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Giriş
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Orta Asya, coğrafi ve siyasi açı-

ği olan bölge, asırlar boyu “Türkis-

dan oldukça farklı tanımlara sahip

tan” olarak adlandırılmıştır.

bir bölgedir. En dar anlamda Sov-

Orta Asya ile ilgili bu belirtilenler

yet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

haricinde daha birçok tanım olsa da

(SSCB) tarafından yapılan tanım-

akademik çalışmalarda bu kavram,

lamada, Orta Asya’yı idari açıdan

daha çok Sovyetler Birliği’nin dağıl-

oluşturan unsurların Türkmenistan,

ması sonrası ortaya çıkan devletleri

Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikis-

kapsayacak şekilde kullanılmakta-

tan olduğu belirtilmiştir. SSCB’nin

dır. Bu raporda ise Kazakistan, Öz-

dağılmasının ardından Orta Asya

bekistan, Türkmenistan ve Kırgızis-

tanımlaması içerisine Kazakistan

tan olarak adlandırılan Orta Asya

da dâhil edilmiştir. Geniş anlamda

Türk cumhuriyetleri ele alınacaktır.

ise Afganistan ve Pakistan’ın kuze-

1990’lı yıllarda uluslararası sistem-

yi, Doğu Türkistan, Rusya’nın gü-

de bağımsız devletler olarak beliren

neydoğusu ve Moğolistan ile İran’ın

bu ülkelerle ilgili açıklamalara geç-

kuzeydoğusu da Asya’nın okyanus-

meden önce, bölgenin kaderini de-

lardan uzak iç kesimlerini tanımla-

ğiştiren ve bir anlamda bu devletle-

mak için kullanılan bu coğrafi te-

rin bugün sahip oldukları kronik so-

rim içerisinde yer almıştır. Tarihî

runların temelini oluşturan Rus işgal-

açıdan ise Türk uygarlığının beşi-

lerinin ele alınması gerekmektedir.

RUS İŞGALLERİ VE

mağlup etmiştir. Bölge hanlıkları I.

rekli genişleyen Rusya; Kazan, Ast-

Petro dönemine kadar devam eden

rahan ve Sibirya hanlıklarını ele ge-

saldırılara karşı koyabilmiş ve Rus-

çirmesinin ardından 17. yüzyılla bir-

ları kendi varlıklarına karşı bir tehdit

likte Orta Asya bölgesine yönelik as-

olarak görmemişlerdir. Ancak I. Pet-

kerî hamleler başlatmıştır. Bölgede

ro’nun tahta çıkması ve ülkesini bir

uzun yıllara dayalı önemli ticari fa-

imparatorluk haline getirme isteği,

aliyetleri bulunan Ruslar, bu dönem-

Rusya’nın Orta Asya siyasetini de-

de İngiliz tüccarların Orta Asya’daki

ğiştiren önemli etkenlerden biri ol-

etkinliklerini arttırmasından rahatsız

muştur. Özellikle Hindistan ile tica-

olmaya başlamıştır. Moskova yöne-

ri bağlantılar kurmak isteyen Petro,

timinde endişe yaratan bu durum,

bunun için Orta Asya’yı kilit önem-

söz konusu askerî girişimlerin önü-

de görmüştür. Balkaş Gölü kenarı-

nü açmıştır. Ayrıca Rusya’nın güney

na kaleler inşa ettiren Petro, göçe-

sınırlarının güvenliğini sağlama dü-

be hayatın hâkim olduğu Kırgız böl-

şüncesi de bu hareketlilikte önemli

gesini 1720 yılında ele geçirmiştir.

rol oynamıştır.

Güney yönündeki ilerlemelerini sür-

1

Bu tarihlerde Orta Asya bölge-

düren Rus birlikleri, Hive Hanlığı’nı

sinde birkaç hanlık bulunmaktaydı.

mağlup etseler de Petro dönemin-

Göçebe yaşam tarzının örneklerinin

de Orta Asya’yı tamamen ele ge-

daha çok görüldüğü kuzey bölgesin-

çirememişlerdir. Petro sonrası dö-

de Kazak Hanlığı hüküm sürerken,

nemde; 1735’te Orenburg, 1754’te

yerleşik yaşam tarzının olduğu gü-

İletsk, 1773’te Orsk şehirleri kuru-

ney bölgelerinde ise Buhara ve Hive

larak Orta Asya seferlerinin yapıl-

hanlıkları yer almaktaydı.

ması kolaylaştırılmıştır.2

Ruslar başta kendilerine bağ-

19. yüzyılda Rusya ve İngiltere

lı olan Kazak birlikleri ile bölgede

arasında yaşanan ve daha sonra-

etkinlik kurmaya çalışsa da özellik-

dan “Büyük Oyun” olarak adlandı-

le Hive Hanlığı bu Kazak birliklerini

rılan küresel mücadelede Orta As-
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Rusya; Kazan,
Astrahan ve
Sibirya hanlıklarını
ele geçirmesinin
ardından 17.
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başlatmıştır.
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ya’nın önemi daha da artmıştır. Bu
yıllarda Rus Çarlığı da bölgedeki askerî faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır..
Özellikle Çar II. Aleksandr dönemi ile
birlikte Rusya, bölgede askerî anlamda büyük başarılar kazanmıştır.
1865’te Taşkent, 1866’da Cizzak ele
geçirilmiş; 1867 yılında da Rusya’ya
bağlı Türkistan askerî bölgesi oluşturulmuştur. Hive ve Hokand hanlıkları mağlup edilerek Semerkand ve
Buhara işgal edilmiştir. 1880’lerde
Orta Asya nerdeyse tamamen Rus
Çarlığı tarafından ele geçirilmiştir.3
Üç asırdan fazla süren Rusya’nın
Orta Asya’ya egemen olma mücadelesi ve İngiltere ile rekabeti, 1907
yılında imzalanan anlaşmayla da

Rusların bir asrı
aşan Orta Asya
egemenliğinde
izlenen farklı
politikalar bölgenin
bugün karşı karşıya
kaldığı kronik
sorunların temelini
oluşturmuştur.

tescillenmiştir. Bu anlaşmayla Rusya
Afganistan’ın İngiltere nüfuzu altında olduğunu kabul ederken İngiltere
de Orta Asya’yı Rusya’ya bırakmıştır.
Rusya’nın Orta Asya üzerindeki hâkimiyeti Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasına kadar sürmüştür.4
Rusların (Çarlık ve Sovyetler Birliği dönemi) bir asrı aşan Orta Asya
egemenliğinde izlenen farklı politikalar bölgenin bugün karşı karşıya
kaldığı kronik sorunların da temelini oluşturmuştur.
Bölgenin ilk ele geçirildiği dönemde, Kazak bozkırlarında veya göçebe bir yaşam süren halklara karşı
çok sert bir politika izleyen Rusya,
var olan kültürel yapı ve değerleri
tamamen ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Güneydeki yerleşik Özbek
bölgelerinde ise ilk dönemde daha
dikkatli politikalar yürüten Ruslar,
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bölgede bulunan bazı dinî yapıla-
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ziyade bölge valileri ve generaller
Orta Asya politikalarında inisiyatif
almıştır. Bölgede bulunan bu Rus
yöneticilerin kendi aralarındaki rekabetin bir sonucu olarak da buralardaki Türk halkları belli aralıklarla
çeşitli katliamlara maruz kalmıştır.6
Öte yandan Orta Asya’nın fethi
Çarlık nüfusuna milyonlarca Müslüman’ın dâhil olması anlamına da
gelmiştir. Daha erken dönemde Tataristan ve Kırım’ı işgal ederek Müs-

ra ve vakıflara uzun süre müdahale

lüman tebaa ile karşılaşan Ruslar,

etmemiştir. Ancak zamanla bölge-

ilk dönemde İslam’ı düşman olarak

de çıkan isyanlar, Rusların otoriteyi

algılasalar da yeni fetihlerle birlik-

sağlayabilmek için daha sert poli-

te ülke içindeki Müslüman nüfusun

tikalar izlemesi gerektiği tartışma-

çoğalmasıyla yeni politikalara ih-

larını gündeme getirmiştir. Ayrıca

tiyaç duymuşlardır. Rus Çarlığı’nın

Orta Asya’nın Rus başkentine olan

Müslüman tebaayı denetim altın-

uzaklığı dikkate alındığında, Çar’dan

da tutabilme düşüncesinin bir ürü-

5

tür. Kısa süre içinde İslami okulların

tır. Moskova ile yakın ilişkiye sahip

hemen hemen hepsi kapatılmıştır.8

Müslüman din adamları, Rus siya-

Orta Asya’nın denetim altında tu-

setinin Müslüman halk nezdinde be-

tulabilmesi için izlenen dinî politika-

nimsenmesi adına önemli bir görev

ların yanında Rus Çarlığı dönemin-

üstlenmiştir.

den itibaren bölgede planlı bir nüfus

7

Sovyetler Birliği döneminde ise

politikası da yürütülmüştür. Ruslar

katı bir din karşıtı siyaset izlenmiş

ilk önce Kazak bozkırlarına, ardın-

ve İslami düşünce bölgede büyük

dan da topluluklar halinde güneye

darbe almıştır. Vatandaşların Sov-

doğru göç etmişlerdir. Sovyetler Bir-

yet sistemine tam olarak entegre ol-

liği döneminde de devam eden bu

masının önündeki en büyük engelin

göçlerden en fazla etkilenen böl-

din olduğunu düşünen Moskova yö-

ge Kazakistan olmuştur. 1939 gibi

netimi, uyguladığı sert politikalarla

erken bir dönemde bile Kazakistan

bölgede ulemanın etkisini kırmıştır.

nüfusunun yalnızca üçte birini Ka-

Vakıflara önce el konulmuş, ardın-

zaklar oluştururken ülkedeki en ka-

dan tamamen ortadan kaldırılmış-

labalık etnik grubu Ruslar oluştur-

lardır. 1930’larla birlikte de Müs-

maktaydı. Bir asırdan fazla süren bu

lüman dinî liderler tutuklanmış ve

nüfus politikasının sonuçları 1980

Orta ASYA

bunların da pek çoğu öldürülmüş-

gibi bölgelerde müﬅülükler açılmış-
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güneye doğru göç
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sayımında açıkça görülmüştür. 1980

ne geçiş tartışmaları, 1930’da he-

verilerine göre Sovyetler Birliği’ndeki

men hemen bütün Türklerin “Birleş-

Rus nüfusun yaklaşık beşte biri Rus-

tirilmiş Yeni Türk Alfabesi”ni kabul

ya dışındaki topraklarda yaşamaktay-

etmesi ve kullanması ile sonuçlan-

dı. Ayrıca Rus/Slav olmayan 14 cum-

mıştır. Özellikle 1928 yılında Türki-

huriyetin toplam nüfusunun yaklaşık

ye’nin de Latin alfabesini kabul et-

%18’i Ruslardan oluşmaktaydı. Sov-

mesiyle bütün Türkler arasında al-

yetler Birliği’nin dağılmasından son-

fabe birliği sağlanmış ve sonuçta

ra da Kazakistan başta olmak üzere

dil birliğine giden yol açılmıştır.11
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Orta Asya’daki bütün devletler bünye-

Ancak Stalin, Lenin’in tam tersi

lerinde önemli oranda Rus bulundur-

olarak Rus milliyetçiliğini değil azın-

maya devam etmiştir. Orta Asya’da-

lık milliyetçiliğini tehlikeli buluyor-

ki Ruslar bugün hâlâ zaman zaman

du. Bundan dolayı da Stalin ile bir-

siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda

likte Ruslaştırma politikası tekrar

bulundukları devletlere problem oluş-

başlamıştır. “Birleştirilmiş Yeni Türk

turabilmektedir.

Alfabesi” de Sovyetler Birliği’nin ge-

Rus Çarlığı azınlıklara karşı çok

leceği adına bir tehdit olarak algı-

katı bir Rus dil ve kültür empozesi

lanmış ve Rus yöneticiler sadece bu

politikası izlemiş ancak Bolşevikler

yeni alfabeyi ortadan kaldırıp yeri-

iktidara geldiklerinde bu tür politi-

ne Kiril alfabesini kabul ettirmekle

kalara karşı olduklarını belirtmiş-

yetinmemiş, kendi vatandaşları ara-

lerdir. Özellikle Lenin, Rus Şoveniz-

sından olan ve Türklerin ortak La-

mine karşıydı ve Sosyalizmin otur-

tin alfabesine geçişi konusunda ça-

ması için Rus milliyetçiliğinin bastı-

lışan, bu yönde çaba gösteren pek

rılması gerektiğini düşünüyordu. Bu

çok bilim insanı ve düşünürü de sür-

bağlamda da Orta Asya’da bilhassa

gün ve idamlarla yok ederek Türk-

Müslüman halklar arasında Sosya-

ler arasındaki bu önemli olayın bü-

lizmin benimsenmesi için ilk dönem-

tün izlerini silmeye çalışmışlardır.12

de yerel kültür ve dillere karşı daha

Ulus kavramının Sovyet öncesi

açık bir politika izlenmiştir. Ancak

Müslüman siyasi kültürü içinde ne-

Lenin’in yerel dillerde eğitim hakkı

redeyse hiçbir karşılığı yoktur. Ce-

uygulaması çok olumlu bir politika

ditçiler13 kendilerini pan-Türkçü veya

gibi yansıtılsa da işleyişi ve sonuç-

pan-İslamcı olarak tanımlarken bazı

ları Türk halkları açısından çok yı-

elitler de Hokand veya Buhara gibi

kıcı olmuştur. Sovyetler Birliği, Orta

bölgesel devletlerle bağ kuruyordu.

Asya’yı dil merkezli cumhuriyetlere

Ancak Stalin ile birlikte Sovyet re-

bölerek yerel milliyetçiliğin yüksel-

jimi, Müslümanların hem mensubu

mesini sağlarken, Türk dünyasının

oldukları alt-ulusal kabile bağlılık-

dile dayalı birliğini de parçalamış-

larını hem de üst-ulusal dinî veya

tır. Böylelikle bölge çok daha yöne-

etnik farkındalıklılarını ortadan kal-

tilebilir bir hale getirilmiştir.

dırmaya yönelik bir adım olarak on-

10

Ancak yine de Lenin döneminde

ları çok sayıda otonom yapıya ayır-

yerel dillere verilen serbestlik Orta

mıştır. Müslümanların Sovyet siyasi

Asya halkları arasında Türk dili ve

düzeniyle bütünleşmesini kolaylaştı-

alfabe konusunda yeni arayışları

racak ulusal kimlikler desteklenmiş-

gündeme getirmiştir. 1920’li yıllar-

tir. 1940’lardan itibaren pan-Türkçü

da Sovyetler Birliği içerisinde yaşa-

edebiyat üzerinde siyasi baskı oluş-

yan Türkler arasında başlayan Latin

turulmuş ve milliyetçi şair ve ente-

alfabesi esaslı “Yeni Türk Alfabesi”-

lektüeller ortadan kaldırılmıştır.14

ları ve Rusçanın kullanımı Sovyetler

ru pamuk toplamada makineye ge-

Birliği sınırları içerisinde her alanda

çilmiş ve yeni sulama alanları açıl-

yaygınlaşmıştır. Orta Asya’da açılan

mıştır. Kruşçev’in Kazakistan’daki

Rus okulları, yerli halkın çocuklarıy-

“Bakir Topraklar” programı ile böl-

la ilgili gelecek kaygısından dolayı,

gedeki göçebe kırsal hayatın yerle-

kısa sürede popüler hale gelmiştir.

şik tarım hayatına dönüşme süreci

Her geçen yıl yerel dillere rağbet

de tamamlanmıştır.18

azalmış Rusçaya olan ilgi ise art-

SSCB sisteminin oluşturulması

mıştır. Rusça tüm Sovyetler Birli-

Orta Asya halklarının Sovyet top-

ği’nde olduğu gibi Orta Asya’da da

lumuna entegre edilmesini gerek-

üstün bir konum kazanmış, üst ka-

li kıldığından Sovyet yönetimi, Orta

demelerde herhangi bir görev ala-

Asya halklarını Rus bürokratik ve si-

bilmek için çok iyi derecede Rusça

yasi mekanizmasına dâhil etmiştir.

bilmek bir zorunluk halini almıştır.

