
niyetimizi gösterdik. BDT’ye taahhütlerimizi zedeleyecek şeyler olmaz. Ekonomik topluluk
fikrine de bu açıdan bakıyoruz. Eski Sovyetler geriye dönmez. Siyasetlerin ve iktisatların
birbirine yaklaşması şeklinde siyaset yürütüyorum. Bölgede kan dökülmemesi yönünde kendime böyle bir rol yüklüyorum” şeklinde konuştu.
Karabağ konusunda ise Nazarbayev, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki bu sorunun herkesi kaygılandırdığını belirterek “Üzülüyoruz. Ermeni ve Azeriler’i dinliyoruz.
Bilimsel yaklaşım gerekli. Bu militanların kavgası olmamalı. Mücadele Türkler’in birleşmesini gerektirmez. Olaya üçüncü devletler karışmamalı. İki devletin diyaloğuyla halledilmeli” diye izahatta bulundu.24
Öte yandan zirvede, iç ihtilafların yaşandığı Tacikistan konusunun zirvede ele
alındığı ve Tacikistan’da kan dökülmesinin durdurulmasıyla bu ülkeye insanî yardımda bulunulması yönünde görüş birliğine varıldığı belirtildi.25
Bir soru üzerine Kerimov, cumhuriyetlerin ortak bir alfabeye geçmeleri gerektiğini
söyledi.26
Resepsiyondan sonra Başbakan Demirel’in konutunda cumhurbaşkanlarına verdiği yemekte çok duygulu anlar yaşandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, o
23
24
25
26

Ege’den Çin’e Türk Birliği, Tercüman, 2.11.1992.
Zaman, 2.11.1992; Ege’den Çin’e Türk Birliği, Tercüman, 2.11.1992.
Zaman, 2.11.1992.
Zaman, 2.11.1992; Ülkü İrfan, Büyük Oyundaki Türk Enver Altaylı, İstanbul, 2008, s. 318.
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duygulu atmosferde, “Hepimiz ellerimizi üst üste koyarak kardeşliğimizi pekiştirelim”
dedi. Böylece bütün cumhurbaşkanları dostluk andı içmiş oldular.27
Elçibey bu zirve toplantısının önemini şu sözlerle ortaya koydu: “Tarihte ilk defa
Oğuz ve Kıpçak Türkleri bir araya geliyor. Oğuz Türklerinin medeniyet kabiliyeti ile Kıpçak Türklerinin zorluklarla mücadele kabiliyeti birleşince Türklerin ve bütün Asya’nın
bahtı değişecektir.”28
Nazarbayev’in Taha Akyol’a zirve ile ilgili söyledikleri manidardı: “Timur ve Yıldırım Beyazıt savaşmasalardı tarihin akışı farklı olurdu. Şimdi bu kardeşlik ve işbirliği
duygusunu bütün Asya milletlerini kapsayacak şekilde kurumlaştırmamız lazım. Ben bu
amaçla ASGİK (Asya Güvenlik ve İşbirliği Konferansı) önerisinde bulunuyorum.”29
Ankara’da gerçekleşen tarihi zirvedeki anlaşmazlık ile ilgili yapılan yorumlarda
Ankara’nın önceden zirveye katılımcı devletlere bilgi vermemesini büyük bir hata olarak görüldü.
Bu yorumlardan birinde, Nazarbayev’e hak vermemek elde değil diyen Fatih Çekirge şunları ifade ediyor: “Düşünün bir kere; cumhurbaşkanları imzalayacakları bildiriyi zirvenin ikinci gününde görüyorlar. Yani Dışişleri Bakanlığı, böylesine tarihi bir zirve
için ortak metin oluşturulmasında, bu Türk cumhuriyetlerine önceden hiçbir bilgi vermemiş. Ne oradaki i büyükelçiliklerimiz imzalanacak metnin konularını iletmişler ne de gelen
Türk cumhurbaşkanlarının isteklerini sormuşlar. Sonuç:
- İlk metin değişiyor ve içeriği boşaltılmış bir bildiri ortaya çıkıyor. Üstelik Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’yla kavgalı olduğu için bir tek konuda yardım
istememiş. Müsteşar Altınok bu zirveye, misafir heyet mensubu gibi katılmış. Dahası da var...
Misafirler, Türkiye’nin potansiyelini göstermek açısından hiçbir tesise de götürülmediler.
Ne yazık!...
Oysa biz, bu tarihi toplantıyla köklerini I kaybetmiş bir ağacın, asırlar sonra, o muazzam gövdesine yeniden su yürüyeceğini, dallarında çiçekler açacağını düşlemiştik. Yine
yanılmışız... Yine yanılmışız...
Ciddiyetsiz bürokratlar yüzünden, kimse Nazarbayev’e kızmasın...”30
Hürriyet gazetesinden Oktay Ekşi Türkiye’nin zirve toplantısına ciddi bir hazırlık
yapmadığına şu sözler vurgu yapıyordu:
27
28
29
30

“Bilindiği gibi Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri, Türkiye henüz böyle uluslararası
Taha Akyol, Tarihi Dönemeç, Milliyet, 1.11.1992.
Taha Akyol, Tarihi Dönemeç, Milliyet, 1.11.1992.
Taha Akyol, Tarihi Dönemeç, Milliyet, 1.11.1992.
Fatih Çekirge, Beceriksiz Diplomatlar ve Türk Zirvesi, Hürriyet, 2.11.1992.
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bir işbirliği organizasyonunu gerçekleştirmeye ve özellikle kendisine yakın bir devletler topluluğuna liderlik yapmaya hazır değilken karşımıza çıktı.
Oysa Türk Cumhuriyetlerinin cumhurbaşkanları, Ankara’ya “Cumhuriyetin 69’uncu
yıldönümü törenlerine katılmak için” mi, yoksa “Ankara zirvesi” denen bir toplantıda hazır
bulunmak için mi geldiklerini anlayamadan, kendilerini bir masanın etrafında buldular.
Kendi halkına karşı sorumluluk taşıyan bir cumhurbaşkanı, böyle, altyapısı hazır olmayan, neye mal olacağı, yarar mı zarar mı sağlayacağı ilk bakışta görülemeyen bir tabloya
“evet” diyebilir mi?
Ve “Ankara Zirvesi” Türkiye Cumhuriyeti’nin başarı sağlayamadığı bir görüşme olarak
bitti.
Doğrusunu isterseniz biz “İyi ki öyle oldu” demek eğilimindeyiz. Çünkü bu olay, Türkiye
Cumhuriyeti’nin üstlenmeye zorlandığı “bölgenin önemli devleti” rolüne henüz yeterince
hazır olmadığını gösterdiği için, ülkemizi yönetenlere ders teşkil edeceğini sanıyoruz.”31
Zülfü Livaneli ise Nazarbayev’in itirazında haklı olduğuna işaret ettiği makalesinde şunları söylüyor:
“Ankara’daki Türk Cumhuriyetler zirvesi tatsız bitmiş. Zirveden sonra liderlerimiz,
içinde bol bol kardeşlik, atalarımız, Adriyatik Denizi ve Çin Şeddi geçen hamasi konuşmalar yapmışlar.
Bu naif yaklaşımlara katılmayan bildiriye ve kendi katkısı olmadan hazırlanan bildiriye çekinceli yaklaşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ise oyunbozan
olarak görülüyor.
İlk olarak şunu hatırlatalım:
Bizim anlı şanlı liderimiz kusura bakmasınlar ama Nursultan Nazarbayev, dünya
sahnesinde onlardan daha önemli bir liderdir. Dünya çapında bir stratejinin güvensiz sularında ihtiyatla ilerleyen bir gemi komutanı gibidir.”32
Ankara doruğunun en çarpıcı kişilerinden birinin Kazakistan Cumhurbaşkanı
Nursultan Nazarbayev olduğunu ifade eden Vehbi Sargın Ankara Bildirisinin imzalanmasından sonra, öteki liderler gibi bir basın toplantısı düzenleyerek bu toplantıda
gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nazarbayev’in söylediklerine aynen katıldığını belirtiyordu. Sargın makalesinde şu cümlelere yer veriyor:
“Nazarbayev, “Etnik ve dini temele dayalı gruplaşmalardan yana değiliz” diyor.
31
32