15

Bu çerçevede, Komünist Parti içinde

Orta Asya’daki ekonomi politika-

yer alan Müslüman milliyetçi burju-

ları da tam olarak sıfırdan başlatıl-

vazi görevlerinden uzaklaştırılırken

mıştır. Özellikle 1914’ten 1920’ye

buralara Ruslara karşı daha sadık

kadar süren iç savaş, kıtlık ve daha

olacaklarına inanılan yerli proleter

birçok başka soruna sebep olmuş-

kadrolar yerleştirilmiştir.19

tur. Hasılı bu yıllarda bölge ekono-

1960’lardan itibaren Sovyet eği-

misini devrim öncesi sürece getire-

tim sisteminin gelişmesiyle birlik-

bilmek için bile zaman geçmesi ge-

te Müslümanların hükümet ve par-

rekmiştir. Sovyetler bölgede kolektif

ti içinde daha fazla istihdam edil-

çiﬅlikler oluşturmuş, bu uygulama

mesi mümkün olmuş ve yerel katı-

özel çiﬅlik ve özel büyükbaş sürü-

lım daha fazla desteklenmiştir. Bu

lerini yok ederken, Orta Asya’da bir

gelişmeler bir süre sonra bölgede

milyona yakın kişinin ölmesine ne-

bulunan eğitimsiz ve yerleşik olma-

den olmuştur.

yan Rus göçmenlerin alt sınıf ola-

16

En dikkat çekici politikalardan biri

rak görülmesine yol açmıştır. Özel-

de pirinç ve diğer mahsullerin zarar

likle 1964 yılında Brejnev’in iktidara

görmesi pahasına pamuk üretimine

gelmesiyle birlikte İslam’a ve ulusal

geçilmesi olmuştur. 1928 yılı itiba-

kültüre bakışta yaşanan yumuşa-

rıyla 1913 seviyesine göre tarım ve

ma, yerel yöneticilerin sayısını art-

sanayi üretiminde %70’lik bir artış

tırmış; bu süreçte asimilasyon değil

yaşanmıştır. Orta Asya cumhuriyet-

entegrasyon politikası izlenmiştir.20

lerinin tarım ve sanayide ortaklaştı-

1980’lerle birlikte Sovyetler Bir-

rılması da 1928’de başlatılmış; bu

liği hem siyasi hem de ekonomik

doğrultuda devlet çiﬅlikleri ve ko-

olarak güç kaybetmeye başlamış-

operatifler kurulmuştur. 1934’e ge-

tır. Özellikle Gorbaçov’un “Glasnost”

lindiğinde tarımsal üretim üzerindeki

ve “Perestroyka” uygulamaları birlik

17

devlet kontrolü merkezileştirilmiştir.

içindeki dağılmayı hızlandırmış ve

1937 yılında kolektifleştirilme

1990’da Baltık ülkelerinin başlattı-

yaklaşık %95 oranında tamamlan-

ğı bağımsızlık ilanlarını hızlı bir şe-

mıştır. Örneğin Tacikistan, öncesin-

kilde birliğin diğer üyeleri izlemiştir.

de sadece kendi geçimini sağlaya-

1991 yılı itibarıyla bağımsızlıklarını

bilen bir bölge iken artık ihracata

ilan eden Orta Asya Türk cumhuri-

yönelik pamuk, tahıl, meyve ve çiﬅ-

yetleri de dünya devletler sahnesin-

lik hayvanı üreten bir bölge haline

de tekrardan yer almaya başlamıştır.

Orta ASYA

gelmiştir. 1960’ların sonlarına doğ-

Araştırma 86

1930’lu yıllarla birlikte Rus okul-

06

KAZAKİSTAN

Ekİm 2018

Ülkenin
güneydoğusunda,
Kırgızistan sınırına
yakın Almatı
şehri ilk başkent
olarak ilan edilmiş
ancak ulusal
bütünlüğü sağlama
düşüncesiyle
1998’in Aralık
ayında başkent
Rus nüfusun yoğun
olduğu Astana’ya
taşınmıştır.
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Kazakistan 16 Aralık 1991 tarihinde

da başkent Rus nüfusun yoğun oldu-

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla ba-

ğu Astana’ya taşınmıştır. Bağımsızlık-

ğımsızlığını elde etmiştir. Ülkenin gü-

tan itibaren ülkede cumhurbaşkanlı-

neydoğusunda, Kırgızistan sınırına ya-

ğı görevini Nursultan Nazarbayev yü-

kın Almatı şehri ilk başkent olarak ilan

rütmektedir. 2018 verilerine göre nü-

edilmiş ancak ulusal bütünlüğü sağla-

fusu 18,5 milyonu aşan Kazakistan,

ma düşüncesiyle 1998’in Aralık ayın-

oldukça heterojen bir yapıya sahiptir.

KRONİK SORUNLAR VE
İZLENEN POLİTİKALAR
Kazakistan bağımsızlıkla birlikte üç

de yoğunlaşan Rus nüfusun etnik si-

temel problemle karşı karşıya kal-

yasal bir tutum içerisine girmesi ha-

mıştır. Bunlardan ilki ülkenin etnik/

linde bölgenin Rusya’ya bağlanma-

demografik yapısıdır. 1989 verile-

sı gibi bir süreci başlatma potansi-

rine göre 16,5 milyon olan ülke nü-

yeli barındırması yanında, Azerbay-

fusu içinde Kazakların oranı %39,7

can’da Ermeni azınlığın yol açtığı gibi

iken Rusların oranı %37,8’di. Nüfusun

bir iç savaş riski de barındırıyordu.21

geriye kalan büyük kısmı ise Belarus,

İkinci temel sorun ise Kazakistan

Alman ve Ukraynalılardan oluştuğu

ekonomisinin finansal ve sektörel açı-

için Avrupalılar Kazakistan nüfusu-

dan Moskova’ya ciddi anlamda ba-

na göre çoğunluk durumundaydı. Bu

ğımlı olması durumuydu. Kazakis-

ise özellikle ülkenin kuzey bölgelerin-

tan’ın bağımsızlığını elde ettiği dö-

doğrudan Rusya’nın kontrolü altın-

halinde Rusya’ya göç etmeyi ter-

daydı. Rus nüfusun yoğunlaştığı ül-

cih etmiştir. Ayrıca Astana yönetimi-

kenin kuzeyinde bulunan sanayi te-

nin çağrısı üzerine Moğolistan baş-

sisleri, Rus pazarı ile iç içe geçmiş du-

ta olmak üzere diğer ülkelerde bulu-

rumdaydı. Bundan dolayı da Kazakis-

nan pek çok Kazak da ülkesine dön-

tan’ın ticaret yapısı uzun süre Rus eko-

müştür. Geri gelen bu Kazaklar Ku-

22

nomisine bağımlı hareket etmiştir.

zey Kazakistan’a yerleştirilmiştir.24

Üçüncü temel sorun ise Rusya ta-

Yine Kazakların doğum oranlarının

rafından kontrol edilen askerî/nük-

Ruslara göre oldukça yüksek olma-

leer tesislerdi. Semipalatinsk’te bu-

sı da demografideki değişimi etkile-

lunan nükleer deneme alanı, nükleer

yen önemli bir faktör olmuştur. 2018

başlık taşıyan 1.000’den fazla füze

verilerine göre de bugün 18 milyonu

ve Baykonur Uzay Üssü Kazakistan

aşan Kazakistan nüfusunun %65’ini

sınırları içerisinde kaldığı için Kazak

Kazaklar, %21’ini ise Ruslar oluştur-

yönetimi Rus baskısını sonuna kadar

maktadır. Kazakların ülkedeki çoğun-

hissediyordu.

luğu sağlamaları ve Rusların nüfus

23

Bağımsız Kazakistan’da kronikle-

içindeki oranlarının 1990’lara göre

şen bu üç temel sorun, Astana yöne-

yarı yarıya düşmesi, Astana yöneti-

timinin sosyoekonomik olarak Rus-

minin elini güçlendirmiştir.25

ya’dan bağımsız hareket etmesini

Kazakistan, üçüncü temel sorun

uzun süre engellemiştir. Sovyetler

olarak görülen ülkedeki nükleer tesis

Birliği’nin dağılması sonrası kendi-

ve füzelerin durumu konusunu ken-

sine yeni bir yön arayışı içerisinde

di politikalarından ziyade Rusya ve

olan Rusya’da da daha ilk dönem-

ABD’nin kararlarıyla belirleyebilece-

den itibaren pek çok siyasetçi ve aka-

ğinin farkında olmuştur. Bundan do-

demisyen Kazakistan’ın kuzeyini ve

layı da 1993 senesinde ülkedeki nük-

orada yaşayan Rusları işaret ederek

leer füze başlıklarını Rusya’ya dev-

bölgenin Rusya’ya katılması gerek-

retmeyi kabul etmiş ve bu devir sü-

tiğini savunmuştur. Kuzey Kazakis-

reci 1995 yılında tamamlanmıştır.

tan’da yoğunlaşan Rus nüfus ve Mos-

Kazakistan’ın farklı bölgelerine da-

kova’ya ekonomik bağımlılık, Nursul-

ğılmış olan Sovyet askerî üsleri ise

tan Nazarbayev’in politikalarında re-

imzalanan anlaşmalarla belirli süre-

alist davranmasını zorunlu hale ge-

ler için Rusya’ya kiralanmıştır. İlerle-

tirmiştir. Bu sebeple Nazarbayev ilk

yen süreçte yapılan anlaşmalarla da

olarak hem Rus yerleşimcilerle hem

Kazakistan’da bulunan askerî tesisler

de Rusya ile önemli anlaşmazlıklar

Rus yapımı silahların deneme mer-

yaşanmamasına çalışarak bağım-

kezi haline getirilmiştir. Bugün Rus-

sız bir devlet yapılanması oluştur-

ya’nın Kazakistan’ın farklı bölgelerin-

mak için uğraş vermiştir; ancak bu

de toplam 11 milyon hektar civarın-

sorunları aşmadan dış politikada ba-

da bir alana karşılık gelen yedi farklı

ğımsız hareket etme olanağı da bu-

askerî tesisi bulunduğu bilinmektedir.

lamamıştır. Nitekim Kazakistan, Rus-

Kazak ekonomisinin gelişmesi ko-

ya’nın organize ettiği bütün bölgesel

nusu Nazarbayev’in ilk dönemden iti-

iş birliği girişimlerine dâhil olmuştur.

baren en fazla öncelik verdiği mese-

Kazakistan’ın demografik yapısı, iz-

lelerden biri olmuştur. Ülkenin sahip

lenen politikalar sonucu zaman içe-

olduğu zengin maden ve enerji kay-

risinde değişmiştir. Bağımsızlık son-

naklarından dolayı sanayinin de bu

rasında Kazakistan’da bulunan Rus-

alanlara göre geliştirilmesine çalışıl-
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mıştır. Ancak mevcut petrol ve doğal-

enerji piyasasındaki toplam payının

gazın Rusya üzerinden Batı’ya ulaş-

%25 olduğu tahmin edilmektedir.26

tırılmak durumunda olması, uzun

Bu oranın zamanla daha da artaca-

süre Moskova’ya karşı ayrı bir ba-

ğı ön görülmektedir.

ğımlılık yaratmıştır. 1990’ların ba-

Bunlara ilaveten Çin Devlet Başka-

şında başta ABD olmak üzere Batılı

nı Xi Jinping’in 2013 yılında Kazakis-

ülkelerin bölgedeki ekonomik ham-

tan’da yaptığı bir konuşmayla dün-

lelerine Moskova farklı yöntemlerle

yaya duyurduğu Yeni İpek Yolu Pro-

tepki gösterse de zamanla hem Ba-

jesi’nde de önemli aşamalar kay-

tılı şirketler hem de Çin, Kazak eko-

dedilmiştir. 2014 yılında Kazakis-

nomisinde oldukça güçlü bir yer edin-

tan ve Çin arasında imzalanan 30

miştir. Özellikle Çin, 1997’den itiba-

milyar dolarlık anlaşma, Kazakis-

ren Kazakistan’ın petrol ve doğalgaz

tan’ın projedeki önemini göstermiş-

sektöründe önemli bir aktör olmaya

tir. Çin’in yanında İtalya, Hollanda ve

başlamış ve Kazak enerji kaynakları-

İsviçre gibi Batılı ülkelerle geliştirdi-

nın Çin pazarlarına taşınması ama-

ği güçlü ticari ilişkiler de Kazak eko-

cıyla da boru hatları inşa edilmiştir.

nomisinin Rusya’ya olan bağımlılığı-

Bugün Çin şirketlerinin Kazakistan’ın

nı önemli ölçüde kırmıştır.

KÜRESEL DENKLEMDE
KAZAKİSTAN’IN ARTAN ÖNEMİ
Nursultan Nazarbayev, Rusya ile

sonrası gerginleşen Türk-Rus ilişki-

ilişkileri her zaman üst seviyede

lerinin normalleştirilmesi sürecinde

tutsa da genellikle çok yönlü bir dış

de Nazarbayev devreye girmiş ve

politika izlemeye çalışmıştır. Kaza-

iki ülke arasında arabulucu rol oy-

kistan yönetimi ülkedeki Rus etki-

namıştır. Yine Suriye savaşının gi-

sini dengeleyebilmek adına hem

dişatını değiştiren Türkiye, İran ve

Batı ve Çin ile hem de Türkiye ve

Rusya arasındaki görüşmeler de As-

İran gibi bölgesel güçlerle ilişkile-

tana’da yapılmıştır.

rini geliştirmiştir. Özellikle bağım-

Petrol ve doğalgaz zengini olan

sızlıkla birlikte belirginleşen bazı

Kazakistan’ın uluslararası ilişkiler-

temel sorunların zaman içerisinde

de son zamanlarda artan etkisi, ba-

belli ölçülerde çözülmesi, iç ve dış

ğımsızlık sonrası ülkenin karşı kar-

politikada daha kritik adımlar atıl-

şıya kaldığı temel sorunların bel-

masını sağlamıştır.

li oranlarda çözülmesiyle gerçek-

2010 yılında Nobel Barış Ödülü’ne

leşebilmiştir. Kazak lider Nazarba-

de aday gösterilen Nursultan Na-

yev, ülkesini kısa sürede Asya’nın

zarbayev, uluslararası alanda izle-

diplomasi merkezi haline getirmiştir.

diği çok yönlü politikalarından do-

Vladimir Putin Rusya’sı ve Xi Jin-

layı “uzlaştırıcı lider” olarak kabul

ping yönetimindeki Çin ile yakın iliş-

görmüştür. Kazakistan lideri, bu role

kileri olan Kazakistan yönetiminin

uygun olarak da 2013 yılında İran’la

Donald Trump liderliğindeki ABD ile

P5+1 ülkeleri arasında gerçekleşti-

de önemli bir ortaklığı bulunmakta-

rilen görüşmelere Almatı’da ev sa-

dır. Trump’ın özellikle İran nükleer

hipliği yapmıştır. Ayrıca 24 Kasım

müzakerelerinde aracı rol oynayan

2015 tarihinde bir Rus savaş uça-

Kazakistan’ın Kuzey Kore’nin nük-

ğının Türk hava sahasını ihlal etti-

leer programı ile ilgili de önemli

ği için Türk jetlerince düşürülmesi

bir müttefik olacağını belirtmesi ve

ilan etmesi, Kazak diplomasisi açı-

geçiş yeni kurulan bu cumhuriyet-

sından büyük bir başarı olarak yo-

lerde Rus etkisinin sınırlandırılma-

rumlanmıştır.

sı anlamı taşıdığından Rusya’yı ra-

Nazarbayev’in bu önemli diplo-

hatsız eden bir hamle niteliğindeydi.

matik çabaları yanında, son dönem-

2017 sonu itibarıyla Latin alfabesi

de iç politikada attığı bazı adımlar

esasında bir Kazak alfabesi hazırla-

da dikkat çekicidir. Kazak lider, 12

yan Kazakistan, 2018’de tüm orta-

Nisan 2017’de resmî internet site-

okul kitaplarının; 2025 yılına kadar

sinde yayımlanan “Oryantasyon: Ge-

da tüm kitap, dergi ve resmî belge-

leceğin Manevi Canlanması” isim-

lerin Latin alfabesi esası ile yayın-

li makalesinde, Kazakistan hükü-

lanması için çalışmalar başlatmıştır.

metine 2017 sonuna kadar Kazak

Ocak 2017’de istikrarlı ve modern

Kiril alfabesinden Latin alfabesi-

bir devlet yönetimi için yetkilerinin

ne geçiş için hazırlanma talimatı

bir kısmını parlamentoya devret-

vermiştir. 1990’ların başında Azer-

meyi düşündüğünü açıklayan Na-

baycan, Özbekistan ve Türkmenis-

zarbayev, bu hamlesiyle Batı ka-

tan Kiril alfabesinden Latin alfa-

muoyu nezdinde olumlu bir imaj

besine geçme kararı alırken Kaza-

oluşturmaya çalışmıştır. Nitekim

kistan, hem kendi içindeki Rus nü-

Mart 2017’de yapılan anayasa de-

fustan hem de Rusya’nın vereceği

ğişikliğiyle de görevlerinin bir kıs-

reaksiyondan çekindiği için alfabe

mını hükümete ve parlamentoya

ile ilgili bir karar almamıştır. Çünkü

devretmiştir.
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Kiril alfabesinden Latin alfabesine
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KAZAKİSTAN’DA SİYASİ YAPI

Kazakistan
Anayasa’sında
yapılan
değişiklikle
yalnızca
Nursultan
Nazarbayev’e
ömür boyu
seçilebilme hakkı
tanınmıştır.