Oktay Ekşi, Ankara Zirvesi mi, Zırvası mı?, Hürriyet, 1.11.1992.
Zülfü Livanelli, Buyrun Nursultan Sofrasına, Milliyet (Avrupa Baskısı), 3.11.1992.
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Yani, yapılması arzulanan işbirliğinin salt ulusalcılık (Türklük) ya da salt dincilik
(Müslümanlık) temellen üzerine oluşturulmasının yanlış olduğunu söylüyor.
Buna katılmamak mümkün mü?
Ulusalcılık ve dincilik uluslararası ilişkilerde temel ölçüt olsaydı, ne İran-Irak savaşı
yaşanır, ne de dünyanın çeşitli ülkelerinin tarihleri iç savaşlarla lekelenirdi.
Evet, Ankara doruğunun meyvelerini kısa sürede derlemek elbette mümkün değil.
Ama akılcı bir temel üzerine kurulacak sağlıklı bir yapı da asla düş değil.”33
Sargın ayrıca Türk Orta Pazarı’nın bugünden yarına hemen kurulacak bir iş olmadığına Avrupa Ortak Pazara bugünkü haline 25 yılda gelmesini örnek gösteriyor.34
Sonuç bildirgesinde ikinci zirve toplantısının Azerbaycan’ın başkenti Bakû’da
yapılması kararlaştırılmasına rağmen, o sene Özal’ın vefatı ve Elçibey’in iktidardan
uzaklaştırılması sebebiyle yapılamadı. Bir yıl sonra İstanbul’da gerçekleştirebildi. 2012
yılına kadar zirve toplantılarının düzenli yapılmadığını görüyoruz. 2010 yılında Nahçivan’da yapılan 9. Zirve’de bu toplantıları düzenli olarak yapılmasını sağlayacak ve
alınan kararları takip edecek bir kurum, yani Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi kararı alındı. Böylece Türk ülkeleri bir teşkilata kavuşmuş oldu.
Bu ilk zirvenin gerçekleştiği 1992 yılından 2010 yılına kadar geçen 18 yılda 10
zirve daha gerçekleşti. Bunları sırasıyla ifade edersek:
1. Ankara Zirvesi, 30 Ekim 1992

2. İstanbul Zirvesi, 20-21 Ekim 1994
3. Bişkek Zirvesi, 28 Ağustos 1995
4. Taşkent Zirvesi, 21 Ekim 1996

5. Astana Zirvesi, 9 Haziran 1998
6. Bakü Zirvesi, 8 Nisan 2000

7. İstanbul Zirvesi, 26 Nisan 2001

8. Antalya Zirvesi, 17 Kasım 2006

9. Nahçıvan Zirvesi, 2-3 Ekim 2009

10. İstanbul Zirvesi, 15-16 Eylül 2010
Görüldüğü gibi 2010 yılına kadar zirve toplantıları bazen her yıl peş peşe, bazen
de beş yıla varan aralıklarla düzensiz bir şekilde yapıldı. Bu konuda düzeni sağlamak
ve zirve toplantılarının kararlarını takip etmek üzere bir teşkilatın kurulmasının za33
34

Vehbi Sargın, Kolay Olmayacak Ama!.., Milliyet (Avrupa Baskısı), 3.11.1992.
Vehbi Sargın, Kolay Olmayacak Ama!.., Milliyet (Avrupa Baskısı), 3.11.1992.
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ruri olduğu ortaya çıktı. Bu konudaki teklif 3 Ekim 2009’da Nahcivan’da yapılan IX.
Zirve toplantısında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’ten geldi. Bu
toplantıda Nazarbayev’in teklifiyle kurulan Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi
zirve toplantılarının organizasyonunu üstlendi. 35
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, 15-16 Eylül 2010 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 10. Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi’nden sonra hayata geçirildi. İstanbul Zirvesi’nde alınan kararla 1 Kasım 2010 tarihinden bu yana İstanbul’da
faaliyet gösteren Sekretarya’nın başına Büyükelçi (E) Halil Akıncı, üç yıllığına, Türk
Konseyi Genel Sekreteri olarak atandı.36
Türk Konseyi’nin, Nahçıvan Anlaşması’nın 2. Maddesinde ortaya konulan temel
amaç ve görevleri şunlardır:
- Taraflar arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi;
- Bölge ve bölge dışında barışın korunması;
- Dış politika konularında ortak tutumlar benimsenmesi;
- Uluslararası terörizm, ayrılıkçılık, aşırılık ve sınır ötesi suçlarla mücadele için
eylemlerin koordine edilmesi;
- Ortak amaçlarla ilgili her alanda etkili bölgesel ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi;
- Ticaret ve yatırım için uygun koşulların yaratılması;
- Kapsamlı ve dengeli bir ekonomik büyüme, sosyal ve kültürel gelişimin amaçlanması;
- Hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ve insan haklarının korunması
konularının tartışılması;
- Bilim, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında etkileşimin genişletilmesi;
- Kitle iletişim araçlarıyla etkileşimin ve daha yoğun bir iletişimin teşvik edilmesi;
- Hukuki konularda bilgi değişimi ve adli işbirliğinin teşvik edilmesi.37
2012’de Türk Konseyi ismi değiştirildi. Fransızca “Konsey” kelimesinin yerine Türkçe bir kelime olan “Keneş”in kullanılacağı Genel Sekreter Halil Akıncı tarafından
açıklandı. Keneş kelimesi Türk dilinin temel eserlerinden Kaşgarlı Mahmut tarafından
1072-1074 yıllarında Bağdat’ta kaleme alınan Divan-ı Lügati’t Türk’te yer almaktadır.38
35
36
37
38

http://www.turkkon.org/icerik.php?no=41, Erişim, 29 Nisan 2012.
http://www.mfa.gov.tr/turk-konseyi.tr.mfa, Erişim, 5 Eylül 2012.
http://www.turkkon.org/tr-TR/genel_bilgi/1/10, Erişim, 12 Eylül 2012.
Sabah, 30 Kasım 2012, http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/11/30/turk-konseyi-ozune-dondu, Erişim,
10 Ağustos 2016.
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Türk Keneşinin kurularak faaliyete geçmesinden sonra zirve toplantılarının ismi
2011’deki Almatı zirvesinden sonra Türk Keneşi Zirveleri olarak değişti.
1. Türk Keneşi Zirvesi: Almatı, 20-21 Ekim 2011

2. Türk Keneşi Zirvesi: Bişkek, 22-23 Ağustos 2012
3. Türk Keneşi Zirvesi: Gebele,15-16 Ağustos 2013
4. Türk Keneşi Zirvesi: Bodrum, 4-5 Haziran 2014
5. Türk Keneşi Zirvesi: Astana, 10-11 Eylül 2015

Türk Keneşi’nin ilk zirve toplantısı “Ekonomik ve Ticari İşbirliği” temasıyla 2021 Ekim 2011 tarihlerinde Almatı’da gerçekleştirildi. Toplantı vesilesiyle, Keneş’in
kurumsallaşmasına ilişkin anlaşma ve tüzükler sonuçlandırıldı. Ayrıca, Zirve münasebetiyle, üye ülkelerin iş çevrelerini bir araya getirecek Türk İş Keneşi de tesis edildi.39