Kazak Anayasası 28 Ocak 1993 ta-

nın görev süresi yedi yıl iken Ma-

rihinde kabul edilmiştir. Anayasa ül-

yıs 2007’de yapılan anayasal de-

kenin idari şeklini “başkanlık siste-

ğişiklikle bu süre beş yıla indiril-

miyle yönetilen, üniter, laik, demok-

miştir. Cumhurbaşkanı en fazla iki

ratik, sosyal bir hukuk devleti” ola-

dönem için seçilebilmektedir. An-

rak tanımlamaktadır. Kazakistan’da

cak bu maddeye bir istisna getiril-

parlamento iki kanatlıdır. Ülkede federal bir sistem söz konusu olmasa da bir senato ve bir millet meclisi bulunmaktadır. Kazakistan idari
açıdan 14 idari eyalet (Oblast) ve iki
özel bölge (Almatı ve Astana) olmak
üzere 16 bölgeye ayrılmıştır. Senato
16 idari bölgeden ikişer kişi ve cumhurbaşkanının seçtiği 15 kişi olmak
üzere 47 kişiden oluşmaktadır. Senato üyelerinin görev süresi altı yıl-

miş ve anayasada yapılan değişiklikle yalnızca Nursultan Nazarbayev’e ömür boyu seçilebilme hakkı tanınmıştır. Nazarbayev’in isteği
üzerine yapılan anayasa değişikliği
ile de devlet başkanının bazı yetkileri hükümete ve parlamentoya
devredilmiştir.
Ocak 2012’den itibaren de mecliste ilk defa %7 barajını aşan üç

dır ve üyelerin yarısı üç yılda bir ye-

siyasi parti yer almaya başlamış-

nilenmektedir. Parlamentonun alt ka-

tır. Barajı aşan Nur Otan, Ak Jol ve

nadı olan meclis ise 107 milletveki-

Komünist Halk Partisi’nin mecliste

linden oluşmaktadır.

bulunması, ülkede parlamenter de-

27

Yürütmenin başı cumhurbaşka-

mokrasinin yerleşmesi adına önem-

nıdır. Başlangıçta cumhurbaşkanı-

li bir gelişme olarak görülmektedir.
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Kazak hükümeti,
ekonominin petrole
aşırı bağımlı
olmasından
rahatsız
olduğu için ilaç,
telekomünikasyon,
gıda işleme gibi
alanlara yönelerek
ekonomiyi
çeşitlendirmeyi
amaçlamaktadır.

Ülke nüfusunun büyük bölümü ku-

Kazakistan’ın başlıca ihraç mad-

zey ve güneydeki kentsel bölgeler-

delerini petrol ve doğalgaz ürünleri

de yoğunlaşmaktadır. Özellikle iç

oluştururken, demir metalleri, çeşitli

kesimlerdeki nüfus yoğunluğu bir

kimyasallar, tahıl ürünleri, et ve kö-

hayli düşüktür. 2018 verilerine göre

mür de ülkeye önemli bir gelir sağ-

Kazakistan’da kentsel nüfus oranı

lamaktadır. İtalya, Çin ve Hollanda

%60’lara yaklaşmaktadır. Almatı

Kazakistan’ın en fazla ihracat yap-

1.830.000, Astana 1.060.000, Çim-

tığı ülkelerdir. Kazakistan’ın ithal et-

kent 980.000’lik nüfusu ile Kazakis-

tiği ürünlerin başında makine, me-

tan’ın en yüksek nüfuslu şehirleridir.

tal ürünleri ve çeşitli gıda maddeleri

Önemli fosil yakıt rezervlerine,

gelmektedir. Rusya, Çin ve Almanya,

uranyum, bakır ve çinko gibi mine-

Kazakistan’ın en fazla ithalat yaptı-

ral ve metallere sahip olan Kaza-

ğı ülkelerdir.

kistan’ın ayrıca hayvancılık ve tahı-

Kazakistan’daki eski savunma sa-

la dayalı büyük bir tarım sektörü de

nayi ve ülke geneline dağılmış rad-

vardır. Kazak hükümeti, ekonominin

yoaktif veya toksik kimyasal alanlar,

petrole aşırı bağımlı olmasından ra-

canlı yaşamı için önemli sağlık risk-

hatsız olduğu için ilaç, telekomüni-

ler barındırmaktadır. Bazı şehirlerde

kasyon, gıda işleme gibi alanlara da

de sanayi kirliliği büyük bir problem

yönelerek ekonomiyi çeşitlendirme-

oluşturmaktadır. Ancak ülkenin en

yi amaçlamaktadır.

ciddi çevre problemi Aral Denizi ile

ilgilidir. Aral Denizi’ne akan iki ana

dışında ülkenin güneyinde yaşanan

nehir, tarımsal sulama için kullanıl-

depremler ve Almatı çevresindeki ça-

dığından zararlı kimyasallar Aral’da

mur kaymaları, Kazakistan’ın öne çı-

kuraklığa neden olmaktadır. Bunlar

kan doğal afetleridir.

KAZAKİSTAN’DA EĞİTİM
Kazakistan, 16 Aralık 1991 tarihin-

bayev, 2018’de ortaokul kitapları-

de bağımsızlığını ilan etmesiyle di-

nın Latin alfabesi ile yayınlanması

ğer alanlarda olduğu gibi eğitim ala-

gerektiğini belirtmiştir. Latin alfabe-

nında da reformlar gerçekleştirmiş-

sine geçişin ilk döneminde hem Ki-

tir. Kademeli olarak yapılmaya ça-

ril hem Latin alfabesi kullanılması

lışılan reformlar, 1992 yılında ku-

planlanırken, 2025 yılına kadar bü-

rulan Uluslararası Kazak Dili Kuru-

tün kitaplar, dergi ve resmî belge-

mu’yla birlikte belli bir ivme kazan-

ler Latin alfabesi ile yayınlanmaya

mıştır. Kurumun amaçları arasında

çalışılacaktır.30

eğitim konusu en ön sırada yer almaktadır. 1993 yılında yükseköğ28

retim alanında da reform çalışmaları yapılmıştır.29 Ayrıca Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı “Geçiş Döneminde Eğitimi Geliştirme ve Sürekli
Hale Getirme” programı, son derece disiplinli bir şekilde uygulanmaya çalışılmıştır.
Kazakistan 1929 yılına kadar Arap
alfabesi, 1929-1940 yılları arasında Latin alfabesi ve 1940’tan günümüze kadar da Kiril alfabesi kullanmıştır. Bağımsızlığın ardından siyasi, ekonomik ve diplomatik anlamda önemli gelişmeler kaydeden Kazakistan, 2017 yılı itibarıyla alfabe
değişikliği konusunda da kritik bir
adım atmıştır. Kazakistan Cumhur-

Kazakistan eğitim sitemi yedi basamaktan oluşmaktadır:
 Okul Öncesi Eğitim: Bu kurumlar çocukların sosyalleşmesini
hızlandırmak amacıyla eğitim
vermektedir. Başta ana dil olmak üzere Rusça, Almanca ve
İngilizce yabancı diller olarak
öğretilmektedir. Bu kurumlarda
Kazakçanın öğretimi zorunludur.

Nazarbayev, 12
Nisan 2017’de
resmî internet
sitesinde
yayınlanan
“Oryantasyon:
Geleceğin Manevi
Canlanması” isimli
makalesinde,
Kazakistan
hükümetine
2017 yılı sonuna
kadar Kazak Kiril
alfabesinden Latin
alfabesine geçiş
için hazırlanma
talimatı vermiştir.

 Genel Orta Eğitim: Kazakistan’da zorunlu eğitim 11 yıldır. Yaklaşık 3 milyon öğrenciye eğitim veren 8.573 ortaokul
vardır. Bu sayı yeni eğitim müesseselerinin açılmasıyla günden güne artmaktadır. Anayasanın eğitim hakkındaki maddesi doğrultusunda orta öğre-

Nisan 2017’de resmî internet sitesinde yayınlanan “Oryantasyon: Geleceğin Manevi Canlanması” isimli
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başkanı Nursultan Nazarbayev, 12

makalesinde, Kazakistan hükümeKiril alfabesinden Latin alfabesine
geçiş için hazırlanma talimatı vermiştir. 2017 yılının sonu itibarıy-
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tine 2017 yılı sonuna kadar Kazak

la bilim adamları ve akil insanlarla
yapılacak toplantıların ardından tek
standartta Latin alfabesi esasında
yeni bir Kazak alfabesinin hazırlanması gerektiğini dile getiren Nazar12

timin zorunlu hale gelmesi ve 9.
sınıfı bitiren bir öğrencinin 10.
ve 11. sınıfları okurken belli bir
mesleğe yönelik hazırlanması,
gençlerin iş bulma şansını arttırmaktadır.
 Mesleki Teknik Eğitim: Mesleki
teknik eğitim kurumları, iş gücünün bilgi düzeyini arttırmak;
işsizlerin, işten çıkmış olan çalışanlarla memurların istihdamını
yeniden yapılandırmak üzerine
faaliyet göstermektedir. Özellikle gelir düzeyi düşük olan aileler
için mesleki teknik eğitim liselerinin önemi büyüktür. Bu okullar
işten ayrılan veya herhangi bir
işe yerleştirilemeyen kimseleri
eğiterek iş imkânı sunmaktadır.
 Okul Dışı Eğitim: Gençlerin boş
zamanlarını değerlendirme, bilimsel alanlarda kendilerini geliştirme ve seçtikleri bir meslekte kişisel bilgi ve becerilerinin gelişmesine yardımcı olma
amacıyla faaliyet gösteren kurumlardır. Bunlardan en önemlileri; bilim merkezleri, sanat ve
müzik okulları, öğrenci yurtları,
turistik merkezler, stadyumlar,
çocuk parkları ve denizcilik merkezleridir. Bu kurumların yarısı
köy ve kasaba gibi kırsal kesimlerde bulunmaktadır.
 Özel Orta Eğitim: Eğitim konusunda tecrübe sahibi ülkelere ait çeşitli kurumların açtığı lise ve üniversite düzeyinde

eğitim veren okullardır. Gündüz
eğitimi veren bu kurumlar, Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir.
 Yükseköğretim: Ülkede yükseköğretim süresi dört-yedi yıl
arasında değişmektedir.
 Diploma Sonrası Eğitim: Üniversitelerde üç yıl yüksek lisans
ve üç yıl da doktora eğitimi verilmektedir.
Kazakistan’da yetişkinlerde okuryazarlık oranı %99,79 ile oldukça
yüksek bir seviyededir. Bu oran 1999
yılından itibaren kadın erkek nüfus
arasında neredeyse eşit dağılmıştır. SESRIC verilerine göre hükümetin eğitim harcamalarının gayrisafi
yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı 2014
yılı itibarıyla %2,79’dur.31
Öğrenci öğretmen oranı 2016
yılı verilerine göre okul öncesinde
%10,11; ilkokulda %18,55; ortaokulda %6,79’dur. Önceki yılların verileriyle kıyaslandığında öğrenci öğretmen oranlarında eğitimin her kademesinde artış olduğu görülmektedir.
Kazakistan’daki toplam 17.195
araştırmacının %51,69’luk kısmı
yani 8.888’i erkek, 8.306’sı kadındır. Ülkede 2017 yılında Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Science Citation Index
(SSCI) ve Arts&Humanities Citation
Index (A&HCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanan bilimsel makalelerin sayısı da 234’tür.32
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16 Aralık 1991 tarihinde bağımsız-

rine 100’den fazla anlaşma imza-

lığını ilan eden Kazakistan’ı Türki-

lamıştır. 1993 yılından başlayarak

ye aynı gün tanımıştır. Türkiye ile

Türkiye, Türk Eximbank aracılığı ile

Kazakistan arasındaki ortak tarihî,

Kazakistan’a milyonlarca dolar de-

kültürel ve manevi bağlar, ilişkile-

ğerinde kredi sağlamıştır. Ayrıca ih-

rin hızlı bir şekilde gelişmesini sağ-

racat, yatırım ve müteahhitlik pro-

lamıştır. İki ülke kısa süre içerisin-

jelerinde de önemli gelişmeler ya-

de ekonomik ve ticari ilişkiler üze-

şanmıştır.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ka-

değeri 21 milyar doları geçmiştir.

zakistan’a yaptığı resmî ziyaret sı-

Türkiye, sermaye miktarı açısından

rasında Kazak petrolünün Bakü-Tif-

Kazakistan’daki 17. büyük yatırımcı

lis-Ceyhan petrol boru hattı ile Tür-

durumunda olsa da enerji dışı sek-

kiye’ye ve Batı’ya taşınması konu-

törlerdeki yatırımcılar açısından 4.

su gündeme gelmiştir. Türkiye ayrı-

sırada yer almaktadır.34

ca Kazakistan’ı Hazar Denizi’ne bağ-

Türkiye ile Kazakistan’ın bölgesel

layan kıyılarda petrol taşıma amaçlı

ve uluslararası plandaki iş birlikleri

liman yapımı çalışmalarına da des-

de hızla gelişmektedir. İki ülke ön-

tek olmaktadır.

cülüğünde “Türk Dili Konuşan Ülke-

33

Nazarbayev’in 2009 Ekim’inde Tür-

ler Zirvesi” kurumsallaştırılmış; bu

kiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sıra-

çerçevede Kazakistan, Türk Konse-

sında imzalanan Stratejik Ortaklık

yi’nin ve TÜRKPA’nın (Türk Dili Ko-

Anlaşması, ilişkileri daha farklı bir

nuşan Ülkeler Parlamenter Asamb-

boyuta taşımıştır. Zira Kazakistan’da

lesi) kuruluşunda Türkiye ile birlikte

iç politikadaki sorunların belli ölçüde

önemli rol oynamıştır. Ayrıca Kaza-

çözülmesiyle birlikte, dış politikada

kistan, Türk Konseyi bünyesinde ku-

daha bağımsız ve dinamik bir süreç

rulan Uluslararası Türk Akademisi’ne

başlatılmıştır.

de ev sahipliği yapmaktadır.

Bu tarihten itibaren karşılıklı ziya-

Eğitim ve kültür alanında devam

retlerin sayısı her geçen yıl artmış ve

eden iş birliği, iki ülke ilişkilerini başka

iki ülke ilişkilerini kurumsal bir çerçe-

bir boyuta taşımıştır. Özellikle mer-

veye oturtan Yüksek Düzeyli Strate-

kezi Türkistan eyaletinde (Güney Ka-

jik İşbirliği Konseyi (YDSK) mekaniz-

zakistan) bulunan Hoca Ahmet Yese-

ması kurulmuştur.

vi Uluslararası Türk-Kazak Üniversi-

Türkiye-Kazakistan ikili ticaret hac-

tesi, yaptığı önemli çalışmalarla iki-

mi 2 milyar dolara yaklaşırken ortak

li ilişkilere büyük katkı sağlamakta-

hedef 10 milyar dolar olarak belirlen-

dır. 10 fakülte ve bir yüksekokulda

miştir. Türk girişimciler Kazakistan’da

12.000’den fazla öğrencinin eğitim

özellikle gıda sektörü, ilaç-kimya sa-

gördüğü üniversite, Avrasya Araş-

nayii, inşaat, otelcilik ve imalat alan-

tırma Enstitüsü35 gibi sosyal bilim-

larında öne çıkmaktadır. Ayrıca Türk

ler alanında ciddi çalışmalara imza

müteahhitlik firmalarının Kazakis-

atan yapılara da sahiptir.

ÖZBEKİSTAN
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 1

rihî İpek Yolu’nun en önemli gü-

Eylül 1991 tarihinde bağımsızlığı-

zergâhlarından biri olmuştur. Bu-

nı elde eden Özbekistan, Orta As-

hara, Hive ve Semerkant gibi şe-

ya’nın nüfus yönüyle en kalaba-

hirleri hem İslam dünyasının hem

lık, alansal olarak üçüncü en bü-

de Türk dünyasının siyasi, ticari ve

yük ülkesidir. Jeopolitik anlamda

kültürel merkezleri olarak önemli

Orta Asya ülkeleriyle çevrelenmiş

roller üstlenmiştir. Yerleşik yaşamı

tek bölge ülkesi konumundadır ve

asırlar önce benimseyen, uzun yıl-

denize sınırı yoktur. İki bin yıllık

lar kültür ve eğitimin merkezi olan

geçmişe sahip, zengin bir kültü-

bu bölge, Orta Asya içinde farklı

rel mirası bulunan Özbekistan, ta-

özellikler kazanmıştır.36

Türkiye ile
Kazakistan
arasındaki
ortak tarihî,
kültürel ve
manevi bağlar,
ilişkilerin hızlı
bir şekilde
gelişmesini
sağlamıştır.
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tan’da üstlendiği projelerin toplam
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2007 yılı Aralık ayında dönemin
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ÖZBEKİSTAN’DA KRONİK SORUNLAR
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Özbekistan
jeopolitik
anlamda Orta
Asya ülkeleriyle
çevrelenmiş
tek bölge ülkesi
konumundadır
ve denize sınırı
yoktur.

15

Özbekistan’ın bağımsızlığını ilan ettiği

runu Özbekistan, Kırgızistan ve Taci-

ilk dönemlerde, nüfusun çoğunluğunu

kistan arasında bulunan Fergana Va-

oluşturan Özbeklerle ülkede yaşayan

disi’nden kaynaklanan sorundur. So-

Tatarlar, Ruslar, Kırgızlar, Tacikler, Ka-

runun nedeni, söz konusu bölgede üç

rakalpaklar ve Ermeniler arasındaki ge-

etnik grubun da ayrı ayrı çoğunlukta

rilimin bir çatışmaya dönüşeceğinden

olduğu yerleşim yerlerinin bulunması-

endişe duyulmuş ancak beklendiği gibi

dır. Bu noktada Kırgızistan’ın Oş eya-

büyük bir sorun ortaya çıkmamıştır.

letinde yaşayan Özbeklerin özerklik

37

Tarihî süreçte Rus işgalleri ve do-

talebi, büyük bir problem oluşturmuş

ğal olmayan belirlemelerle Orta Asya

ve sorun uzun yıllar devam etmiştir.

ülkeleri arasında sınırlar çizilmesi, bu

Aynı şekilde Tacikistan ve Özbekistan

ülkelerin birbirleriyle ilişkilerinde ciddi

arasında da sınırların belirlenmesi ve

problemlere neden olmuştur. Özellik-

mayınlı alanların temizlenmesine dair

le Özbek nüfusun Orta Asya’nın bü-

meseleler uzun süre çözülememiştir.38

yük bir bölümüne dağılması, 1990’lı

Özbekistan’da yıllarca devam eden

yıllarda bölge ülkeleri arasında sıkın-

problemlerden biri de devletin vatan-

tılı bir sürecin yaşanmasına yol açmış-

daşlarıyla olan ilişkisidir. Bu durumun

tır. Bu dönemde Özbekistan da terör

en dramatik örneği, 13 Mayıs 2005

saldırılarının ardından sınır güvenliği-

tarihinde Andican’da yaşanmıştır. İs-

ni gerekçe göstererek henüz tartış-

lam Kerimov hükümetini protesto et-

malı olan sınırlara mayın döşemiş ve

mek için meydanlarda toplanan bin-

serbest dolaşımı yasaklamıştır. Bölge

lerce kişi üzerine askerlerin açtığı ateş

ülkeleri arasındaki en önemli sınır so-

sonucu hükümete göre 187 kişi, insan

hakları savunucularına göre ise binler-

öncelikle halkla diyalog kurarak in-

ce kişi öldürülmüştür. Andican olayla-

sanların isteklerini dinlemiştir. Dev-

rının bağımsız şekilde araştırılması-

letin İslamiyet’e bakışı yumuşamış

nı isteyen uluslararası toplumun giri-

ve halkın önem verdiği tarihî şahsi-

şimleri Kerimov rejimi tarafından sü-

yetler yüceltilmeye başlanmıştır. Ay-

rekli reddedilmiştir.

rıca 2002 yılından sonra ilk kez, Öz-

İslam Kerimov, olayları “silahlı bir is-

bekistan’daki insan hakları durumu-

yan” olarak tanımlarken, göstericileri

nun incelenmesi için Birleşmiş Millet

de hükümeti devirmek isteyen “radi-

(BM) İnsan Hakları Komisyonu Taş-

kal İslamcılar” olarak nitelendirmiştir.

kent’e davet edilmiştir.

Andican olayları Kerimov yönetimini iç

Mirziyoyev yönetimi ayrıca uzun

politikada daha baskıcı bir hale getirir-

süredir sınır sorunları başta olmak

miş, dış politikada da ABD ve Batı ile

üzere problemli ilişkilere sahip ol-

yakınlaşma sürecinin uzun süre rafa

duğu Kırgızistan ve Tacikistan’a ta-

kalkmasına sebep olmuştur. Ülkede-

rihî ziyaretlerde bulunmuş ve kapalı

ki Amerikan üssü kapanırken, Özbek

olan Özbek-Kırgız sınır kapısı ile Öz-

yönetimi Çin ve Rusya ile yakınlaş-

bek-Tacik sınır kapısı geçişlere açıl-

maya çalışmıştır. Andican olaylarının

mıştır. Sınır problemlerinin kökten çö-

en önemli sonuçlarından biri, Özbe-

zülmesi adına da bu ülkelerle önem-

kistan’ın uluslararası toplumdan uzun

li anlaşmalar imzalanmıştır. Özetle

süre soyutlanması olmuştur.

Mirziyoyev, bir buçuk sene gibi bir sü-

Aralık 2017’de, Kerimov’un ölü-

reçte, Özbek devleti için kronik hale

münden sonra yapılan cumhurbaş-

gelmiş halkla ve komşularla olan so-

kanlığı seçimlerini Şevket Mirziyoyev

runlu ilişkilerin çözümü adına ciddi

kazanmıştır. Yeni başkan Mirziyoyev,

adımlar atmıştır.

Aralık 2017’de,
Kerimov’un
ölümünden
sonra yapılan
cumhurbaşkanlığı
seçimlerini
Şevket Mirziyoyev
kazanmıştır.

1999 yılı Aralık ayında Rusya’nın

kistan, başlangıçta Rusya’dan uzak

liderliğine Putin’in gelmesiyle Mos-

durmaya çalışarak siyasi ve ekono-

kova’nın bölgeye bakışı değişmiş, bu

mik bağımsızlığını korumayı amaçla-

süreçte Özbekistan da Rusya karşı-

mış ve topraklarında Rus askerî üs-

tı politikasını yeniden gözden geçir-

sünün yerleşmesine müsaade etme-

miştir. İslam Kerimov’un Rusya kar-

miştir. Kerimov, Bağımsız Devletler

şıtı tutumunu değiştirmesinin altın-

Topluluğu (BDT) çerçevesinde en-

daki en önemli sebeplerden biri, Pu-

tegrasyona da karşı çıkmış ve ikili

tin’in politikalarından ziyade, aşırıcı

ilişkiler kurmayı tercih etmiştir. Ba-

grupların Özbekistan’daki faaliyet-

ğımsızlığını yeni kazanan Özbekis-

lerini artırmaları olmuştur. Kerimov

tan, bölgede Rusya’ya en uzak du-

bu problemi Moskova’nın yardımıy-

ran ülke konumuna gelirken, bir süre

la çözmek istemiştir. Politika deği-

için de ABD ile yakın ilişkiler geliştir-

şikliğindeki bir diğer önemli etken

miş ve topraklarında Amerikan as-

de Özbek yönetiminin ülkedeki bu

kerî üssü açılmasına müsaade et-

türden faaliyetlerde ABD’nin rolü-

miştir. Moskova’nın değerlendirme-

nün olduğunu düşünmesidir. Nite-

lerine göre Özbekistan, Rusya kar-

kim Kerimov, bu tehdit karşısında

şıtı bir örgüt olan GUAM’ın (Gürcis-

Rusya’nın Orta Asya’daki çıkarla-

tan-Ukrayna-Azerbaycan- Moldo-

rına saygı duyduğunu ve Rusya ile

va) kurulmasını da desteklemiştir.

ortak olduklarını açıklamıştır. Öz-

39

Özbekistan’ın
Rusya’ya
yaklaşmasında
ABD ile
ilişkilerinin
bozulması etkili
olmuştur.
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İslam Kerimov liderliğindeki Özbe-
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bekistan’ın Rusya’ya yaklaşmasın-

tışmalar sıklıkla gündeme gelse de

da ABD ile ilişkilerinin bozulması da

bu gerçekleşmemiştir.41

etkili olmuştur. Özellikle 2005’teki

2016 yılı Aralık ayında Keri-

Andican olaylarının ve devrim de-

mov’un ölümü üzerine yapılan cum-

nemelerinin Batı tarafından destek-

hurbaşkanlığı seçimlerini kazanan

lendiği düşüncesi, Özbek yönetimi-

Şevket Mirziyoyev, iç politikada hızlı

ni ABD’den uzaklaştırırken Mosko-

ve radikal adımlar atarken, dış po-

va ile yakınlaştırmıştır.

litikada da eski rejimin komşularla

40

Bu olayların ardından Özbekis-

ve uluslararası toplumla olan bo-

tan, Kolektif Güvenlik Örgütü An-

zulmuş ilişkilerini hızlı bir şekilde

laşması ile Avrasya Ekonomi Top-

onarmaya çalışmıştır.

luluğu’na üye olmuş ve ülkedeki

Özellikle komşularla olan ilişki-

ABD üssünü kapatmıştır. Özbekis-

lerin geliştirilmesi ve sorunların

tan 2011 yılında da Şanghay İş-

çözülmesi, bu dönemdeki politi-

birliği Örgütü’ne dâhil edilmiştir.

kaların temel hedefi olmuştur. Bir

2005 Kasım’ında, Amerikan üssü-

sene içerisinde nispeten eski reji-

nün kapatılmasının ardından Rus-

min de arasının iyi olduğu Kazakis-

ya ile Özbekistan arasında, iki ül-

tan ve Türkmenistan ile çok sayıda

kenin karşılıklı olarak birbirlerinin

ikili görüşme gerçekleştirilmiş ve

askerî üslerini kullanabileceklerine

önemli anlaşmalar imzalanmıştır.

dair bir anlaşma imzalanmıştır. Bu

Ancak daha da önemlisi, Özbekis-

anlaşma uyarınca Moskova, 2001-

tan’ın yıllardır ulaşım, iletişim ve

2005 yılları arasında ABD tarafın-

sınır sorunları gibi problemler ya-

dan kullanılan Hanabad Üssü’nü

şadığı Kırgızistan ve Tacikistan ile

kullanmaya başlamıştır. 2005 yı-

olan sorunların çözümü için olum-

lından itibaren Özbekistan’da bir

lu adımlar atması olmuştur. Mirzi-

Rus üssü açılmasına yönelik tar-

yoyev bu süre zarfında hem Kırgı-

sında büyük bir soruna sebep olan
sınır problemlerinin çözülmesi yönünde de ciddi girişimlerde bulunuluştur. Tacikistan ile de uzun yıllardır tartışmalı olan sınır bölgeleri
konusunda anlaşmaya varılmış ve
Özbek-Tacik sınırında bulunan Patar-Andarhan sınır kapısı geçişlere yeniden açılmıştır.
Mirziyoyev yönetimi Özbekistan’ın çevrili olduğu tüm Orta Asya
devletlerini ziyaret ederken Rusya,
Çin, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan
ve İran gibi bölgeyi etkileyen diğer
aktörlerle de ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. Mirziyoyev ile başlayan yeni dönemle birlikte, bir anlamda Özbekistan’ın uluslararası
toplumdan soyutlanması sona ermiştir. Özetle bağımsızlıktan itibaren kapalı bir ülke konumunda kalarak 30 milyonu aşkın nüfusunun
zistan’a hem de Tacikistan’a tarihî

ve zengin doğal kaynaklarının po-

önemde ziyaretlerde bulunmuş-

tansiyelini kullanamayan Özbekis-

tur. 2010 yılından itibaren Özbe-

tan, gelecek perspektifinde dış po-

kistan’ın tek taraflı olarak kapat-

litikada atacağı adımlarla Asya’nın

tığı Özbek-Kırgız sınır kapısı tek-

yükselen yıldızlarından biri haline

rar açılmıştır. Ayrıca iki ülke ara-

gelebilir.

yasama ve yargıyı da kontrol etmek-

çimlerde Özbekistan Komünist Partisi

tedir. Ciddi bir muhalefetin bulunma-

Birinci Sekreteri olan İslam Kerimov,

dığı ve daha ziyade hükümete yakın

ülkenin ilk cumhurbaşkanı seçilmiş-

olan siyasi partilerin varlık göstere-

tir. Eski Özbekistan Komünist Parti-

bildiği Özbekistan, bölgenin en oto-

si 1991 Eylül’ünde adını Demokra-

riter yapısına sahiptir.

tik Halk Partisi olarak değiştirmiş ve

Özbekistan parlamentosu çiﬅ ka-

Özbekistan Yasama Meclisi’nde ço-

natlıdır; meclis dar bölge seçim sis-

ğunluğu elde etmiştir. 1994’ün Ara-

temine göre siyasi partilerin katıldı-

lık ayında ülkedeki ilk çok partili se-

ğı oylamalar sonucunda seçilen 120

çim gerçekleşmiştir. Ancak İslam Ke-

milletvekilinden oluşmaktadır ve gö-

rimov her defasında yedi yıllığına se-

rev süresi beş yıldır. Özbekistan se-

çilerek ölene kadar ülkede tek söz sa-

natosu ise bölgesel temsil esasına

hibi olmuştur.

göre seçilen 100 senatörden mey-

42

Özbekistan, kuruluşundan bu yana

dana gelmektedir. Karakalpakistan,

güçlü bir başkanlık sistemi ile yöne-

12 vilayet ve Taşkent şehrine bağlı

tilmektedir. Yürütmenin başında bu-

şehir ve ilçe meclislerine seçilen ye-

lunan cumhurbaşkanı aynı zamanda

rel meclis vekilleri tarafından yapılan
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29 Aralık 1991 tarihinde yapılan se-
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ortak toplantılarda, toplam 84 se-

attığı adımlarla adeta Kerimov dö-

natör belirlenmektedir. Geriye ka-

nemine meydan okumuştur. Mirziyo-

lan 16 senatör ise, cumhurbaşka-

yev, Özbek bürokrasisinde bulunan

nı tarafından bilim, sanat, edebiyat,

Kerimov’un adamlarını hızla tasfiye

ekonomi ve diğer alanlarda önemli

ederken, kendisine rakip olabilecek

konuma sahip saygın kişiler arasın-

güçlü isimlerin etkisini de kırmıştır.

dan atanmaktadır.

43

Özbekistan’da daha önce görülme-

Eylül 2016’da Kerimov’un hayatını

dik bir şey yapmaya başlayan Mir-

kaybetmesinin ardından 13 yıl baş-

ziyoyev yönetimi, halkla diyalog ku-

bakanlık görevinde bulunan Şevket

rarak insanların isteklerini dinlemiş-

Mirziyoyev, 4 Aralık 2016 tarihinde

tir. Yeni dönemle birlikte Özbek dev-

yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini

letinin İslam’a bakışı da yumuşamış

oyların %88,6’sını alarak kazanmış-

ve halkın önem verdiği tarihî şahsi-

tır. Mirziyoyev, seçimden önce Keri-

yetler yüceltilmiştir. Ayrıca 2002 yı-

mov’un geleneksel siyasetini devam

lından itibaren ilk kez, insan hakları

ettireceğini sıkça dile getirse de se-

durumunun incelenmesi için BM İn-

çilmesinden sonra bu söylemleri ak-

san Hakları Komisyonu Taşkent’e da-

sine kısa sürede iç ve dış siyasette

vet edilmiştir.
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Özbekistan’da uzun yıllar öğrenciler,

nırlarının yer aldığı tarım açısından

öğretmenler, sağlık çalışanları veya

zengin Fergana Vadisi, Orta Asya’nın

memur kadroları, Kerimov hükümeti

en yoğun nüfuslu bölgeleri arasın-

tarafından pamuk tarlalarında zorla

dadır. Bağımsızlıktan itibaren Özbe-

çalıştırılmıştır. Gelen uluslararası bas-

kistan yönetimi tarımsal üretimi çe-

kıların ardından 2014 yılında 18 yaşın

şitlendirmeye yönelik çaba göster-

altındaki kişilerin çalıştırılmasını yasak-

se de Özbek tarımı büyük ölçüde pa-

layan bir kararname çıkarılmasına rağ-

muk üzerinde yoğunlaşmıştır. Dünya-

men pamuk hasat mevsimlerinde ço-

nın en büyük yedinci pamuk üretici-

cuklar da dâhil herkes tarlalarda çalış-

si olan Özbekistan, ihracatta da be-

maları için seferber edilmeye devam

şinci sıradadır. Pamuk haricinde altın

etmiştir. Ayrıca yerel yetkililer de inşa-

ve doğalgaz ihracatı, Özbek ekono-

at, tarım veya park gibi alanlarda hal-

misinde önemli bir yer tutmaktadır.

kı zorla çalıştırmışlardır. Şevket Mirzi-

Fergana Vadisi’nin tarımsal getiri-

yoyev seçim döneminde Özbek halkı

lerinin yanında Afganistan üzerinden

için büyük bir problem olarak görülen

gelen ve Özbekistan’ı olumsuz etki-

bu sistemi ortadan kaldıracağına söz

leyen bazı durumlar da söz konusu-

vermiş ve bu sözünü yerine getirmiş-

dur. Özellikle Afganistan’dan Rusya’ya

tir. Nitekim bu konuyu yıllarca günde-

ve bir kısmı da Batı Avrupa pazarları-

me getiren Uluslararası Çalışma Örgü-

na ulaştırılan uyuşturucu ticaretinde,

tü (ILO), 2017 yılından itibaren Özbe-

Fergana Vadisi üzerinden Özbekistan

kistan’da pamuk hasadında çocuk işçi

transit ülke olarak kullanmaktadır.

çalıştırılması uygulamasının son bul-

Sel, toprak kaymaları ve kuraklık

duğuna ve zorla çalıştırma konusun-

Özbekistan’da en çok görülen doğal

da da büyük bir iyileşme kaydedildiği-

afetlerdir. Son yıllarda endüstriyel

ne dair bir rapor hazırlamıştır.

atıklardan kaynaklanan su kirliliği ve

Özbekistan nüfusunun %51’i kent-

tarımsal ilaçların yoğun kullanımı da

lerde yaşamaktadır. Ülkenin doğu sı-

insan sağlığını etkilemeye başlamıştır.