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 22-23 Ağustos 2012 tarihinde düzenlenen Türk
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Keneşi’nin “Eğitim, Bilim ve Kültür İşbirliği” temalı II.
Zirve toplantısında önemli kararlara imza atıldı. Özellikle Türk Keneşi’nin üye ülkelerin bayraklarından esinlenerek bir bayrak belirlemesi çok anlamlıydı. Bu toplantıya
Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül katıldı.
Bu zirve toplantısının en önemli ve tarihe geçecek kararı ise Türk Konseyi’nin
bayrağı idi. Üye dört devletin bayraklarından alınan renk ve sembollerden oluşan bu
bayrağı aynı zamanda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’yi sembolize
eden ortak bir bayrak olarak görmek de yanlış olmayacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bayrağın kabulünü Türk
Keneşi’nin kurumsallaşması adına yeni bir adım olarak değerlendirdi. Davutoğlu,
haklı olarak “Bu bayrak, Türkçe konuşan halkları daha da yakınlaştıracaktır” ifadesinde
bulundu.40
Ayrıca Bişkek zirve toplantısında, 2009 Nahçıvan zirvesinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in teklifiyle kurulması kararlaştırılan ve 2010 Mayıs ayında Astana’da kurularak faaliyete Türk Akademisi uluslararası statüye haiz oldu.
Böylece iki yıldır Kazakistan devletinin imkânlarıyla çalışmalar yapmakta olan Türk
Akademisi artık Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkiye’nin destekleriyle faaliyetlerini
daha güçlü bir şekilde yürütebilecektir.
39
40

http://www.mfa.gov.tr/turk-konseyi.tr.mfa, Erişim, 10 Ağustos 2016.
http://www.1news.com.tr/azerbaycan/siyaset/20120823101229072.html, Erişim, 20 Ekim 2012.
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Türk Keneşi zirve toplantılarına hazırlık öncesinde dört önemli toplantı gerçekleştiriyor: Dışişleri Bakanları Keneşi toplantısı, Kıdemli Memurlar Komitesi toplantısı, Aksakallar Keneşi toplantısı ve Ekonomik İşbirliği Keneşi toplantısı. Bu toplantılarda ele alınan meseleler Türk Keneşi’ndeki uzmanlar tarafından geliştirilerek devlet
başkanlarının onayını sunuluyor. Bu zirve toplantısı öncesinde de aynı yol izlendi ve
dört konseyin toplantılarının sonuçlarına göre anlaşmalar ve belgeler hazırlandı.
Böylece Bişkek zirvesinde Türk Keneşi Genel Sekreterliği’nin finansmanı anlaşmasını, Türk Akademisi uluslararası statü kazanması ve Bakü’de Türk Kültür Miras
Vakfı kurulmasına ilişkin anlaşmalar imzalandı.41
Toplantıdan sonra basına açıklama yapan ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı
Almazbek Atambayev Türk Keneşi’nin bir sonraki zirve toplantısı, gelecek sene Azerbaycan’da yapılması kararlaştırıldığını söyledi.
Basın toplantısında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de bir
konuşma yaparak “Biz esasen bu toplantıda ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliği
meselelerine daha çok yoğunlaştık. Ekonomik işbirliğinde ulaşım ve iletişimin önemi çok
büyüktür. Bu sebeple bizler ulaşım ve haberleşme ile ilgili bakanlıklar ile gümrük kurumlarımızın Türkiye-Ahalkale-Kars-Tiflis-Bakû ve Hazar Denizi üzerinden Kazakistan’a
ve Kazakistan’dan Çin’e ulaşan demiryolu hattını hayata geçirilmesi konusunda hazırlık
yapılması amacıyla toplantılar düzenlemesini kararlaştırdık” dedi.
Türk Akademisi ve Türk Kültür Miras Vakfı’nın kurulmasının önemine dikkati
çeken Nazarbayev “Gençlerimizin birbirleriyle yakınlaşmalarını temin için dillerimizi, kültürlerimizi, genel olarak tüm Türk dünyasını öğrenmek ve tanımak için ortak çaba
sarf etmeliyiz” şeklinde konuştu. Özellikle gençler arasında “Türk Dünyası” şeklindeki önemli kavramın köklü bir şekilde yerleşmesi gerektiğine işaret eden Nazarbayev
“Bana göre, bu hususta önemli bir çalışma gerçekleştirdik” dedi. Zirve toplantısının başarılı geçmesini sağlayan ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’e
de teşekkür etti. Bu zirve toplantısı ile geçen seneki Almatı Zirvesi’nden beri Kazakistan’da bulunan Türk Keneşi Dönem Başkanlığı Kırgızistan’a geçti.42
Bişkek’teki zirve toplantısından sonra uluslararası bir nitelik kazanan Türk Akademisi çalışmalarına hız ve derinlik vermeye başladı. 2010 yılından beri Astana’da sadece Kazakistan devletinin imkânlarıyla çalışmalar yapmakta olan Türk Akademisi ünlü
Kazak Türkolog, Prof. Dr. Şakir İbrayev’in başkanlığında iki yıl içinde Türk kültürü
ve tarihi ile ilgili olarak 30’a yakın araştırma ve inceleme eseri yayınlandı. Bu eserler
41
42

http://www.mfa.gov.tr/turk-konseyi-II-zirvesi-biskekte-duzenlendi.tr.mfa, Erişim, 20 Ekim 2012.
Egemen Qazaqstan, 24 Ağustos 2012.
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arasında “Türk Dünyası” isimli 724 sayfalık bir almanak ve Türk dünyasındaki önemli
çalışmaları ihtiva eden “Asil Miras” isimli 570 sayfalık bir antoloji de bulunuyor. Ayrıca Türk Akademisi El Farabi, Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmut, Hoca Ahmet
Yesevi ve diğer Türk halklarının büyük düşünür ve ilim adamlarının eserlerinin incelenmesi ve tanıtımı konusunda çeşitli Türk ülkelerinden bilim adamlarıyla ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkiye’nin bilimsel
ve mali destekleriyle daha çok hız ve derinlik kazanacağı muhakkaktır.43
Bişkek zirvesinin en çok dikkati çeken yönü, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği
Keneşi’ni temsil eden bir bayrağın kabul edilmesi oldu. Bağımsız Türk devletlerinin
ortak bayrağı olarak da sayılabilecek olan bu bayrak Kazakistan bayrağından zemin
rengini, Kırgızistan bayrağından güneşi, Azerbaycan bayrağından yıldızı ve Türkiye
bayrağından hilali almaktadır.
Bayrak bu şekliyle Türk Keneşi’ne üye tüm ülkelerin bayraklarını bir bayrakta
uyumlu bir şekilde sembolize etmeyi başarmıştır. Ancak, şimdilik üyelik başvurusunda bulunmayan, fakat Türk Keneşi’nin doğal üyeleri arasında olan Türkmenistan ve
Özbekistan göz önüne alındığında bu bayrak yetersiz kalacaktır. Çünkü, bayrakta bu
ülkelerin bayraklarını sembolize eden işaretler yoktur. Bu yüzden bu bayrağın geçici olduğunu düşünüyoruz. Türkmenistan ve Özbekistan devletleri de Konseye dahil
olduğunda bayrağa da son şeklinin verileceği muhakkaktır. Böylece tarihte ilk defa
bağımsız tüm Türk devletleri için ortak bir bayrak şekli ortaya çıkmış olacaktır. Bu
Türk halklarının işbirliğinin, dünyanın başka halkları arasındaki işbirliklerinin çok
ötesinde, köklerini binlerce yıllık ortak tarih ve kültürden alan derin kardeşlik ve dostluk bağlarından aldığının bir delili de olacaktır.
Tarihe göz attığımızda Türk devletlerinin ortak bayrağı düşüncesinin ilk defa
1920 yılında Semerkant’ta ortaya atıldığını görüyoruz. Bolşevik güçlerine karşı mücadele başlatan Türkistan Millî Birliği teşkilatının 5-7 Eylül 1920 tarihinde Semerkant’ta gerçekleşen II. Kurultayında Türkistan millî bayrağının renkleri ve şekli kabul
edilmişti. Bayrağı belirleyen komisyon üyeleri arasında Zeki Velidî Togan, Törekul
Canuzakov ve Münevver Kari gibi dönemin önemli Türk devlet adamları ve aydınları
bulunmaktaydı. Komisyon gönder tepeliğinde kurt başı olan bayrağın rengi için Selçuklu, Karahan ve Timurlu devletinin al renkli bayrağından esinlendi. Ortasında ay
ve yıldız bulunan bayrak dokuz şeritle süslenmişti. Bu şeritlerin beşi al renk ve dördü
de beyaz idi. Ayrıca bayrağın dört kenarı Cengiz Han’ın bayrağından ilhamla mavi
şerit ile çerçevelenmişti.
43