ÖZBEKİSTAN’DA EĞİTİM

okullarında gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler daha sonra üç kademeli ilk ve
ortaöğretim kurumlarında öğrenim
görmektedir. Bunun ardından arzu

rıca Özbekistan’da 2015 yılı itibarıyla okuryazarlık oranı %100’e ulaşmıştır. Kadınlarda okuma yazma oranının
daha yüksek olduğu görülmektedir.

Her ne kadar
kapalı bir devlet
sistemine
sahip olsa da
Özbekistan’daki
üniversitelere
AB projelerinden
de destek
sağlanmaktadır.

Orta ASYA

eden öğrenciler, meslek okulları veya
üniversitelere devam etmektedir. Ülkedeki üniversitelerin büyük kısmı Taşkent’te bulunmaktadır. 1920 yılında
kurulan Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi ülkedeki en saygın kurumlardan biridir. Ayrıca Plenahov Rus Ekonomi Akademisi, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi, Kazak Devlet
Üniversitesi, Taşkent’te temsilciliği bulunan yabancı üniversitelerdir. Her ne
kadar kapalı bir devlet sistemine sahip
olsa da Özbekistan’daki üniversitelere Avrupa Birliği (AB) projelerinden de
destek sağlanmaktadır. Ayrıca Özbek
öğrenciler, Japon ve Çin hükümetleri
ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde
bu ülkelerde lisans ve yüksek lisans
eğitimi alma hakkına da sahiptirler.45
Özbekistan’da öğretmen başına düşen öğrenci sayısının okul öncesi ve
ilköğretimde arttığı, ortaöğretimde
ise azaldığı gözlemlenmektedir. Ay-
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Uzun bir dönem Sovyet eğitim sistemine tabi olan Özbekistan, 1992’de
bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte eğitim alanında da yeni çalışmalar başlatmıştır. Özbekistan Anayasası’nın 41. Maddesi’ne göre eğitim,
devletin denetimi ve gözetimi altında ücretsizdir. Ayrıca 2 Temmuz 1992
tarihli Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Kanunu’na göre, 11 yıllık zorunlu eğitim 9 yıla indirilmiştir. 1995 yılında bu eğitim kanunu değişmiş ve
dönemin Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un 29 Ağustos 1997’de imzaladığı “Kişisel Gelişim ve Eğitim İçin Millî
Program” yasasıyla yükseköğretimde
yeniden yapılandırmaya gidilmiştir.
Eğitim reformunun ilk dönemlerinde
orta ve yükseköğretim kurumlarında
belli sıkıntılar oluşmuş olsa da ileriki dönemlerde sistem oturmuştur.44
Özbekistan’da okul öncesi eğitim
“balalar bahçesi” denilen kreş ve ana-
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TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİ

Şevket
Mirziyoyev’in
2017 Ekim’inde
Türkiye’yi ziyaret
etmesi, 20 yıl
aradan sonra
Özbekistan’dan
Türkiye’ye
cumhurbaşkanı
düzeyinde
gerçekleşen ilk
ziyaret olarak
tarihe geçmiştir.

1991 yılında Özbekistan’ın bağım-

min Başbakanı Recep Tayyip Erdo-

sızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye ol-

ğan, ilişkileri onarmak için Özbekis-

muş; iki ülkenin diplomatik ilişkileri

tan’ı ziyaret etmiş ancak muhalif li-

de 1992 yılında başlamıştır. Bu dö-

der Muhammed Salih’in Türkiye’de-

nemde Türkiye’yi ziyaret eden İslam

ki varlığı ve 2005 yılında gerçekle-

Kerimov, Atatürk ilkelerine bağlılığı-

şen Andican olaylarında Türkiye’nin

nı ifade edip ekonomik alanda Türk

Kerimov yönetimini eleştiren tavrı,

birlikteliğini arzu ettiğini belirtmiş ve

ilişkilerin düzelmesini engellemiştir.

Türkiye’ye “büyük ağabey” gözüyle

Uzun bir dönem bir araya gelme-

baktığını söylemiştir. Bu ziyaret Tür-

yen Türk ve Özbek dışişleri bakanla-

kiye açısından büyük memnuniyetle

rı 2008 yılında Fransa’da AB ve Orta

karşılanmıştır. 1992 yılında dönemin

Asya Forumu’nda bir araya gelmiş ve

Başbakanı Süleyman Demirel ve bir

ikili görüşmelerde bulunmuştur. Tür-

süre sonra da dönemin Cumhurbaş-

kiye’nin dış politikada çok boyutlu bir

kanı Turgut Özal, Özbekistan’ı ziya-

siyaset izlediği bir süreçte ikili ilişki-

ret etmiş ve ülkeler arası diploma-

lerin tekrardan istenilen düzeye çık-

tik ilişkiler süratle gelişirken iki dev-

ması amacıyla diplomatik girişimler

let arasında 90’ın üzerinde proto-

2012’de yeniden hız kazanmıştır. Ey-

46

kol ve ikili anlaşma imzalanmıştır.

lül ayında dönemin Dışişleri Bakanı

İkili ilişkilerdeki bütün bu gelişme-

Ahmet Davutoğlu, New York’ta BM

lere rağmen din karşıtı bir politika

temasları çerçevesinde Özbekistan

yürüten Kerimov yönetimi, bazı dinî

Dışişleri Bakanı ile görüşmüştür. Bu

grupların Türkiye kökenli tarikatlar-

görüşmede 2013-2015 yıllarını kap-

dan destek gördüğünü düşünmüş ve

sayacak şekilde bir iş birliği planının

bu durum Özbek otoritelerinin Türki-

hazırlanması konusunda mutabaka-

ye’ye şüphe ile bakmasına neden ol-

ta varılmıştır. Böylece kesilen ilişki-

muştur. Ayrıca devlet başkanlığı se-

ler yeniden başlatılmıştır. Özellik-

çimlerinde Kerimov’a rakip olan Mu-

le 2014 Şubat’ında Erdoğan ve Ke-

hammed Salih ve bazı Özbek muha-

rimov’un Soçi’de görüşmesi önem-

liflere Türkiye’nin sığınma hakkı tanı-

li bir adım olarak değerlendirilmiş-

ması da Özbek yönetiminin şiddetli

tir. Nitekim bu görüşmenin ardından

tepkisine sebep olmuştur. Özbek yö-

Türkiye, Taşkent’e yeniden büyükel-

netimi 1994 yılında bu sebeple bü-

çi atamıştır.

yükelçisini, 1999 Şubat’ında ise Tür-

Türkiye’nin Özbekistan ile geliştir-

kiye’de eğitim gören Özbek öğrenci-

mek istediği stratejik ilişkiler, Şevket

leri geri çağırmıştır. Türkiye de mu-

Mirziyoyev’in iktidara gelmesinden

halefeti sindirdiği için Özbek hükü-

sonra daha somut bir ilerleme gös-

metini eleştirmiş ve demokrasi uya-

termiştir. Mirziyoyev ile Özbekistan’da

rısında bulunmuştur.

başlayan değişim rüzgârına Türkiye

Ekİm 2018
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Siyasi ilişkilerin krize girmesi, iki

de dâhil olmuştur. Daha 2016 Ka-

ülke arasındaki ticareti de etkilemiş

sım’ında -Mirziyoyev’in başkan vekil-

ve Türkiye-Özbekistan ekonomik iliş-

liği yaptığı dönemde- Cumhurbaşka-

kileri potansiyel seviyesine ulaşa-

nı Recep Tayyip Erdoğan, oldukça ka-

mamıştır. 2003 yılından itibaren ti-

labalık bir heyetle Özbekistan’a tarihî

cari ilişkilerde belirli bir hareketlen-

bir ziyarette bulunmuştur. İkili ilişki-

me yaşansa da istenilen düzey ya-

lerin derinleştirilmesine yönelik bu

kalanamamıştır. 2003 yılında döne-

hamle kısa sürede sonuç vermiştir.

Nitekim bu ziyaretin ardından Pekin, Astana ve New York’ta gerçekleştirilen uluslararası toplantılarda
da bir araya gelen Erdoğan ve Mirziyoyev, ikili ilişkileri hızlı bir şekilde
geliştirme kararı almıştır. 1,3 milyar
dolar olan ikili ticaret hacminin beş
yılda 5 milyar dolara, 10 yılda ise
10 milyar dolara çıkarılması gibi hedefler belirlenmiştir. Şevket Mirziyoyev’in 2017 Ekim’inde Türkiye’yi ziyaret etmesi, 20 yıl aradan sonra Özbekistan’dan Türkiye’ye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşen ilk ziyaret olarak tarihe geçmiştir. Bu ziyaret
sırasında ekonomiden savunma sanayiine, sağlıktan tarıma, eğitimden

önemini iyice ortaya koymuştur. Ya-

kültüre pek çok alanda 24 anlaşma

şanan tüm bu gelişmeler Türkiye-Öz-

imzalanmıştır. 2018 Nisan’ında Er-

bekistan ilişkilerinin önümüzdeki sü-

doğan, Özbekistan’ı bir kez daha zi-

reçte daha da ilerleyeceğinin önem-

yaret etmiş, bu ziyaret ikili ilişkilerin

li bir göstergesidir.

TÜRKMENİSTAN
Başkenti Aşkabat olan Türkmenistan,

nüfus yapısına sahiptir. Rusya, İran

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 27

ve Katar’ın ardından kanıtlanmış do-

Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığını

ğalgaz rezervleri bakımından dünya-

elde etmiştir. 5,5 milyon nüfusu olan

da dördüncü sırada yer alan Türkme-

Türkmenistan, diğer Orta Asya ülke-

nistan, ayrıca petrol kaynakları açı-

leri ile kıyaslandığında homojen bir

sından da oldukça zengindir.

5,5 milyon nüfusu
olan Türkmenistan,
diğer Orta Asya
ülkeleri ile
kıyaslandığında
homojen bir nüfus
yapısına sahiptir.

si, ürettiği doğalgazın dağıtımı konu-

yada dördüncü sırada yer alan Türk-

sunda ciddi sorunlar yaşamaktadır.

menistan’ın bağımsızlıktan sonra

Türkmenistan bağımsızlıkla bera-

Orta Asya’nın Kuveyt yahut Katar’ı

ber sahip olduğu enerji kaynakları-

olacağı, bir lüks merkezine dönüşe-

nın ülkenin ekonomik ve dolayısıy-

ceği öngörülüyordu. Türkmen yöne-

la siyasi kalkınması için yeterli ola-

timi, 1991 yılından itibaren halkın

cağını düşünerek Rusya’nın bölge-

kullandığı su, doğalgaz ve elektrik

sel girişimlerinden uzak durmuştur.

gibi hizmetleri ücretsiz sağlamaya

Özellikle 1995 yılı Aralık ayında BM

başlamıştı. Ancak beklentilerin aksi-

Genel Kurulu’nda Türkmenistan’ın

ne Türkmenistan bu rezerv zenginli-

“Daimi Tarafsız Ülke” statüsü alma-

ğine rağmen dünya doğalgaz üreti-

sı, Rusya’dan uzaklaşmasını daha

minde ilk 10 ülke arasına dahi gire-

da kolaylaştırmıştır. Rusya ise Türk-

memiştir. Bundan daha da önemli-

menistan’ı enerji konusunda kendi-

48
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Doğalgaz rezervleri bakımından dün-

Orta ASYA

TÜRKMENİSTAN’IN KRONİK
SORUNU: DOĞALGAZ DAĞITIMI
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sine önemli bir rakip olarak görmüş
ve transit yollar konusunda ülkeyi
kendisine bağlamaya çalışmıştır.49
1997 yılında açılan Türkmenistan-İran doğalgaz boru hattının ardından Türkiye, 1999 yılında Türkmenistan ile bir doğalgaz anlaşması
imzalamıştır. 30 yıllık zaman dilimini kapsayan anlaşmaya göre her yıl
16 milyar metreküp doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması planlanmıştır. Projeye göre Türkmen doğalgazı Hazar Denizi’nin altından geçecek boru hatlarıyla Türkmenistan’dan Azerbaycan’a, oradan
da Türkiye ve Avrupa’ya ulaştırılacaktı. Ancak enerji jeopolitiği açısından
oldukça önemli olan bu proje, Hazar
Denizi’nin statüsüne dair anlaşmazlıklar ve Rusya ile İran’ın hamleleri
üzerine hayata geçirilememiştir.50
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Rusya, uzun yıllar Türkmen doğal-
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gazının en önemli alıcısı konumunda

yıl boyunca Rusya’ya doğalgaz akışı

olmuştur. Özellikle 10 Nisan 2003 ta-

sağlanamamıştır. Türkmenistan pat-

rihinde Rusya ve Türkmenistan ara-

lamadan Gazprom’u sorumlu tutar-

sında imzalanan doğalgaz anlaşması

ken aynı yıl içerisinde Türkmenistan

ile 25 yıllık bir süre içerisinde her yıl

ve Çin arasında planlanan doğalgaz

70 ila 80 milyar metreküp Türkmen

projesinin Rusya’yı oldukça rahatsız

gazının Rusya’ya sevk edilmesi plan-

ettiği söylentileri de kamuoyuna yan-

lanmıştır. Nitekim 2009 yılına kadar

sımıştır. 2010 yılında Rusya’ya do-

Türkmenistan, Rusya’ya her sene 40

ğalgaz sevkiyatı tekrar başlasa da

ila 50 milyar metreküp arasında do-

Gazprom alım miktarının 11 milyar

ğalgaz ihraç etmiş ve bu gaz, Rus-

metreküpe indirildiğini açıklamıştır.

ya’nın devlet şirketi olan Gazprom

Gazprom, 2015 yılından itibaren

aracılığıyla Ukrayna ve Avrupa’ya

Türkmenistan’dan doğalgaz alımını 4

da ulaştırılmıştır.

milyar metreküpe kadar düşürmüş-

Ancak iki ülke arasındaki anlaş-

tür. Bu düşüşe rağmen 2015 yılının

maya rağmen bu süreçte Gazprom

son aylarında Türkmenistan Petrol

ve Türkmenistan arasında birçok so-

ve Doğalgaz Bakanlığı, Gazprom’un

run ortaya çıkmıştır. Bu sorunların en

2015 yılının başından itibaren aldı-

başında da fiyat konusu gelmekte-

ğı doğalgazın ödemesini yapmadı-

dir. Gazprom’un doğalgaz piyasası-

ğını açıklamıştır. Rusya’nın Ukrayna

nın çok altında ödeme yapmasından

krizinden dolayı Batı’nın uyguladığı

rahatsızlık duyan Türkmenistan, bu

yaptırımlardan etkilendiğini ve alım

konuyu belli aralıklarla gündeme ge-

gücünün düştüğünü belirten Türk-

tirmiştir. Bu arada 2009 yılında Rus-

menistan, Gazprom’dan 400 milyon

ya’ya gaz sevk edilen Türkmen-Özbek

dolar alacağı olduğunu duyurmuştur.

sınırı yakınlarındaki bir boru hattın-

2016 yılına gelindiğinde ise, Gazprom

da patlama meydana gelmiş ve bir

artık Türkmen doğalgazını almaya-

piyasasındaki durum ve Gazprom şir-

tan-İran doğalgaz boru hattı ise her

ketinin ekonomik problemleri gerek-

sene 12 milyar metreküp doğalgazı

çe gösterilmiştir.

İran’a ulaştırmaktaydı. Ancak 1 Ocak

Türkmenistan ve Rusya arasında

2017 tarihinde Türkmenistan, 1,8

yaşanan bu doğalgaz krizinde Çin ve

milyar dolarlık doğalgaz borcundan

Türkmenistan arasındaki doğalgaz

dolayı İran’a gaz sevkiyatını durdur-

projelerinin önemli etkisi olmuştur.

ma kararı almıştır. İran, doğalgaz an-

Türkmenistan’ın Rusya’ya bağımlı-

laşmasını tek taraflı fesheden Türk-

lığını azaltma düşüncesi ve Çin’in

menistan’ı mahkeme yolu ile tazmi-

artan doğalgaz ihtiyacı, 2009 yılın-

nata mahkûm edeceğini açıklasa da

da Türkmenistan-Çin doğalgaz boru

ödenmeyen borçlar Türkmenistan’ı

hattının açılmasıyla sonuçlanmış-

haklı göstermektedir.

tır. Pekin’e her yıl 65 milyar metre-

Rusya ve İran ile yaşanan krizin ya-

küp gaz ulaştırmayı hedefleyen pro-

nında son yıllarda enerji fiyatların-

je, yaklaşık 7.000 kilometre uzun-

daki düşüş de Türkmenistan’ı ekono-

luğa sahiptir. 2009 yılından günü-

mik darboğazın eşiğine getirmiştir. 7

müze kadar Türkmenistan’dan Çin’e

Haziran 2017 tarihinde Türkmenis-

sevk edilen doğalgaz miktarı sürek-

tan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Ber-

li artış göstermiştir. 185 kilometresi

dimuhammedov’un kararıyla ülkede

Türkmenistan, 529 kilometresi Öz-

1991 yılından itibaren bedava olan

bekistan, 1.300 kilometresi Kaza-

su, doğalgaz ve elektrik gibi hizmet-

kistan ve yaklaşık 5.000 kilometre-

lerin ücretlendirileceği açıklanmıştır.

si de Çin sınırları içerisinde yer alan

Bağımsızlıktan sonra Orta Asya’nın

hat, Avrasya’daki enerji dağıtımında

Kuveyt veya Katar’ı olacağı, bir lüks

tekel olmayı amaçlayan Rusya’yı saf

merkezine dönüşeceği tahminleri ya-

dışı bırakmıştır.

pılan Türkmenistan’ın bu noktaya

Rusya ve İran ile
yaşanan krizin
yanında son
yıllarda enerji
fiyatlarındaki düşüş
de Türkmenistan’ı
ekonomik
darboğazın eşiğine
getirmiştir.
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1997 yılında açılan Türkmenis-
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cağını açıklamıştır. Karara doğalgaz

24

gelmesi, kötü yönetime bağlanmaktadır. 1990’ların aksine bugünlerde
Türkmenistan, petrol zengini Venezuela’nın Orta Asya’daki kopyası olarak algılanmaktadır. Ülke ekonomisinin %90 oranında enerji kaynaklarına bağlı olması, Türkmenistan’ı krizin eşiğine getiren en önemli sebeplerden biri olarak gösterilmektedir.
Rusya ve İran ile yaşanan anlaşmazlıklar ve Çin’in tek alıcı olarak
kalması durumunda oluşabilecek bağımlılıktan duyulan endişeler, Türkmenistan’ı yeni arayışlara yönlendirmiştir. Bu çerçevede daha önce de
gündeme gelen Afganistan ve Pakistan’dan geçerek Hindistan’a ulaştırılması planlanan boru hattının (TAPI)
inşası için çalışmalar hızlandırılmıştır. Ancak özellikle Afganistan’daki
istikrarsız ortam, projenin tamamlanmasının önünde önemli bir engel olarak durmaktadır.
Bu proje yanında daha önce de
planlanan ancak gerçekleştirile-

Ekİm 2018

12 Aralık 1995
tarihinde BM
Genel Kurulu’nda
alınan bir kararla
Türkmenistan’a
“Daimi Tarafsız
Ülke” statüsünün
tanınması,
Türkmenistan
dış politikasının
temelini
oluşturmuştur.
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meyen Trans Hazar Doğalgaz Boru

yeni alternatifler üzerinde çalışma-

Hattı (Türkmenistan-Türkiye-Avrupa

lar başlatılmıştır. Bu noktada Türk-

Doğalgaz Boru Hattı Projesi) proje-

men doğalgazının Avrupa’ya ulaştı-

si tekrar gündeme gelmiştir. Özel-

rılması ile hem Türkiye’nin hem Av-

likle 2014’te yaşanan Ukrayna krizi

rupa’nın Rus doğalgazına bağımlı-

sırasında Avrupa’nın Rusya’ya olan

lığı azalacak hem de Türkmenistan

enerji bağımlılığı açıkça görülmüş ve

ekonomik anlamda rahatlayacaktır.

TÜRKMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI
12 Aralık 1995 tarihinde BM Genel

opolitik konum ve zengin doğal kay-

Kurulu’nda alınan bir kararla Türk-

naklarıyla birlikte tüm aktörlerle iş

menistan’a “Daimi Tarafsız Ülke”

birliği yapabilmeyi hesaplamıştır.

statüsünün tanınması, Türkmenis-

Türkmenistan tarafsızlık statüsü

tan dış politikasının temelini oluş-

sebebiyle güvenlik ve askerî nitelik-

turmuştur. Türkmenistan’da taraf-

li ittifaklara katılmamakta, toprak-

sızlık, devletin en önemli ilkesi ola-

larında yabancı askerî üsler kurul-

rak kabul edilmekte ve dış politika

masına veya topraklarının yabancı

bu statü üzerine inşa edilmektedir.

askerî güçler tarafından kullanıl-

Hem Rusya’dan hem de diğer Orta

masına izin vermemektedir. Türk-

Asya cumhuriyetlerinden gelen böl-

men yönetimi, tarafsızlık statüsü-

gesel girişimlere karşı mesafeli bir

nü zedeleyeceğini düşündüğü po-

duruş sergileyen Türkmenistan, bu

litikalardan bugüne kadar hep ka-

politika sayesinde sahip olduğu je-

çınmış; Rusya’nın bölgedeki askerî

uzak durabilmiştir.

tikası ile bölgesel ve uluslararası iş

Nitekim Türkmenistan, izlediği ta-

birliğini arttırmaya ve bu sayede en

rafsızlık politikası nedeniyle Was-

temel amaç olan ülkenin bağımsız-

hington’un 11 Eylül sonrası bölge-

lığını sürekli kılmaya çalışmıştır. Ay-

deki stratejik angajmanlarından da

rıca “açık kapılar” politikası çerçe-

diğer ülkelere kıyasla daha az etki-

vesinde yer altı zenginliklerini kul-

lenmiştir. Bölgedeki askerî ve siyasi

lanarak yabancı yatırımcıların ül-

birlikteliklerden uzak durmaya çalı-

keye çekilmesi için de girişimlerde

şan Türkmenistan, daha çok otori-

bulunmuştur. Özellikle BM ve AGİT

ter yönetimi ve insan hakları ihlal-

(Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşki-

leriyle gündeme gelmiştir. Ancak

latı) çerçevesinde bu bağlamda çe-

ABD’nin Türkmenistan’daki ekono-

şitli adımlar atmıştır.

mik çıkarlarından dolayı bu ihlalle-

Türkmenistan’ın doğalgaz konu-

rin gündeme getirilmesinden de ka-

sunda sadece Rusya’ya bağlı olmak

çınılmıştır. ABD’nin Uluslararası Din

istememesi, Çin ve İran’la iş birli-

Özgürlüğü Komisyonu, Türkmenis-

ğini gündeme getirmiştir. Türkmen

tan’ın Uluslararası Din Özgürlüğü

gazının özellikle Kazakistan üzerin-

Yasası kapsamında izlenen ülkeler

den Çin’e ulaştırılması büyük önem

arasına alınmasını talep etmiş an-

taşımaktadır. Bu noktada Rusya’ya

cak Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu

giden Türkmen gazında transit ülke

talebe uymamıştır.

olan Kazakistan ile Türkmenistan

52

Gurbangulu Berdimuhammedov

arasındaki ilişkiler de son derece ha-

ile Türkmenistan bazı reformlar ger-

yatidir. Avrasya’daki enerji jeopoliti-
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çekleştirmiş, “aktif tarafsızlık” poli-

51
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yahut ekonomik girişimlerinden de
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Batı tarzı piyasa
ekonomisini
desteklese de
Batı türü liberal
demokrasinin
ülkeyi kaosa
sürükleyeceğini
iddia eden
Türkmenistan
yönetimi ülkede
muhalefeti
bastırmıştır.
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ği açısından büyük önem arz eden

tin de Hazar üzerinde hak iddiasın-

Türkmenistan-Kazakistan-Çin doğal-

da bulunması ve izlenen politikalar

gaz hattının tamamlanması, üç ülke-

sonucu ortaya çıkan anlaşmazlıklar,

ye de büyük avantajlar sağlamıştır.

Hazar’ın statüsü konusunda uzun

Türkmenistan dış politikasının ve

yıllardır çözülemeyen bir belirsizlik

doğalgaz ticaretinin en önemli sıkın-

yaratmıştır. Özellikle Türkmen gazı-

tısı, Hazar bölgesi üzerinde yaşan-

nın Türkiye üzerinden Batı’ya ulaş-

maktadır. Sovyetler Birliği’nin dağıl-

tırılması çabaları, Hazar’ın statüsü

masıyla birlikte Hazar, dünyanın en

gerekçe gösterilerek İran ve Rusya

önemli hidrokarbon rezervlerine sa-

tarafından engellenmiştir.53 Ancak

hip bölgelerinden biri olarak ön plana

2018 Ağustos’unda bu beş devlet

çıkmıştır. Daha önce Sovyetler Birli-

Kazakistan’da bir araya gelerek Ha-

ği ve İran’ın hâkim olduğu bölgeye

zar’ın statüsü konusunda anlaşmaya

bağımsızlığına yeni kavuşan Azer-

varmıştır. Atılan bu adımın Türkme-

baycan, Kazakistan ve Türkmenis-

nistan politikalarına da olumlu yan-

tan da ortak olmuştur. Beş devle-

sıması beklenmektedir.

TÜRKMENİSTAN’DA SİYASİ YAPI
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının

risinde saygın bir konumu olan Gur-

ardından 27 Ekim 1991 tarihinde

bangulu Berdimuhammedov, Şubat

bağımsızlığını kazanan Türkmenis-

2007’de yapılan seçimlerde Türk-

tan’da “Türkmenbaşı” soyadını alan

menistan’ın ikinci devlet başkanı

Saparmurat Niyazov, devlet baş-

seçilmiştir. 2012 Şubat’ında yapı-

kanı olmuştur. Niyazov’un Aralık

lan seçimleri de kazanan Berdimu-

2006’da hayatını kaybetmesinin

hammedov, iktidardaki konumunu

ardından Türkmen bürokrasisi içe-

korumaktadır.

Başkanlık sistemiyle yönetilen

gulu Berdimuhammedov ile ülkeye

Türkmenistan da bakanlar kurulu

daha fazla siyasal esneklik gelse de

başkanlığını (başbakanlık) da devlet

iktidarın otoritesi anlamında pek bir

başkanı üstlenmektedir. Olağanüs-

değişiklik olmamıştır. 2008 yılında

tü yetkilerle donatılmış olan devlet

yapılan anayasa değişikliği ile çok

başkanı aynı zamanda ülkenin tek

partili hataya geçilmiş görünmek-

siyasi partisi olan Türkmenistan De-

le birlikte, Türkmenistan Demokra-

mokratik Partisi’nin de başkanıdır.

tik Partisi ülkenin tek siyasi partisi

125 sandalyeli meclis tek kanat-

olmayı sürdürmektedir.24

lıdır ve üyeler beş yıllığına doğru-

Türkmenistan, ABD’nin Afganis-

dan halk tarafından seçilmektedir.

tan operasyonu sırasında ABD’ye

Türkmenbaşı, ülkeyi oldukça oto-

belli kolaylıklar sağlasa da Ameri-

riter bir anlayışla yönetmiştir. Batı

kan askerî yardımlarını uzunca bir

tarzı piyasa ekonomisini destekle-

süre reddetmiş ve tarafsızlık statü-

se de Batı tarzı liberal demokra-

sü çerçevesinde Washington’la iliş-

sinin ülkeyi kaosa sürükleyeceği-

kilerini düşük düzeyde tutmaya ça-

ni iddia eden Türkmenistan yöne-

lışmıştır. Bu özellik, Türkmenistan’ı

timi, ülkede muhalefeti bastırmıştır.

bölgeye yapılan Amerikan yardım-

Türkmenistan’da çok partili siyasi

larından en az pay alan ülke konu-

yaşam desteklenmemiştir. Gurban-

muna getirmiştir.55

SOSYOEKONOMİK DURUM
sahiptir. Ayrıca Çin de Türkmenistan ekonomisi için önemli bir aktör konumundadır.
Ülkenin en yoğun nüfuslu alanları güney, doğu ve kuzeydoğu vahalarıdır. Nüfusun yaklaşık yarısı
başkent Aşkabat ve çevresinde yaşamaktadır. Türkmenistan’da, Karakum başta olmak üzere ülkenin
önemli bir bölümünü kaplayan çöller mevcuttur.
Çamur tabakaları, kuraklık ve toz
görülen doğal afetler olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca tarım ilaçlarıyla suların kirlenmesi, zayıf sulama yöntemlerinden dolayı toprağın tuzlanması gibi etkenler de
ülkedeki çölleşmeyi artırmaktadır.

TÜRKMENİSTAN’DA EĞİTİM
Bağımsızlıktan itibaren ülkede eğitim yapısı pek çok kez değişime uğramış ve çeşitli reformlar gerçekleştirilmiştir. Sovyetler Birliği’nin
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fırtınası, Türkmenistan’da en sık
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Türkmenistan’da büyük ölçüde sulanabilen ovalarda yoğun bir tarımsal üretim yapılmaktadır. Pamuk ve
buğday en önemli iki ürünüdür. Tarım GYSİH’nin %8’ini oluşturmakla
birlikte iş gücünün yaklaşık yarısı
bu alanda istihdam edilmektedir.
Ülke ekonomisinin büyük kısmı petrol ve doğalgaza bağlıdır. Bununla bağlantılı olarak da 2014 yılından itibaren düşük enerji fiyatları,
Türkmenistan’ın ekonomik büyümesini engellemekte ve hükümet
gelirlerini giderek azaltmaktadır.
Türkmen hükümeti, ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmeye çalışsa da
bu konuda henüz kayda değer bir
ilerleme sağlanamamıştır. Türkmenistan’ın hem ihracatında hem de
ithalatında Türkiye önemli bir yere

ideolojik eğitim sistemini bırakıp
daha modern ve uluslararası bir
eğitim sistemine geçilmesi için yoğun bir çaba harcanmıştır.56 Eğitim-
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de Türkmen dilinin esas alınmasına büyük önem verilmiştir. Diğer
Orta Asya ülkeleriyle kıyaslandığında Rus nüfusun azlığı ve daha
bütüncül bir etnik yapıya sahip olması, bu bağlamda Türkmenistan’ın
işini kolaylaştırmıştır.
Bağımsızlık sonrası pek çok alanda reform düşüncesiyle başlatılan
“Türkmenistan’ın Altın Asrı” projesi,
eğitimde beklenen gelişmeyi sağlayamamıştır. Türkmenistan’da alfabe
değişikliğinin yarattığı yeni ders kitaplarının yazımı, basımı ve dağıtımıyla ilgili sorunlar 2006 yılına kadar sürmüştür. Özellikle büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerine ders
kitabı ve diğer eğitim malzemelerinin ulaştırılamaması, ayrıca fizik ve
kimya derslerinin lise programlarından kaldırılmış olması, Türkmen öğrencileri diğer ülkelerdeki yaşıtlarından bilgi açısında geride bırakmıştır. 2004 yılına kadar 12.000 öğretmenin işten çıkarılması da ilk ve ortaöğretimde nitelikli kadro sıkıntısına yol açmıştır.
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Türkmenistan’ın ilk devlet başkanı Saparmurat Niyazov, Sovyet sonrası dönemde ulus inşası sürecinde
kurucu kimlik olarak millî düşünce
ve tarihî değerlere büyük önem vermiştir. Bu noktada Türkmen halkının kökenini oluşturan Oğuz kültürü
ve tarihi, ülkenin her tarafında tekrardan canlandırılmaya çalışılmıştır. Bu durum Türkiye-Türkmenistan
ilişkilerine de olumlu yansımıştır.58
2007 yılında göreve gelen Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, ilk reform uygulamalarını eğitim alanında gerçekleştirmiştir. Zorunlu eğitimi 9 yıldan
10 yıla çıkaran Türkmenbaşı, Türkmen öğrencilerin yabancı ülkelerde
öğrenim görmesi için daha önce konulan kısıtlamaları kaldırmıştır. UNICEF (BM Çocuklara Yardım Fonu) ile
eğitim konusunda iş birliği yapmayı
da kabul eden Berdimuhammedov,
eğitim alanında Niyazov’a göre uluslararası kurumlarla daha fazla ortak
proje gerçekleştirmiştir.59

TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ve
Türkmenistan
arasındaki ikili
ilişkiler, “Bir
Millet, İki Devlet”
temelinde
sürdürülmektedir.
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lirtilmektedir. Mevcut ticaret hacmi
3 milyar dolar gibi bir rakamla potansiyelin çok altında kalsa da gerçekleştirilecek projelerle bu rakamın çok daha yükseğe çıkarılabileceği açıktır. Türkiye’nin Türkmenistan’dan yaptığı ithalatın %90’nını
pamuk ve pamuk ipliği oluşturmaktadır; doğalgazın ise ikili ticarette
bir etkisi yoktur.
Öte yandan Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin zirveye taşınması
kurulacak doğalgaz ticareti sayesinde olacaktır. Nitekim uzun yıllardır üzerinde çalışılan Trans Hazar Doğalgaz Boru Hattı projesinin gerçekleştirilmesi, iki ülke için
de büyük avantajlar sağlayacaktır. Ancak bugüne kadar Hazar Denizi’nin paylaşımı konusunda kıyıdaş devletler arasındaki uyuşmazlıklar ve Rusya ile İran’ın baskıları, bu projenin hayata geçirilmesini engellemiştir. 2018 Ağustos’unda Hazar Denizi’nin statüsüne dair
varılan anlaşmanın uygulanabilirliği, bu projenin de akıbetini belirleyecektir.
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Sovyetler Birliği’nin dağılmasının
ardından 27 Ekim 1991 tarihinde
bağımsızlığını ilan Türkmenistan’ı
ilk tanıyan ve Aşkabat’ta büyükelçilik açan ilk ülke Türkiye’dir. Türkmenistan’ın tarafsızlık statüsünü
destekleyen Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ikili ilişkiler, “Bir Millet, İki Devlet” temelinde sürdürülmektedir. Türkmen tarafı da ilişkileri “kemik kardeşliği” olarak tarif
etmektedir.
İki ülke arasındaki iş birliği dış politika, ticaret, ekonomi, kültür, eğitim başta olmak üzere her alanda
olumlu bir seyir izlemektedir. Sadece 2015’ten 2018 yılına kadar iki
ülke arasında 10’un üzerinde yüksek düzeyli siyasi ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu noktada TİKA (Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) ve
TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı), iki ülke arasında önemli
bir iletişim ağı sağlamaktadır.
Bu siyasi ilişkilerin yanında iki
ülke arasında insani ilişkiler bağlamında da önemli bir yakınlık söz
konusudur. Türkmenistan’da yaşayan 10.000’e yakın Türk vatandaşı, iki ülke arasında köprü vazifesi görmektedir. Her yıl çok sayıda Türkmen vatandaşı da turizm
ve ticaret amacıyla Türkiye’ye gelmektedir. Birçok Türkmen öğrencinin Türkiye’de eğitim görmesi ve
Türkmen-Türk evliliklerinin yaygınlaşması, toplumsal bağları daha da
kuvvetlendirmiştir.
Ayrıca Türkmenistan’ın Hazar kıyılarındaki turizm yatırımlarında
Türk inşaat firmalarının etkin görev
alması ve yine Türkmenistan’ın dışa
açılım projesinde önemli yer tutan
telekomünikasyon alanında da Türk
firmalarının bulunması, ikili ilişkilerin önemini ortaya koymaktadır.60
Türkmenistan’daki 1.400’ün üzerindeki Türk şirketinin toplam yatırımının 50 milyar doları bulduğu be-
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Kırgızistan,
bölgenin diğer
ülkeleri ile
kıyaslandığında
hem yer altı
zenginlikleri hem
de sanayileşme
açısından
oldukça yetersiz
bir görünüme
sahiptir.