Aynı yer.
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Türkistan Milli Birliği Bolşeviklerin Türkistan’da üstün gelerek hakimiyeti eline
geçirmesinden sonra yurt dışına çıkarak mücadelesi devam ettirdiği Avrupa’da bayrağa yeni bir şekil vermek durumunda kaldı. 1927 yılında Berlin’de yapılan ve Mustafa
Çokay, Tahir Çağatay ve Mecdeddin Delil gibi devlet adamları ve aydınların katıldığı
toplantıda Türkistan Milli Bayrağını değiştirildi. Buna bayrakta renk çeşidinin fazla
ve kompleks şeklinden dolayı yapımının zor olması sebep oldu. Böyle bir bayrağın
üretiminin muhaceretin ağır şartlarında daha zor olduğu göz önüne alınarak Türkistan millî bayrağının daha sade olmasına karar verildi. Buna göre, yeni bayrağın Timur
devletinin tok kızıl rengi ile Türkistan Cumhuriyetinin gök renginden oluşan zemin
üzerinde ay yıldız olması uygun görüldü.44
Belki de ileride Türkmenistan ve Özbekistan’ın katılımıyla altı doğal üye sayısına
ulaşacak olan Konsey’in bayrağın son şekli kurt başlı direği ile ortada ay yıldız olduğu
halde altı devleti temsil eden altı şeritten oluşan bir bayrak da olabilir.
Sonuç itibariyle Bişkek zirvesi başarılı geçmiştir. Devlet adamları önemli kararlara
imza atmışlardır. Şimdi sıra bu kararlar doğrultusunda sadece devlet adamları ve diplomatlar değil, aydınlar, sanatçılar, bilim adamları ve işadamları gibi Türk dünyasına gönül vermiş her meslek ve her kesimden insanların da aktif bir şekilde çalışmasındadır.
Türk Keneşi’nin III. Zirvesi 15-16 Ağustos 2013 tarihlerinde Azerbaycan’ın
Gebele şehrinde “Ulaştırma” temasıyla gerçekleştirildi. Zirve vesilesiyle “Türk Dili
Konuşan Ülkeler İşbirliği Keneşi Dışişleri Bakanlıkları Arasında İşbirliği Protokolü”
imzalandı.
Zirvede görüşülen önemli konulardan biri tarihi İpekyolu’nun demir yolu üzerinden yeniden canlandırılmasında ve Türk ülkeleri arasında ulaştırmada büyük kolaylık sağlayacak projeler idi. Bu hususta Türkiye Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:
“Böyle bir durumda Orta Asya’yı birbirine bağlayan ve Orta Asya’yı Türkiye üzerinden
Avrupa’ya bağlayan bu tren yollarının, karayollarının yapılması Türk dünyasına da tekrar
eskiden olduğu gibi çok büyük bir siyasi ve ekonomik ağırlık kazandıracaktır. Bildiğiniz
gibi Bakü-Tiflis-Kars bitmek üzere. Bununla ilgili Sayın Ulaştırma bakanları bize geniş
bilgi verdiler, son durumu anlattılar. İnşallah yakında bitecek o. Ayrıca, Kazakistan Aktau
Limanı bu hatta bağlanacak. Türkmenbaşı Limanı buralara bağlanacak ve buralarda iki
liman yapılacak ve ro-ro seferleri ve tren kara taşımacılığı olacak. Ayrıca bugün aldığımız
bir kararla da gümrüklerin standardizasyonu, hep aynı gümrük sistemleri uygulanacak ve
Türk cumhuriyetleri arasındaki gümrük birliğini -yani gümrüklerdeki uygulama birliğini
daha doğrusu- sağlamış olacağız.”
44

Abdulvahap Kara, Türkistan Ateşi Mustafa Çokay’ın Hayatı ve Mücadelesi (İstanbul, 2002), 223.
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Ayrıca Cumhurbaşkanı Gül, bugünkü modern ipek yolunun, sadece demir yolundan ibaret olmadığını, kara yolu ve gaz ve petrol boru hatlarının bütünü olduğuna da
işaret ederek tarihte ipek yolu ne zaman canlı olduysa Türk dünyasının siyasi ve ekonomik etkinliğinin o zaman daha çok belirgin olduğunu ifade etti.45 Demir İpek Yolu
projesi sadece Türk dünyasını birbirine bağlamakla kalmayacak, proje bittiğinde Pekin
– Londra demir yolu hattının bir parçası olacaktır. Bu demir yolu ile özellikle ticaret
mallarının Avrasya kıtasındaki nakliyesi hem 3 kat kısa sürede, hem 3 kat ucuz olacağı
hesap ediliyor. Bu da ülkelerin uluslararası ticaretini ve dolayısıyla refahını arttıracaktır.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev zirvede yaptığı konuşmasında, Türk
Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin yetersizliğine vurgu yaptı. Altı bağımsız
Türk ülkesinin gayrisafi milli hâsılalarının yaklaşık 1,2 trilyon olduğunu ancak bunun
tam kapasite ile kullanılamadığını söyleyen Nazarbayev bu durumu Kazakistan’ın dış
ticaret rakamları ile örneklendirdi. Kazakistan’ın 2012 rakamlarına göre dış ticaret
hacminin 8 milyar dolar olduğunu söyleyen Nazarbayev, bu miktarının yalnızca yüzde
6’sının Türk Cumhuriyetleri ile olduğunu belirtti.46
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Keneşi IV. Zirvesi “Turizm Alanında İşbirliği” temasıyla 4-5 Haziran 2014 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ev
sahipliğinde Bodrum’da düzenlendi. Zirve, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan üye
ülkelerin sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel değerlere vurgu yapılması amacıyla turizm temasıyla gerçekleştirildi. Zirve’ye Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan
Cumhurbaşkanlarının yanısıra Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov’un
da katılmasıyla ayrı bir önem kazandı.47
Zirvede alınan önemli kararlardan bir tanesi de “Türk diaspora merkezlerinin”
kurulmasına ilişkin alınan karar olmuştur. Bu yolla, Washington, Berlin ve Paris’te
oluşturulması planlanan merkezler vasıtasıyla dünyada yaşayan Türkler, bir araya getirileceklerdir. 48
Konuşmaların ardından ortak faaliyet belgesi imzalandı. Zirvede alınan kararları
basın toplantısıyla duyuran Türk Keneşi Genel Sekreteri Halil Akıncı, Devlet Başkanlarının Türk diasporası kurulması konusunda anlaştığını, bu doğrultuda Avrupa ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde Türk Diasporası Merkezleri kurulacağı söyledi. Tarihi ipek yolunun canlandırılması hedefi doğrultusunda da ortak turizm paketi hazır45
46
47
48