Başkenti Bişkek olan Kırgızistan,

zeyde Kazakistan, batıda Özbekis-

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla

tan, güneybatıda Tacikistan ve gü-

31 Ağustos 1991 tarihinde bağım-

neydoğuda Çin ile komşudur. Para

sızlığını elde etmiştir. Kırgızistan’ın

birimi Kırgız Somu olan ülkede ge-

6 milyona yakın olan nüfusu hete-

nel olarak Kırgızca ve Rusça dilleri

rojen bir yapıya sahiptir. Ülke ku-

konuşulmaktadır.

KIRGIZİSTAN’DA KRONİK SORUNLAR
VE DIŞ POLİTİKA
Kırgızistan, bölgenin diğer ülkeleri ile

gız Parlamentosu da 1996 Mart’ın-

kıyaslandığında hem yer altı zengin-

da Rusçayı ülkenin resmî dillerinden

likleri hem de sanayileşme açısından

biri olarak ilan etmiştir. Orta Asya ül-

oldukça yetersiz görünmektedir. Bu

keleri arasında bağımsızlık sonrası

durumun sonucu olarak da ekono-

Rusçayı resmî dil olarak kabul eden

mik anlamda dışa bağımlı bir ülkedir.

tek ülke olan Kırgızistan, bu saye-

Yer altı zenginlikleri açısından fakir

de Rusya’nın ekonomik yardımları-

olan ve ufak bir pazara sahip olan

na daha kolay bir şekilde sahip ol-

ülke, bu nedenle de Batı ile ekono-

maya başlamıştır.63 Günümüzde Oş

mik ilişkilerini geliştirememiştir. Ba-

ve Celalabad bölgelerinde yoğunla-

ğımsızlıkla birlikte özelleştirme dene-

şan Özbekler de Kırgızca ve Rusça-

melerinde bulunup liberal ekonomik

nın ardından Özbekçenin de resmî dil

düzen içerisinde yer almaya çalışsa

olmasını talep etmektedirler. Özbek

61

da büyük sorunlarla karşılaşmıştır.

azınlığın bu taleplerini protesto gös-

Kırgız Parlamentosu daha Sovyet-

terileriyle dile getirmesi, Kırgızistan’ın
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ler Birliği yıkılmadan önce, 1989 yı-
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en önemli problemlerinden biridir.

lında, Kırgızcayı ülkenin tek resmî

Kırgızistan ayrıca, ekonomik sıkıntı-

dili olarak kabul etmiştir. Rusların

larını hafifletebilmek amacıyla Afga-

da yoğun olarak yaşadığı ülke de

nistan operasyonu sırasında Manas

resmî dille ilgili tartışmalar Kırgız

Üssü’nü ABD’ye tahsis etmiştir. Ara-

milliyetçiliğini artırmıştır. Sovyetler

lık 2001’den itibaren faaliyete geçen

Birliği’nin yıkılması sonrası ortaya

üs, ABD’den alınan kira ile ülke ekono-

çıkan yeni tarih anlayışı çerçevesin-

misi için oldukça önemli bir mali kay-

de de Ruslar emperyalist olarak ni-

nak oluşturmuştur. 2005 yılında Öz-

telenmiştir. Kırgızistan’da artan mil-

bekistan’daki Amerikan üssünün ka-

liyetçi görüşten endişelenen Rus di-

panmasının ardından Manas Üssü,

asporasının önemli bir kısmı göç et-

Washington için daha da değerli bir

miştir. Rusya’dan bağımsız bir poli-

hale gelmiştir. Dönemin ABD Dışiş-

tika izlemek istese de Batı’dan ye-

leri Bakanı Condoleezza Rice, 2005

teri kadar ekonomik ve siyasi destek

Ekim’inde Kırgızistan’ı ziyaret ede-

alamayan Kırgızistan, 1995 yılından

rek Manas Üssü’nün kullanımı konu-

itibaren ülkesindeki Rusların hakkı-

sunda yeni bir anlaşma imzalamış-

nı korumadan Rusya’nın yardımını

tır. Bişkek yönetimi 2003 yılında da

62

kazanamayacağını düşünmüştür.

Kant Üssü’nü Rusya’ya tahsis etmiş

Bu sebeple Kırgız yönetimi Ruslar

ancak Moskova üs nedeniyle Kırgızis-

üzerindeki baskıyı hafifletmiş, Kır-

tan’a herhangi bir bedel ödememiştir.

Özellikle coğrafi uzaklık dikkate alındığında Kırgızistan, ABD yerine Şangay İşbirliği Örgütü çatısı altında Rus ve Çin etkisine daha

Bölgenin en
istikrarsız ülkesi
olarak görülen
Kırgızistan’da
2005 yılında
iktidarın dışladığı
yoksul güney
halklarının
desteğini alan
muhalefet,
gerçekleştirdiği
Lale Devrimi ile
Asker Akayev’i
devirmiştir.

Orta ASYA

açık bir durumda olduğunun her zaman farkında olmuştur. Bişkek yönetimi, Amerikan üssü için isteksiz
davransa da bu durumdan maksimum faydayı sağlamaya çalışmıştır. Nitekim 2006 Temmuz’unda yenilenmesi gereken kira sözleşmesi,
Kırgızistan’ın talebi üzerine 2 milyon dolar yerine 17,4 milyon dolar
seviyesine yükseltilmiş ve beş yıl
için anlaşılmıştır. Ancak Manas Üssü
konusunda Washington ve Bişkek
arasındaki ilişkiler bu tarihten itibaren oldukça sorunlu bir hale gelmiştir. Özellikle Moskova’nın desteğini alan Bişkek yönetimi, Şubat
2009’da üssün kapatılmasına yönelik bir karar tasarısını kabul etmiştir. İkili müzakereler sonucu 24
Haziran 2009 tarihinde imzalanan
Karşılıklı Yarar Anlaşması’yla Manas Üssü’ne yeni bir statü kazandırılmıştır. 17,4 milyon dolar olan
üs kirası, 60 milyon dolara çıkarı-
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Bölgenin en istikrarsız ülkesi olarak görülen Kırgızistan’da 2005 yılında iktidarın dışladığı yoksul güney halklarının desteğini alan muhalefet, gerçekleştirdiği Lale Devrimi ile Asker Akayev’i devirmiştir. Bu
renkli devrimle Kırgız milliyetçiliği
tekrardan yükselirken, Rus diasporasının Rusya’ya göçü hızlanmıştır.
2005 yılı Rusya’nın Orta Asya politikasında da bir dönüm noktası
olmuştur. İlk başlarda renkli devrim olarak nitelenen bu gelişmelerden Batı’nın yarar sağlayacağı
düşünülürken, Moskova’nın sergilediği tutum Kurmanbek Bakiyev’i
Rusya’ya daha çok yaklaştırmıştır.
Büyük ekonomik problemlerle karşı karşıya kalan Kırgızistan, çözümü Rusya’da aramış ve her geçen
yıl Moskova’ya daha bağımlı hale
gelmiştir.

lırken, üs bundan böyle Afganistan
operasyonu için bir transit merkez
32

statüsünde değerlendirilmiştir. Ma-

de elektrik üretmek için kullanmayı

nas Üssü 2014 yılında tamamen

tercih ederken, bu yöntemin gereği

kapatılmıştır.

olarak kış döneminde barajlarından

64

2005’teki Lale Devrimi’ne benzer

su bırakmakta ve üretilen elektrik

bir şekilde, ülkede devam ekono-

enerjisini satarak diğer enerji ürün-

mik-sosyal sorunlar, 2010 yılında bu

lerini satın almayı planlamaktadır.

sefer de Kurmanbek Bakiyev’in halk

Kış döneminde bırakılan sudan her-

hareketleri ile devrilmesine sebep ol-

hangi bir fayda sağlayamayan Orta

muştur. Bu olayların ardından hazırlanan yeni anayasa ile Kırgız siyaseti normalleşmeye başlamıştır. İktidar
değişikliği dış politikada radikal değişimler yaratmamış, Rusya ile yakın
ilişkiler devam etmiştir. Hatta Kırgız
siyaseti, içinde bulunduğu birçok krizin ancak Rus yardımı ile çözüleceğine dair bir kanaat içerisine girmiştir.
Devam eden süreçte Kırgızistan’ın
güney-kuzey bölgeleri arasındaki
ekonomik ve sosyal farklılıklar ile

Kırgızistan Orta
Asya’nın demokrasi
yönünden en
fazla ilerleyen
ülkesi olarak
nitelendirilmektedir.

ülke ekonomisinin Rusya’ya bağımlılığı daha da artmıştır. Ayrıca ülke

Asya ülkeleri ise, ihtiyaç duydukları elektrik enerjisini diğer fosil kaynaklarından elde etmekte ve tarım
üretim alanlarını genişletebilmek ve
tarımsal üretimi artırabilmek amacıyla Kırgızistan’dan yaz döneminde
daha fazla su bırakmasını talep etmektedirler.66
Aralık 2016’da Özbekistan’da yaşanan iktidar değişiminin ardından
Başkan Mirziyoyev’in Özbek dış politikasında başlattığı değişim Kırgızistan’ı da etkilemiştir. Mirziyoyev’in

içindeki Rus ve Özbek azınlığın du-

2017 Eylül’ünde Kırgızistan’a düzen-

rumu da Kırgızistan’ı istikrarsızlaş-

lediği tarihî ziyaretle birlikte Özbe-

tırmaya devam etmektedir.65

kistan ve Kırgızistan sınır problem-

Petrol ve doğalgaz gibi fosil kay-

lerinin büyük kısmı çözülmüş ve ka-

nakları sınırlı olan Kırgızistan, diğer

lan ihtilaflar da müzakere edilmeye

Orta Asya ülkelerine nazaran su ba-

başlanmıştır. Ayrıca görüşmeler sı-

kımından zengindir. Bişkek yöneti-

rasında iki ülke arasında demiryolu

mi, suyu, hidroelektrik santrallerin-

inşaatı konusunda da anlaşılmıştır.
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Bağımsızlığını kazandığı dönemden
itibaren başkanlık sistemi ile yönetilen Kırgızistan’da 2010 Nisan’ında
başlayan halk hareketleriyle Cumhurbaşkanı Bakiyev görevinden
uzaklaştırılmış ve muhalefet lideri
Roza Otunbayeva öncülüğünde yeni
bir anayasa hazırlanmıştır. 7 Haziran 2010 tarihinde kabul edilen yeni
anayasa ile de parlamenter sisteme
geçilmiştir. Kırgızistan parlamentosu tek kanatlı olup beş yıllığına seçilen 120 üyeden oluşmaktadır.67
Siyasi geçiş süreci çerçevesinde
Ekim 2011’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski başbakanlardan Almazbek Atambayev’in ka-

zanmasıyla Orta Asya’da ilk kez liderlik demokratik yollarla el değiştirmiştir. Yeni anayasa ile birlikte
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin altı
yıl arayla yapılması ve bir kimsenin sadece bir dönem cumhurbaşkanı seçilmesi karara bağlanmıştır.
Parlamenter yapıya rağmen ülkede en güçlü aktör başbakan değil
cumhurbaşkanıdır. Ülke idari olarak
Çuy, Issık Gölü, Oş, Talas, Narın, Celal-Abad ve Batken olarak yedi bölgeye ayrılmıştır. Başkent Bişkek ve
Oş şehrine özel statü verilmiştir.
Atambayev’in de etkisiyle 11 Aralık 2016 tarihinde yapılan anayasa
değişikliği ile Kırgızistan Anayasa-

sı’nda cumhurbaşkanının yetkileri kısıtlanırken, başbakanın yetkileri artırılmıştır. Cumhurbaşkanlığındaki “ikinci dönem yasağı” gerekçesiyle böyle bir değişime gidilmiştir. Atambayev’in başbakanlık
koltuğuna oturacağı iddiaları or-

Kırgızistan’da halkın büyük çoğunluğu kırsal alanlarda yaşamaktadır. En
yoğun nüfus, başkent Bişkek ve çevresindedir. Batıdaki Oş bölgesinde de
nüfus yoğunluğu nispeten fazladır.
Ülkenin nüfus yoğunluğu en az olan
bölgeleri ise Tanrı Dağları ve çevresindedir. Ülkede hem kentlerde hem
de kırsal kesimde kadınların iş hayatına katılımı yüksek seviyededir.
Pamuk, altın, yün ve et Kırgızistan’ın en önemli ihraç mallarıdır. Kırgız göçmen işçilerin ağırlıklı olarak Rusya ve Kazakistan’dan
yaptıkları para transferleri, ülke-

nin GYSİH’nin dörtte birini aşmaktadır. Ülkede fakirlik sınırı altındaki nüfus, yaklaşık %30 gibi yüksek bir orana sahiptir. Kırgızistan’ın
ikili ticaretinde İsviçre, Türkiye ve
Çin önemli bir yer tutmaktadır.
Ülkenin en önemli toplumsal
problemlerinden biri “kız kaçırma” geleneğidir. Sivil toplum kuruluşları her yıl 17.000 kızın kaçırıldığını rapor etmektedir. Kırgızistan’a yapılan baskılar üzerine hükümet denetimler yapmaya başlasa da bu konu hâlâ büyük bir
sorun olmaya devam etmektedir.

Orta ASYA

SOSYOEKONOMİK DURUM
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Ülkede hem
kentlerde hem
de kırsal kesimde
kadınların
iş hayatına
katılımı yüksek
seviyededir.

taya atılmışsa da bu durum gerçekleşmemiştir. 2017 Ekim’inde
gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini Sooronbay Ceenbekov kazanırken, Kırgızistan Orta Asya’nın demokrasi yönünden ilerleyen ülkesi olarak nitelendirilmiştir.
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Kırgızistan’da çok sayıda Batılı sivil toplum kuruluşu faaliyet göstermektedir. Bunlardan birçoğu Hristiyan misyoner örgütleri olarak çalışmalar yürütmektedir. Ülkede bulunan
pek çok aşevi, yardım kuruluşu ve ye-

timhane bu misyoner örgütler tarafından idare edilmektedir; özellikle İsveç, Danimarka ve Almanya merkezli STK yoğunluğu dikkat çekmektedir. Ekonomik durumun yetersizliği de
bu örgütlere yönelik ilgiyi artırmıştır.

KIRGIZİSTAN’DA EĞİTİM
Kırgızistan’ın siyasi birliği, 1924 yılında Sovyetler Birliği bünyesinde
bir özerk bölge olarak sağlanmıştır. Ülke 1936 yılında Sovyet idaresi
altındaki cumhuriyetlerden biri haline gelmiştir. Sovyetler Birliği’nin
dağılmasının ardından Kırgızistan,
31 Ağustos 1991’de bağımsızlığını
ilan etmiştir. 2005 yılına kadar devam eden Asker Akayev’in cumhurbaşkanlığı süresinde ve sonraki dönemde anayasa üzerindeki siyasi çekişmeler, muhalif hareketler ve geniş
çaplı protesto gösterileri Kırgızistan’a

Ekİm 2018

istikrarsız bir görünüm vermiştir.68
Kırgızistan’da eğitim, anayasada
bir kanunla düzenlenmiştir. Kırgızistan Eğitim Kanunu’na göre tüm Kırgız vatandaşları devlet okullarında
ücretsiz eğitim alma hakkına sahiptir. 1992’de çıkarılan yeni kanunlar-
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la özel okul ve üniversitelere de izin
verilmiştir. Eğitimde esas dil Kırgızcadır ancak Rusçanın etkisi de devam etmektedir. Kırgızistan’da zorunlu eğitim 11 yıldır. Öğrencilerin
okumak mecburiyetinde oldukları 11
yıllık sürenin birinci sınıﬅan beşinci
sınıfa kadar olan dönemi başlangıç,
beşinci sınıﬅan dokuzuncu sınıfa kadar olan dönemi orta, dokuzdan on
bire kadar olan dönemi ise yüksek
olarak isimlendirilmektedir. 11 yıllık orta öğretimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarından herhangi birine başvurma hakkına sahip olmaktadır.69
Diğer Orta Asya Türk cumhuriyetleri gibi Kırgızistan’da da okuma yazma oranı neredeyse %100
civarındadır. Kırgızistan ekonomik
anlamda büyük sıkıntılar yaşasa
da eğitim harcamalarına GSYH’sinden
önemli paylar ayırmıştır. Bu durum
devletin eğitim konusunda ciddi bir gelişim kaydetmek istediğinin göstergesidir.
Bunlara ilaveten
1995’te imzalanan
bir anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kurulmuştur.
Başkent Bişkek’te
bulunan üniversite, Türkiye’nin ülkedeki en önemli varlık göstergesidir. Ba-

ciddi yatırım olarak gösterilen Ma-

Türk öğrencinin de bu üniversitede

nas Üniversitesi, binlerce Kırgız gen-

eğitim alması, Türk ve Kırgız top-

cinin Türkiye Türkçesi öğrenmesini

lumlarını birbirine yaklaştırmıştır.

TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ
Türkiye 16 Aralık 1991 tarihinde Kır-

ve 2002 yılında da Uzun Vadeli Ti-

gızistan Cumhuriyeti’nin bağımsız-

cari ve Ekonomik İş Birliği Progra-

lığını tanıyan ilk ülke olmuştur. İki

mı’nın imzalanmasıyla ekonomik iliş-

ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 29

kiler yasal bir zemine oturtulmuştur.

Ocak 1992 tarihinde tesis edilmiştir.

1997 yılında iki ülke arasında

Bu süreçte karşılıklı olarak Bişkek ve

imzalanan Ebedi Dostluk ve İşbir-

Ankara’da büyükelçilikler açılmıştır.

liği Anlaşması ile stratejik ortak-

1992 yılından itibaren Kırgızis-

lığın temelleri atılmıştır. 1999 yı-

tan ve Türkiye arasında 30’u aş-

lında yayımlanan “Türkiye ve Kır-

kın üst düzey ziyaret gerçekleşmiş

gızistan: Birlikte 21. Yüzyıla” bil-

ve 100’den fazla ikili anlaşma im-

dirisi ile devam eden güçlü ortak-

zalanmıştır. İki ülke arasında özel-

lık, 2011 yılında imzalanan Yük-

likle 1992 tarihli Yatırımların Kar-

sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Kon-

şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaş-

seyi (YDSK) kurulmasına kadar iler-

ması, 1997 tarihli Ticaret ve Ekono-

lemiştir. Türkiye ve Kırgızistan iliş-

mik İşbirliği Anlaşması, 1999 tarih-

kileri, stratejik ortaklık seviyesinde

li Çiﬅe Vergilendirmenin Önlenme-

sürdürülmektedir. İki ülke arasında

si Anlaşması, 1997 tarihli Gümrük

siyasi, ekonomik, askerî, kültürel

Alanında İşbirliğine dair Mutabakat

ve eğitim alanında 200’ün üzerin-

Bağımsızlık sonrası
ülkeye yapılan
en ciddi yatırım
olarak gösterilen
Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi,
binlerce Kırgız
gencinin
Türkiye Türkçesi
öğrenmesini
sağlamıştır.

Orta ASYA

sağlamıştır. Buna ilaveten binlerce
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ğımsızlık sonrası ülkeye yapılan en

36

de anlaşma ve protokol bulunmaktadır. İkili ilişkilerin yanında Türkiye’nin Orta Asya’daki girişimlerinde de Kırgızistan’ın etkin bir katılım gösterdiği görülmektedir. Bişkek yönetimi, başta Türk Konseyi
olmak üzere Türk dünyası içindeki
oluşumlarda yer almakta ve bu tür
çalışmalara destek vermektedir.70
2006 yılı itibarıyla Türkiye, Orta
Asya Türk cumhuriyetleri arasında ekonomik açıdan en zayıf durumunda bulunan Kırgızistan’a en
çok yatırım yapan ülke olmuştur.
1992 yılında Kırgızistan’da faaliyetlerine başlayan TİKA da bölgede
oldukça aktif bir politika izlemiştir.

1995 yılında kurulan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ikili ilişkileri olumlu yönde etkilemeye
devam etmektedir. Kırgız halkının
bağımsızlık sonrası ülkeye yapılan
en ciddi yatırım olarak nitelendirdiği
Manas Üniversitesi, iki halk arasında
önemli bir köprü vazifesi görmektedir.
Bütün bu olumlu gelişmelere karşın Kırgızistan, özellikle Atambayev’in
son döneminde, FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye’nin politikalarına zıt bir yönelim sergilemiş ve
ilişkiler belli oranda gerginleşmiştir.
Ancak Atambayev’in görevden ayrılması sonrası Türkiye ve Kırgızistan arasındaki bazı sıkıntıların ortadan kaldırıldığı gözlemlenmiştir.
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Tarihî açıdan Türk uygarlığının be-

tarihten itibaren bölgede yeni ulus

şiği olan Orta Asya, 17. yüzyıldan

devletler ortaya çıkmıştır.

itibaren Rus işgallerine maruz kal-

Bu çalışmada Sovyetler Birliği’nin

mıştır. I. Petro ile birlikte belirgin-

dağılması akabinde bağımsızlıkla-

leşen Rusya’nın imparatorluk olma

rını kazanan Türk cumhuriyetlerin-

hayali, Orta Asya’ya verilen önemi

den Kazakistan, Özbekistan, Türk-

artırmış ve bölgeye yönelik işgal gi-

menistan ve Kırgızistan ayrıntılı bir

rişimlerini yoğunlaştırmıştır. I. Pet-

şekilde ele alınmıştır. Asırlarca de-

ro’nun ardılları da benzer bir siya-

vam eden Rus işgali ve sistematik

set izlemiş ve 19. yüzyılda İngilte-

Sovyet politikalarının ardından ba-

re ile yaşanan, daha sonradan “Bü-

ğımsızlıklarını kazanan yeni cum-

yük Oyun” olarak adlandırılan küre-

huriyetlerin hepsi kronikleşen prob-

sel mücadelede bölge daha da de-

lemlerle mücadele etmiştir. Dahası

ğerli bir hale gelmiştir. 1880’lerde

hem iç hem de dış politikalarında

ise Orta Asya neredeyse tamamen

Rusya’dan bağımsız hareket etme-

Rus Çarlığı tarafından ele geçiril-

yi zorlaştıran sosyoekonomik prob-

miştir. Üç asırdan fazla süren Rus-

lemler, Sovyet sisteminin bir ürünü

ya’nın Orta Asya’ya egemen olma

olarak öne çıkmıştır.

mücadelesi 1907 yılında İngilte-

Bu anlamda bağımsızlık sonrası

re ile imzalanan anlaşmayla tes-

en ciddi problemlerle karşı karşıya

cillenmiştir.

kalan ülke olarak Kazakistan gös-

Sovyetler Birliği döneminde ise

terilmiştir. Özellikle 1990’lı yılların

Orta Asya küçük farklılıklar üzerin-

başında ülkedeki demografik yapı-

den uluslara ayrılmış ve bölgenin

da Kazakların çoğunluğu oluştur-

bütüncül yapısı parçalanmaya çalı-

maması ve ülkenin kuzeyinde yer-

şılmıştır. Rusya’nın bölgedeki hâki-

leşik önemli sayıdaki Rus nüfusu

miyeti Sovyetler Birliği’nin 1991 yı-

büyük bir kriz oluşturmuştur. Bu-

lında dağılmasına kadar sürmüş, bu

nun yanında Kazak ekonomisinin

leer füzelerinin Kazakistan’da bu-

fus yapısıyla Orta Asya’nın Katar’ı

lunması da Kazak dış politikası-

olacağı öngörülmüştür. Ancak 1995

nın bağımsız hareket etmesini zor-

yılında BM tarafından onaylanan

laştırmıştır. Ancak bütün bunlara

“Daimi Tarafsız Ülke” statüsü Türk-

rağmen gelinen süreçte Nazarba-

men dış politikasına yön verirken,

yev’in realist politikaları ile Kaza-

Türkmen liderler otoriter bir yöne-

kistan, bu temel problemleri belli

tim tarzı belirlemiş ve ülke ulusla-

ölçüde çözerken uluslararası ilişki-

rarası sistemden büyük ölçüde so-

lerde de kritik girişimlerde bulun-

yutlanmıştır. Ayrıca enerji kaynak-

maya başlamıştır. Özellikle Asta-

larının dağıtımı ve satışında gerek-

na’nın bir diplomasi merkezi hali-

li başarının sağlanamamış olması

ne gelmesi dikkat çekicidir. Ayrıca

da Türkmen ekonomisini beklene-

Kazakistan’ın sahip olduğu petrol

nin aksine oldukça sıkıntılı bir hale

ve doğalgaz kaynaklarıyla birlikte

getirmiştir.

gelişen ekonomisi de ülkeyi Orta

Kırgızistan ise hem ekonomik

Asya Türk cumhuriyetleri arasın-

hem de siyasi açıdan Orta Asya’nın

da lider bir pozisyona getirmiştir.

en sorunlu devletidir. Ülkenin kuzeyi

Öte yandan bağımsızlık sonrası

ve güneyi arasında bulunan sosyo-

sahip olduğu konumu, kalabalık nü-

ekonomik fark, yer altı kaynakları-

fusu ve köklü geçmişi ile Orta As-

nın yetersiz olması, nüfusun hete-

ya’nın lider ülkesi olması beklenen

rojen yapısı, bağımsızlıktan itiba-

Özbekistan ise İslam Kerimov’un

ren Kırgızistan’ın en büyük sorun-

uzun ve otokratik iktidar dönemin-

larıdır. Bunların yol açtığı sıkıntıla-

de kapalı bir ülke görünümüne bü-

rın büyük bir kısmı hâlâ çözülebil-

rünmüş ve uluslararası sistemden

miş değildir. Bundan dolayı özellik-

soyutlanmıştır. Barındırdığı potansi-

le ekonomik açıdan Rusya başta ol-

yeli ortaya çıkaramayan ülke, hem

mak üzere dışarıya bağımlılık ülke

komşularıyla hem de birçok devlet-

için önemli bir sorun olarak görül-

le ilişkilerinde uzun süreli sorunlar

mektedir. Ayrıca halk hareketleriy-

yaşamıştır. Ancak Kerimov’un ölü-

le yaşanan iktidar değişimleri, di-

münün ardından 2016 yılında ikti-

ğer Orta Asya devletleriyle kıyas-

dara gelen Mirziyoyev, gerek kom-

landığında Kırgızistan’ı demokrasi

şularla gerekse uluslararası sistem-

ve seçimler konusunda farklı bir

le ilişkilerini kısa sürede düzeltme

noktaya getirmiştir. 2017 yılında

başarısı göstermiştir. Ülkeyi tekrar-

çatışma olmadan seçimlerle ger-

dan dünyaya açan ve sahip olduğu

çekleştirilen iktidar değişimi, Kır-

büyük potansiyeli ortaya çıkarmaya

gızistan’ı Orta Asya’nın demokrasi

çalışan Mirziyoyev, önemli bir iler-

konusunda en çok ilerleyen ülkesi

leme kaydetmiştir. İlerleyen süreç-

olarak öne çıkartmıştır.

te Özbekistan’ın bölgede ve küre-

19. yüzyılda Rusya ve İngiltere

sel sistemde daha iyi bir konuma

arasında yaşanan “Büyük Oyun”-

gelmesi ihtimalinin oldukça yüksek

da olduğu gibi günümüz küresel

olduğu belirtilmektedir.

güçleri arasında yaşanan jeopoli-

Bölgenin bir diğer ülkesi olan

tik mücadelede de Orta Asya kri-

Türkmenistan için yapılan tahmin-

tik bir önem arz etmektedir. Daha-

lerde ise, sahip olduğu zengin pet-

sı birçok farklı aktörün bölge üze-

rol ve doğalgaz kaynakları ve böl-

rinde beklentileri ve bu yönde po-

gedeki diğer devletlerle kıyaslan-

litikaları bulunmaktadır.

Orta ASYA

dığında barındırdığı homojen nü-
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17. yüzyıldan itibaren bölgeyi et-

letle sahip olduğu enerji başta ol-

kilemeye başlayan işgallerle birlikte

mak üzere ekonomik ilişkilerine

bölgenin tamamına hâkim olan ve

ve işgal döneminden kalma kültü-

Sovyet dönemi politikalarıyla Orta

rel mirasına rağmen Moskova’nın

Asya’nın kaderini belirleyen Rusya,

bölgedeki etkinliği giderek zayıfla-

Soğuk Savaş sonrası dönemde de

maktadır. Öte yandan Çin, özellikle

Orta Asya’daki faaliyetlerine devam

enerji anlaşmaları üzerinden bölge

etmektedir. Bu noktada mevcut ya-

ülkeleriyle ciddi bir ticaret hacmine

pılarından dolayı Türkmenistan ve

ulaşmıştır. Nitekim Rusya bölgede-

Özbekistan’ın Rusya’dan daha ba-

ki ekonomik etkinliğini büyük ölçü-

ğımsız bir iç ve dış politika yürüte-

de Çin’e kaptırmıştır. Dahası AB ve

bilme kabiliyetine sahip oldukla-

Türkiye’nin Orta Asya’daki ekono-

rı görülmektedir. Kırgızistan ve Ka-

mik faaliyetleri de her geçen gün

zakistan ise bağımsızlıktan itibaren

artmaktadır.

izledikleri politikalarda Moskova’ya

Ayrıca bölgedeki Rus kültür ve di-

daha fazla dikkat etmek zorunda

linin etkisi de günden güne zayıfla-

kalmışlardır. Ancak son dönemde

maktadır. Bölge ülkeleri ulus devlet

Kazakistan’ın mevcut problemle-

perspektifi çerçevesinde izledikle-

rini belli ölçüde çözmesi ve ulusla-

ri politikalarla Rus etkisini sınırlan-

rarası alanda artan etkinliği ile bir-

dırmaktadır. Orta Asya’yı atayurdu

likte, Astana yönetimi hem iç hem

olarak gören Türkiye ise Diyanet İş-

de dış politikada Rusya’dan bağım-

leri Başkanlığı, TİKA, Yurtdışı Türk-

sız hareket etme konusunda büyük

ler ve Akraba Topluluklar Başkan-

bir ilerleme kaydetmiştir.

lığı (YTB) ve Yunus Emre Enstitüsü

Kazakistan ve Kırgızistan’da bu-

gibi kurumların yanında İHH başta

lunan askerî üslerine, bu dört dev-

olmak üzere diğer sivil toplum ku-

termektedir. Dahası özellikle Ah-

ramı çok sık bir şekilde kullanma-

met Yesevi ve Manas üniversite-

ya başlamıştır. Dahası Batılı STK’la-

leri olmak üzere bölgedeki Türki-

rın, düşünce kuruluşlarının ve bası-

ye Cumhuriyeti destekli eğitim ku-

nın bölgeyi istikrarsız olarak gös-

rumları, Ankara’nın bu ülkelerdeki

termesi ve yeni bir çatışma alanı

varlığını kuvvetlendirmektedir. Ay-

olarak sunması da dikkat çekicidir.

rıca son yıllarda Türk dizilerinin de

Hâlbuki Suriye ve Irak’ta bulunan

etkisiyle bölge halklarının Türkiye

yabancı savaşçıların önemli bir kıs-

Türkçesine olan ilgisi giderek art-

mının Avrupa kökenli olduğu bilin-

maktadır. Nitekim Türkiye, Orta As-

mektedir. Yine son dönemde bölge

ya’da kültür ve dil alanında büyük

ülkelerinin yaşadığı dönüşüm dik-

bir ilerleme kaydetmiştir.

kate alındığında Orta Asya’da is-

ABD ise 1990’larda askerî ve si-

tikrarsızlıktan bahsetmek oldukça

yasi olarak Orta Asya’da aktif bir

zordur. Aksine bölge ülkeleri hem

görünüm sergilemeye çalışmış an-

kendi aralarında bir uyum sağla-

cak beklediği etkiyi oluşturama-

mış hem de uluslararası sisteme

mıştır. Bugün bölge ülkeleri ile ger-

daha fazla katılım göstermişlerdir.

çekleştirdiği ticaret ve destekledi-

Bu sebeple küresel güçlerin böl-

ği STK’lar, ABD’nin Orta Asya’daki

geyle ilgili atacağı adımlar dikkatle

görünürlüğü açısından önem taşı-

izlenmeli ve Orta Asya’nın bir ça-

maktadır.

tışma alanına dönüştürülmemesi

Gelecek perspektifinde Orta Asya

adına mücadele edilmelidir. İslam

üzerindeki küresel mücadelede “ya-

dünyasının en önemli merkezlerin-

bancı savaşçılar” konusu önemli

den biri olan Orta Asya, istikrar ve

bir yer tutacaktır. ABD, kamuoyu-

refah ile anılmalıdır.

Orta ASYA

nu hazırlama noktasında bu kav-
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