http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/86784/gayet-basarili-bir-zirve-gerceklestirdik.html, Erişim, 3 Nisan
2016.
http://www.21yyte.org/kose-yazisi-yazdir/7164, Erişim, 3 Nisan 2016.
http://www.mfa.gov.tr/turk-dili-konusan-ulkeler-isbirligi-konseyi-iv_-zirvesi-bodrum_da-gerceklestirildi.tr.mfa, Erişim, 3 Nisan 2016.
http://ekoavrasya.net/Duyuru.aspx?did=144&lang=TR, Erişim, 3 Nisan 2016.
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lanmasına karar verildi. Liderler, ortak televizyon kanalı ve yatırım fonu için çalışma
başlatılması talimatı da verdi.49
Zirvenin dikkat çeken kararlarından bir diğeri Türk dünyasının ortak tarih kitabının hazırlanması idi. Akıncı zirve öncesinde basına verdiği bilgide, Türk dünyası
eğitim müfredatının da zirvede ele alınacak önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti. Köroğlu gibi ortak değerlerin, Türkçe konuşan ülkelerde birbirinden
farklı müfredatlarda okutulduğuna işaret eden Akıncı, “Ortak Tarilı Kitabı ve Ortak
Edebiyat Kitabı” yazılması konusunda adımlar atılacağını söyledi. Ayrıca Akıncı, ortak Türk kültürel mirasının geliştirilmesi için bir fon kurulacağını da ifade etti.50
Zirve toplantısı sonrasında konseyin dönem başkanlığının Azerbaycan’a devredilmesi kararı alındı ve Büyükelçi Halil Akıncı yerine TÜRKPA Genel Sekreterliği
görevini yürüten Ramil Hasanov, Türk Keneşi Genel Sekreterliğine atandı.
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Keneşi IV. Zirvesi “Enformasyon ve Medya
Alanında İşbirliği” temasıyla 10-11 Eylül 2015’te Kazakistan’ın başkenti Astana’da
gerçekleştirdi. Devlet Başkanları düzeyinde gerçekleşen zirveye Türkiye’yi temsilen
Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı İsmet Yılmaz katıldı. Zirve’de Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin yanı sıra Türkmenistan, Macaristan ve Özbekistan delegeleri de hazır bulundu.
Astana’da yapılan zirve toplantısında Kazakistan 2015 yılında geniş çaplı kutlanmakta olan Kazak Hanlığı’nın 550. yılını kutlandı. Zirve’de konuşan Nursultan Nazarbayev “Günümüzde ayrı bağımsız devletler halinde olan Türk devletleri halkları ve
dünyada dağınık olarak var olan 200 milyon kişi mücadeleci Türk soyundan gelmektedir
ve 21. yüzyılda bu ayrı devletler işbirliği yürütmeli ve birlik içerisinde olmalıdır” dedi.51
Türk Keneşi’ni, dünyada meydana gelen siyasi değişiklikleri çerçevesinde, İslam
İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler’de gözlemci statüsünü almasını önemsediğini
ifade eden Nursultan Nazarbayev Irak, Suriye, Afganistan ve Libya’da bir an önce
istikrarın sağlanması gerektiğini ifade etti. Nazarbayev, üye ülkelerde terör ve radikal
akımların önüne geçilmesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini de belirtti.
Toplantıda söz alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, Türk Keneşi’nin bölgesel önemine vurgu yaptı. Yakın gelecekte enerji güvenliğinin öneminin ar49
50
51

http://www.trtavaz.com.tr/haber/turk-konseyi-4-zirvesi-bodrum-da-duzenlendi/3/53905ccd8a58c913848c7227, Erişim, 3 Nisan 2016.
http://www.star.com.tr/guncel/orgutlu-turk-diasporasi-icin-dugmeye-basiliyor-haber-888751/, Erişim, 3
Nisan 2016.
http://www.21yyte.org/tr/fikir-tanki/11073/cumhurbaskani-erdoganin-yer-almadigi-turk-konseyi-zirvesi-astanada-gerceklesti, Erişim, 3 Nisan 2016.
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tacağını kaydeden Azerbaycan Cumhurbaşkanı, üye ülkeler olarak Hazar bölgesinde
enerji işbirliğinin artırılmasının önemine değindi.52
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Ortak Türk televizyon kanalının kurulması
gerekiyor. Önümüzdeki görevler arasında, bu proje üzerinde çalışmalıyız” diye konuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de ortak Türk kanalı kurulmasının önemli
olduğunu ve konseye katılanların iyi niyetini ortaya koyduğunu söyledi. Kırgızistan
Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ise Türk halklarının ilişkisinin, ezelden gelen
çok büyük bir zengin kültüre dayandığını söyledi. Bugünün dünyasında enformasyon
teknolojilerinin önemli olduğunu belirten Atambayev de “Ortak TV kanalıyla enformasyon ağımızı geliştirebiliriz” dedi. Atambayev, bu toplantı sonrasında, zirveye katılan ülkelerin işbirliğinin daha da gelişeceğini bildirdi.53
Toplantı sonunda Türk Keneşi Genel Sekreteri Yardımcısı görevine Opera Koçman ve Türk Medeniyet Mirası Fonu Başkanı görevine de Günay Efendiyev’in getirilmesi kararlaştırıldı. Üye ülke devlet haber ajansları ve ulusal televizyonları arasında
işbirliği mutabakatı imzalandı. Türk Keneşi ve devlet haber ajansları ve televizyonları
arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.54
Toplantı sonrası yapılan diğer bir açıklamada zirve öncesi üye ülkelerin Dışişleri
Bakanlarının Türk Keneşi’nin ilişkili kurumu olarak Bişkek’te Göçebe Medeniyeti
Merkezi kurulması hususunda mutabakata vardığı belirtildi. Toplantıya katılan bakanların imzalanmasıyla, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Fonu ve Göçebe
Medeniyeti Merkezi’nin kurumsallaşmasına yönelik önemli bir adımlar atıldı.55
2015 Astana zirvesinde bir sonraki Türk Keneşi Zirve Toplantısının Kırgızistan’da
yapılması kararı alındı. Ancak, VI. Türk Keneşi Kırgızistan Zirvesinin Ekim ayında
yapılan bir açıklama ile ertelendiği bildirildi. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Basın
servisinden yapılan açıklamada başkent Bişkek’te altıncısının yapılması planlanan
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Keneşi liderler zirvesinin iptal edilerek ileri bir
tarihe ertelendiği belirtildi. Açıklamada zirvenin neden ertelendiğine ilişkin ayrıntılı
bilgi verilmedi.56
52
53
54
55
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http://haberrus.com/politics/2015/09/11/erdogan-turk-konseyi-liderler-zirvesine-katilmadi.html, Erişim, 5
Nisan 2016.
http://diyariturk.com/index.php/2015/11/23/turkun-ortak-tarihi-yaziliyor/, Erişim, 10 Nisan 2016.
http://haberrus.com/politics/2015/09/11/erdogan-turk-konseyi-liderler-zirvesine-katilmadi.html, Erişim, 5
Nisan 2016.
http://diyariturk.com/index.php/2015/11/23/turkun-ortak-tarihi-yaziliyor/, Erişim, 5 Nisan 2016.
Turgay Düğen, Türk Konseyi İpekyolu’nu Yeniden İnşa Etmek İstiyor, http://stephaber.com/gundem/
son-dakika-turk-konseyinin-biskek-zirvesi-ileri-bir-tarihe-ertelendi/, Erişim, 10 Nisan 2016.
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25 yıllık işbirliği sürecine baktığımızda Devlet Başkanları Zirve Toplantılarının
dışında Türk Dünyasındaki işbirliği ve anlayışın pekiştirilmesinde bakanlıklar seviyesindeki toplantıların da önemi büyük oldu. Mayıs 1992’de Türkçe Konuşan Ülkeler
Kültür Bakanlarının toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. 19-20 Haziran 1992 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye,
Türkmenistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Bakanları katıldı. Bu toplantıda ilk defa resmi olarak ortak dil ve alfabe meselesi gündeme geldi.
Ayrıca Türk Dünyasında ekonomik, siyasi ve kültürel işbirliğinin önemi tartışıldı.
Milliyet gazetesi muhabiri Namık Koçak Türk Dünyası Kültür Bakanlarının İstanbul’da ilk defa bir araya geldiklerini, ancak birbirlerinin dillerini anlamadıklarına dikkati çekti. Bu sebeple toplantıda Türk Cumhuriyetlerinde konuşulan Türk lehçelerindeki 300-500 kadar ortak kelimeyi tespit etmek ve böylece bir “Esperanto” gibi bir
dil yaratma fikri gündeme geldi.57 Kültür Bakanlarının ikinci toplantısı 30 Kasım – 2
Aralık 1992 tarihinde Baku’de yapıldı. Bakanların Almatı’da 9-14 Temmuz 1993’de
gerçekleşen üçüncü toplantısında Türk Dünyası kültür ve sanat alanında işbirliği konusunda önemli bir adım atıldı ve Türk Dünyası’nın UNESCO’su gibi işlev görecek
olan ve kısaca TÜRKSOY olarak adlandırılan Türkçe Konuşan Ülkeler Kültür ve
Sanat Ortak Yönetimi dünyaya geldi.

Bu tarihi anlaşmaya Azerbaycan Kültür Bakanı Polat Bülbüloğlu, Kazakistan Kültür Bakanı Erkegaliy Rahmadiyev, Kırgızistan Kültür Bakanı Danyal Nazarmatov,
Özbekistan Kültür Bakanı Zafer Hakimov, Türkiye Kültür Bakanı Fikri Sağlar ve
Türkmenistan Kültür Bakanı Geldimurat Nurmuhammedov imza attı. Daha sonra
bu teşkilata gözlemci statüsüyle Rusya Federasyonu’na bağlı Altay, Başkurdistan, Hakas, Saka (Yakutya), Tataristan, Tuva ve Moldova’ya bağlı Gagavuzya ile Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti katıldı.58
Türk Dünyasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla ayrıca sivil toplum teşkilatları
ile bilim, kültür, sanat ve iş dünyasının temsilcileri de birçok toplantı ve etkinlikler
düzenlediler.
Bunların içinde en önemlilerinden biri “Türkçe Konuşan Devlet ve Toplulukları
Dostuk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayları” idi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin önde gelen siyasi liderlerinden Alpaslan Türkeş’in girişimleriyle Mart 1993’te Türk Dünyasında ilk geniş çaplı kurultay Antalya’da gerçekleşti. Bu daha sonra gelenekselleşti. 1993 senesinde Türk halklarının ulu günü
57
58

Namık Koçak, “Türklere Çevirmen”, Milliyet, 20.06.1992.
http://www.turksoy.org.tr/TR/belge/1-73743/tarihce.html, Erişim, 15.04.2011,
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Nevruz’da, yani 21-22 Mart günlerinde düzenlenen bu tarihi kurultaya Balkanlardan
Çin’e kadar olan coğrafyada yer alan tüm Türk halklarının sivil toplum örgütlerinin
temsilcileri, yazarlar, bilim adamları ve politikacılarından oluşan 800 kişi katıldı.59
Türk halklarının birbirlerini anlaması ve işbirliğinin gelişmesinde çok önemli bir
yere sahip bu kurultaya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan
ve Özbekistan gibi bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin Cumhurbaşkanları, bazı bakanlar, siyasi partilerin liderleri, bilim adamları ve yazarların yanısıra Başkurdistan,
Tataristan, Gagavuzya, Karaçay, Malkar, Dağıstan, Altay, Tuva, Hakas, Saka, Tofa,
Tolga, Şor, Irak Türkmenleri, Bulgaristan Türkleri, Batı Trakya Türkleri, İran Türkleri,
Suriye Türkleri gibi özerk cumhuriyetler veya Türk topluluklarının da temscilcileri
davet edildi. Bu Türk halklarının dünya çapında tarihte ilk defa bir toplandılar. Uzun
yıllardan beri ilişkileri kopmuş halklar ilk defa bu kurultay ile bir araya geldiler ve
kendilerinin kültürel ve siyasal özellikleri hakkında bilgi vermek için çalışma yaptılar.
Bu çalışmalar beş komisyon halinde gerçekleştirildi: 1. Dil ve Alfabe Komisyonu, 2.
Kültür Komisyonu, 3. Eğitim ve Bilim Komisyonu, 4. Ekonomi ve Teknoloji Komisyonu, 5. Siyaset ve Hukuk Komisyonu.60
Kurultayın amacı hakkında bilgi veren Düzenleme Komitesi Başkanı Abdulhaluk
Çay temel hedeflerinin Türkçe Konuşan Ülkeler ve Topluluklarının temsilcilerini bir
araya getirmek olduğunu söyledi. Ayrıca şunları ifade etti: “Bu kurultay Türkçe Konuşan Ülkeler ve Toplulukları arasındaki dostluk, kardeşlik ve işbirliğini geliştirmek,
karşılıklı ilişkilerde devamlılık sağlamak ve bu ülkelerin bağımsızlık, demokrasi, laiklik, hukukun üstünlüğü, din ve inanç özgürlüğü gibi temel değerlerin en kısa zamanda
gelişmesine yardımcı olmak amacıyla düzenlenmektedir.”61
İlk kurultaydan sonra da kurultaylar devam etti. Bugüne kadar 11 kurultay gerçekleştirildi. Bunları sırasıyla sayarsak:
1. Antalya, 21-23 Mart 1993
2. İzmir, 20-23 Ekim 1994

3. İzmir, 30 Eylül – 2 Ekim 1995
4. Ankara, 24-26 Mart 1996

5. İstanbul, 11-13 Nisan 1997
59
60
61

Kara, Turgut Özal ve Türk Dünyası Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri İlişkileri 1983-1993, İstanbul, 2012,
s. 203-204.
“Antalya’da Türk Kurultayı”, Milliyet, 22.03.1993; “Türk Dünyasının Liderleri Antalya’da Buluşuyor…
Türklük Kurultayı!”, Yeni Düşünce, 26.02.1993; Sebahattin Önkibar, “Türk Dünyası Kurultayı”, Türkiye,
18.03.1993; Fahir Armaoğlu, “Türk Birliği Büyük Bayram”, Tercüman, 19.03.1993.
“Türk Dünyası için Görkemli Kurultay”, Tercüman, 15.03.1993; Serdar Alptekin, “Dostluk Münasebetlerini Pekiştirmesi Bekleniyor Özal Orta Asya’ya Gidiyor”, Zaman, 4.04.1993.
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6. Bursa, 20-22 Mart 1998

7. Denizli, 2-4 Ağustos 1999

8. Samsun, 14-25 Mart 2000

9. İstanbul, 21-23 Aralık 2001
10. Antalya, 16-18 Eylül 2006
11. Bakü, 17-19 Kasım 2007

Bu kurultaylar Türk Dünyasında bilim adamları, yazarlar, şairler, sanatçılar ve politikacılar arasında görüş alışverişi yapılmasında, halkların birbirlerini tanımasında
büyük rol oynadı.
Türk dünyasında kültür alanında yakınlaşmayı sağlayan bir diğer etkinlik Nevruz Şölenleriydi. 1995 yılından itibaren Türkiye’de Türk Dünyasının büyük bayramı
Nevruz geniş çaplı kutlanmaya başlandı. O sene Türkiye’de Nevruz’u kutlamak üzere
Türk Cumhuriyetleri Kültür Bakanları davet edildi. Azerbaycan Kültür Bakanı Polat Bülbüloğlu, Kazakistan Kültür Bakanı Talgat Mamaşev, Kırgızistan Kültür Bakanı Çolpanbek Bazarbayev, Türkiye Kültür Bakanı Timuçin Savaş, Tataristan Kültür
Bakanı Marsel Mazgazoviç, Başkurdistan Kültür Bakanı Halyaf İsmuratov Abant’ta
bir araya gelerek dostluk ve barışın sembolü olarak Nevruz ateşini yaktılar. Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti bu seneden itibaren Nevruz’un resmi olarak kutlanacağını
ilan etti. Bilindiği gibi Türk halklarının bu milli bayramı XX. Yüzyılın ilk çeyreğinde
çeşitli sebeplerden dolayı kutlanamaz olmuştu. Bu bayram Orta Asya ülkelerinden
1988, Türkiye’de ise 1989 yılından itibaren tekrar kutlanmaya başlandı.
Ancak onun tüm Türk halklarının birlikte kutlamaya başlaması yukarıda bahsettiğimiz gibi 1995 yılında başladı. Ayrıca aynı yıl Ankara’da Türk Kültüründe Nevruz
Uluslararası Sempozyum gerçekleştirildi. Çeşitli Türk ülkelerinden birçok bilim adamı katıldı. Daha sonra Nevruz Sempozyumları gelenekselleşti. Böyle dört sempozyum daha gerçekleştirildi.
1. Ankara, 1995
2. Ankara, 1996
3. Elazığ, 1999
4. Sivas, 2001

5. Diyarbakır, 2002
Bu sempozyumlarda genelde Nevruz bayramının tarihi, kültürel özellikleri, onun
hangi Türk halkında nasıl kutlandığı ortaya konuldu. Bu Nevruz Şölenlerinde sunu-
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lan bildiriler ayrıca kitap olarak basıldı.62 Bu faydalı bilimsel şölenler kendini geliştiremediği ve tek düze devam ettiği için olsa gerek 2002 yılından sonra devam ettirilmedi.
Oysa bunun yeni muhtevada devam etmesi yararlı olabilirdi. Mesela, Türk halklarının
yeni yılının başı sayılan Nevruz’da yapılan bu şölenlerde geçmiş yılda Türk Dünyasında tüm bilim ve sanat alanlarındaki başarılar gözden geçirilip en önemli görülenleri
ödüllendirilebilirdi. Böylece Türk Dünyasındaki başarılı gelişmelerden haberdar olunurdu. Bunun gelenekselleşmesi de hem ilginç ve hem de faydalı etkinliklerin düzenlenmesine vesile olabilirdi.
Türk dünyası işbirliği sürecinde önemli kurumlardan birisi kısa adı TDBB olan
Türk Dünyası Belediyeler Birliği’dir. 12 Kasım 2003 tarih ve 6464 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı ile kurulan TDBB Türk Dünyası arasında mevcut olan ortak kültür ve
medeniyet mirasını dikkate alarak, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı
ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak amacıyla Tarihi ve kültürel
mirası korumak, Ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek, Kent ve kent yönetimlerinin sorunlarını ve çözüm yollarını belirlemek, ortak çözümler aramak ve uygulama çalışmaları yapmak, Kent yönetimi ve
kent kültürü konusunda yeni modelleri araştırmak ve geliştirmek üzere faaliyetlerini
sürdürmektedir. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Tataristan’da temsilcilikleri bulunan TDBB’nin 28 ayrı ülkeden, 1103 üyesi bulunmaktadır. Türk ülkeleri dışındaki ülkelerin yerel yönetimleriyle de işbirliği yapan
TDBB ayrıca Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Birliği (CEMR), Avrupa Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İşbirliği Komitesi (COPPEM), Birleşmiş Kentler
ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı, Arap Şehirler Birliği
(ATO), Avrupa Türk Demokratlar Birliği Hollanda Şubesi (UETD) ve İslam, Tarih,
Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) gibi birçok uluslararası kurumlarla da
birlikte çalışmaktadır.63
TDBB son yıllarda Türk dünyasının tarihi ve kültürü konusunda üniversiteler ve
STK’ların düzenlediği bilimsel etkinliklere ve kitap yayınlarına destek verdiği desteklerle ön plana çıkmaktadır. Bu meyanda TDBB’nin faaliyetlerine örnek olmak üzere
2015 yılında yaptığı faaliyet ve destekleri ifade etmek gerekirse, İstanbul’da Mimar
62

63

Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri (Ankara, 20-22 Mart 1995),
Ankara 1995; Türk Kültüründe Nevruz İkinci Bilgi Şöleni Bildirileri (Ankara, 19-21 Mart 1996), Ankara
1996;
Türk Dünyasında Nevruz Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni (18-20 Mart 1999, Elazığ), Ankara 2000;
Türk Dünyasında Nevruz Dördüncü Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri (21-23 Mart 2001,Sivas), Ankara
2001; Türk Kültüründe Nevruz V. Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri , (15-16 Mart 2002, Diyarbakır),
Ankara 2003.
http://www.tdbb.org.tr/?lang=tr, Erişim, 5 Eylül 2016.
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Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü ile ortaklaşa gerçekleşen “İlk Kazak
Tarihçisi Ermukhan Bekmakhanov’un Doğumunun 100. Yılı Münasebetiyle Sovyet Tarih Yazıcılığı ve Kazakistan Tarihinin Meseleleri” Uluslararası Sempozyumu,
Kırgız yönetmen, senarist ve devlet adamı Tölömüş Okeyev’in doğumunun 80. yılında İstanbul’da anılması, T. C. Haydarabat Başkonsolosluğu ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi işbirliğiyle, Hindistan’ın ünlü Müslüman sanat topluluğu Qadir Ali Baig
Tiyatrosu’nun İstanbul Kâğıthane Sadabad Sahnesi’nde sahne alması, Lefkoşa’da düzenlenen Uluslararası ‘Osmanlı Döneminde Kıbrıs’ Sempozyumu, Kırgız Milli Şairi
Alıkul Osmonov’un doğumunun 100. yılında İstanbul’da düzenlenen programla anılması gibi kültürel etkinlikler düzenlerken, Türk Dil Kurumu ve Ege Üniversitesi Türk
Dünyası Araştırmaları Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen Dede Korkut ve Türk Dünyası temalı “III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi”, Kastamonu Belediyesi
tarafından Kastamonu’da düzenlenen “Türk Dünyası Günleri” ve Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen “16. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali”.64

Yayınladığı kitaplar ve desteklediği programlarla Türk Dünyası ve Türkiye arasında
bir köprü kuran TDBB Türk ülkeleri arasındaki işbirliğinin gelişme sürecinde önemli
bir görevi yerine getirmektedir.
Türk dünyasının işbirliğinde önemli kurumlardan birisi kısa adı TÜRKPA olan
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’dir. Asamble’nin kurulmasında
yolunda ilk adım 17 Kasım 2006 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 8. Zirve Toplantısı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı
Nursultan Nazarbayev’inTürk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi kurulması yolunda fikir beyan etmesiyle atılmıştır. Daha sonra 21 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’da “Dolmabahçe Sarayı”nda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün evsahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti
Parlamento Başkanlarının imzalamış olduğu anlaşma ile resmen kuruldu.
29 Eylül 2009 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti başkenti Bakü`de, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) 1.Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda TÜRKPA’nın İçtüzüğü, Sekretaryası ve Bakü Beyannamesi kabul edilmiştir. Aynı zamanda TÜRKPA Sekretaryasının sürekli Bakü şehrinde
yerleşik olması karara bağlanmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanı İlham
Aliyev’in yardım ve destekleri doğrultusunda TÜRKPA’nın faaliyeti için gerekli çalışma ortamı oluşturulmuştur. Merkezi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan TÜRKPA başkanlığı rotasyon usulüne göre her yıl bir üye ülke tarafından yürütülmektedir.
64

http://www.tdbb.org.tr/tdbb/wp-content/uploads/2016/06/2015-TDBB-Faaliyet-Raporu.pdf, Erişim, 5 Eylül 2016.
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TÜRKPA Türk dünyası dışında kendine benzer birçok önemli uluslararası teşkilat
ile yakın ilişki içindedir. Bunlar: İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (Gözlemci), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA),
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), İslam Konferansı Örgütü, Avrupa
Parlamentosu, Parlamentolar Arası Birlik, Uluslararası Parlamentolar Genel Sekreterleri Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği PA, Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven
Artırıcı Önlemler Konferansı, Baltık Asamblesi, Bağımsız Devletler Topluluğu PA,
GUAM Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma Örgütü ve İskandinav Kurulu.65
Türk ülkeleri arasında özellikle sosyal bilimler alanındaki bilim adamları arasındaki işbirliğini oluşturma ve teşvik etme amacını taşıyan tek kurum Türk Akademisi’dir. Türk dünyasının tarihini ve kültürünü Türk ülkelerinin birlikte araştırması ve
dünyaya tanıtması gibi önemli bir misyonu taşıyan bu akademinin kurulması fikri 3
Ekim 2009 tarihinde Azerbaycan’ın Nahçıvan şehrinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Devlet Başkanlarının IX. Zirvesinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev dile getirilmiştir.
Bu fikrin üye devletler tarafından desteklenmesinin ardından Türk Akademisi 25
Mayıs 2010 tarihinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da kuruldu. Araştırma merkezinin açılış törenine Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve o dönemin
Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte Kazakistan, ABD, Rusya (Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Yakutistan), Özbekistan, Kırgızistan ve Ukrayna devletlerinden ünlü Türkolog akademisyenler katıldı.
Başlangıçta Kazakistan İlim ve Eğitim Bakanlığı’nın bünyesinde kurulan Türk
Akademisi’nin uluslararası statü kazanması Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 22-23
Ağustos 2012 tarihinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin
II. Zirvesinde üye ülkeler devlet başkanlarının onay vermesiyle gerçekleşti. Onay işlemlerinin tamamlanmasından sonra Türk Akademisi, 28 Ağustos 2014 tarihinde
uluslararası teşkilat statüsünü kazandı. Bundan sonra akademi çalışmalarını UTA
yani “Uluslararası Türk Akademisi” adıyla sürdürmeye başladı.66
UTA bilim adamlarıyla ortak projeleri desteklemekte ve Türk tarih ve kültürüyle ilgili kitaplar yayınlamaktadır. Bugüne kadar 50’den fazla kitap yayınlayan kurum
Altayistik ve Türkoloji ile GLOBAL Türk adında iki bilimsel dergi de çıkarmaktadır.
UTA yayınları Türkçe, Kazakça, Rusça ve İngilizce olmak üzere dört dildedir. Bunların dışında Türk dünyası tarih ve kültürü üzerine çalışan bilim adamlarını bir araya
65
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http://www.turk-pa.org/, Erişim, 7 Eylül 2016
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getirerek ulusal ve uluslararası konferanslar, forumlar ve toplantılar düzenlemektedir.67
Türk Dili Konuşan Ülkeler arasındaki işbirliği mekanizmalarının en üstünde yer
alan çatı kuruluş olarak kabul edilen Türk Keneşi’yle ilişkili kurumları şunlardır:
TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı): Daha önce ayrıntılı bir şekilde
bahsettiğimiz gibi 1993 yılında kurulmuştur. Merkezi Ankara’dadır. Taraflar arasında bilim, eğitim, kültür ve sanat alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini, Türk dün-

yasının ortak değerlerinin uluslararası seviyede tanıtılarak kitlelere yayılmasını, Türk
Dili Konuşan Ülkeler arasındaki kültürel bağların derinleştirilmesini amaçlamaktadır.
TÜRKSOY’un hukuki temelinin güçlendirilmesi amacıyla Türk Keneşi çerçevesinde
yenilenmiş bir kurucu belge üzerinde çalışmalar başlatılmıştır.
TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi): 2008 yılında imzalanan İstanbul Anlaşması’yla kurulmuştur. Merkezi Bakü’dedir. Türk Dili Konuşan
Ülkelerin Parlamentoları arasındaki işbirliğini derinleştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir.
Türk Akademisi: Astana’da yerleşik olan Türk Akademisi, Türk dili, edebiyatı,
kültür, tarih ve etnoğrafyası alanında gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların eşgüdümünü ve desteklenmesini amaçlamaktadır. Türk Akademisi bünyesinde ayrıca, Türk
halklarının kültürel ve manevi mirasına ilişkin araştırmalar gerçekleştirerek, Türklerin
dünya medeniyetine olan katkılarını görünür kılmak hedeflenmektedir.
Türk Kültür ve Miras Vakfı: Kurucu belgesi, 2012 tarihli Bişkek Zirvesi’nde imzalanmıştır. Türk Kültürü ve Mirası’nın gerçekleştirilmekte olan faaliyet, proje ve
programların desteklenmesi ve finansman katkısı sağlanması yoluyla korunması ve bu

alanda gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. Türk Kültür ve Miras Vakfı,
çalışmalarını TÜRKSOY ve Türk Akademisi’yle işbirliği içinde yürütecektir.68
Sonuç olarak 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanan
Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında gündeme gelen işbirliği günden
güne gelişmektedir. Bu işbirliği özellikle 3 Ekim 2009 Nahçivan Zirvesi’nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in teklifiyle kurulan Türk Keneşi ile yeni bir
boyut ve hız kazanmıştır. Bu sebeple 3 Ekim günü Türk Ülkeleri İşbirliği Günü olarak
kutlanmaktadır. 1992’den toplanan ilk Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi’nden Türk Keneşi’nin faaliyete geçtiği 2010’a kadar geçen 18 yıl zarfında 10 zirve
yapılabilmiş, bazı yıllar zirve toplantısı yapılmayarak aksamıştır. 2010’dan 2016 yılına
kadar ise her sene düzenli bir şekilde yapılmış ve önemli sonuçlar almıştır.
67
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Serdar Yılmaz, s. 131-132.
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Ancak, 2016 yılı Türk dünyası işbirliği zirveleri açısından talihsiz bir yıl olmuştur. Bir taraftan Türkiye ile Rusya arasında yılın ilk yarısında uçak düşürülmesi olayı
sebebiyle gerginlik yaşanırken, diğer taraftan Temmuz 2016’da Türkiye’de hükümete
karşı bir darbe girişimi meydana gelmiştir. Türkiye ile Rusya arasındaki gerginliğin
diğer cumhuriyetlerle Türkiye’nin ilişkilerine de olumsuz etkisini hissettirmiştir. Ancak, Türkiye – Rusya gerginliği Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in olağanüstü çabaları sayesinde Haziran ayında sona erdi.69 Öte yandan Temmuz darbesi sadece

Türkiye’yi değil, Türk ülkeleri arasındaki ilişkileri de sarsmış görünmektedir. Çünkü,
Türkiye’de darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün okulları, medya ve ticari kuruluşları Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’da da önemli etkiye sahip bulunmaktadır.
FETÖ konusunda hassas olan Türkiye’nin kardeş devletler nezdinde bu konudaki
uyarıları Kazakistan ve Azerbaycan’da ciddiye alınarak soruşturmalar yapılmasına ve
tedbirler alınmasına sebep olmuştur. Fakat Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek
Atambayev bu uyarıları ciddiye almadığı gibi, içişlerine karışmak olarak nitelendirdi.70
Daha sonra 19 Eylül 2016’da New York’a Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul
Toplantısı’na katılmak için İstanbul’dan uçağa bineceği sırada rahatsızlanan Atambayev’in tedavisi için Türk hükümet yetkililerinin ilgi göstermemesi Türkiye – Kırgızistan ilişkilerini olumsuz etkilemiş görünmektedir.71 Bu durumun 2016’da Kırgızistan’da
yapılması planlanan VI. Türk zirvesinin ertelenmesine de yol açtığı muhakkaktır.
Yaşanan bu olumsuzluklar Türk dünyasındaki işbirliğinin 25 yıllık sürece rağmen
henüz sağlam temellere oturmadığını göstermektedir. Özellikle Türk ülkeleri arasında
bir iletişim ve anlayış sorunu olduğu anlaşılmaktadır. FETÖ medyasının etkili olduğu Kırgızistan’da Türkiye’deki Temmuz darbesi konusundaki gerçeklerinin tam olarak
anlaşılamamış olması ihtimal dahilindedir. Aksi halde Türkiye’ye samimiyeti ve yakınlığı ile bilinen Atambayev’in darbecilerin yanında olması beklenemez. Bu sebeple
Astana zirvesinde ortak televizyon kanalı kararı yerindedir. Bunun dışında gelişmiş
basın kurumlarına sahip Türkiye kardeş ülkelere yönelik yayınlara ağırlık vermelidir.
Büyük Türk düşünürü İsmail Gaspıralı’nın işte birlik olması için önce dilde ve fikirde
birlik olması sözü bu olayda bir kere daha teyit edilmiş görünmektedir.
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