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Türk dünyasý,  21. yüzyýlda nasýl bir strateji izleyecek? 

Küreselleþen dünyada parçalý yapýsýyla edilgen bir konumda mý 
kalacak, yoksa ekonomik, sosyal  ve kültürel alanlarda bir hegemon 
mu olacak? 

Yýllarca romantik heyecanlarýn esin kaynaðý olan Türklük mücadelesi,  
günümüzde bir yol ayrýmýna mý gelmiþtir? 

Büyük bir küresel güç olma potansiyeline sahip Türk dünyasý kendi 
içinde var olan ya da dýþ güçler tarafýndan kurgulanan sorunlarýný 
aþarak kendi büyük gücünün farkýna varacak mýdýr?

Günümüzde dünya üzerinde 7 Türk devleti, 13 özerk Türk cumhuriyeti,  
50 civarýnda Türk topluluðu bulunmaktadýr ve toplam nüfuslarý 300 
milyondan fazla olan bu güç etkili olduðunda Türk dünyasýnda yaþanan 
sorunlar çözülebilir mi?

Ve edilgen bir millet deðil, küresel düzene yön veren bir millet olma 
bilincine ve pratiðine kavuþulabilecek midir?

Bu sorular "21. Yüzyýlda Türk Dünyasý Uluslararasý Sempozyumu"nun 
temel problematiðini oluþturmaktadýr. 

Sempozyum bildirilerinin Türk dünyasýna 21. yüzyýlda yol göstermesi 
dileðiyle.
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SUNUŞ 

Dr. Hikmet EREN 
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

21. yüzyılda Türk dünyasının çeşitli alanlarda geleceğine dönük tartışmaların yapıl-
dığı bu sempozyum, önemli bir tartışma sürecinin de başlangıcını tesis etmektedir; 21. 
yüzyılda Türk Dünyası küresel ölçekte hangi rolü üstlenecek, küresel hegemonların ya-
nında mı yer alacak yoksa bizatihi hegemon olma iddiasında mı olacak? 

Günümüzde Dünya üzerinde 7 Türk Devleti, 13 Özerk Türk Cumhuriyeti, 50 civarında 
Türk topluluğu bulunmaktadır ve toplam nüfusları da 300 milyondan biraz fazladır. Türk-
çe, dünyada konuşulan 5. büyük dildir ve Rusya Federasyonu’nun Pasifik kıyılarından 
başlayıp, Orta Asya, Kafkasya, Anadolu ve Trakya’yı aşıp Orta ve Batı Avrupa’daki Türkler-
le, ayrıca az sayıda da olsa Kuzey Amerika’ya göç etmiş Türkler tarafından anadil olarak 
konuşulmaktadır. Bu büyük gücün küresel bir aktör olarak yönlendirici roller üstlenmesi 
ve buna dönük olarak hem devletlerarasında hem de sivil toplum kuruluşları arasında 
önemli ve etkili stratejik projelerin yapılması gerekmektedir. Geçmiş dönemlerde yapılan 
yüzeysel ya da etkisiz işbirlikleri yerine vizyonu olan çalışmaların yapılması artık günü-
müzde geçerli bir durumdur. Bu sempozyumun temel amacı da budur. Sivil toplumdan, 
devletlerarası işbirliğine, ekonomiden eğitime birçok alanda çok önemli devlet adamları 
ve bilim insanları bu sempozyumda değerli katkı ve düşüncelerini sundular. Varılan ortak 
nokta ise, 21. yüzyılda Türk dünyasının önemli bir aktör olacağı ve bununda etkin, sami-
mi ve işlevsel işbirliği ile olacağı şeklindedir. 
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TAKDİM

Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL 
Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve üniversitemiz işbirliğince düzenlenen 
21.Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumuna ev sahipliği yapmaktan büyük 
bir mutluluk ve gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Özellikle, KKTC’nin yalnızlığa 
itilmeye çalışıldığı ve iki toplum liderleri arasında başlatılan müzakereler sırasında 
gerçekleştirilen bu toplantı, adadaki Türk toplumuna güç katmıştır, ışık tutmuştur. 
Böylesine kapsamlı bir toplantının düzenlenmesinde öncülük eden Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet Eren başta olmak üzere, tüm yöneticilerine teşekkür 
etmeyi bir borç bilmekteyim.

 KKTC halkı, 21.Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumunun adada yapılması 
ile dünya üzerinde yalnız olmadığını görmüştür. Durumu bu açıdan değerlendirdiğimizde 
bu sempozyumun önemi bir kat daha artmaktadır. Hür dünyadan soyutlanmaya çalışılan, 
ambargo altında güç günler geçiren KKTC, kardeş ülkelerin sıcak ilgisi ile yıllardır hasret 
kaldığı, beklediği sıcak ortamı da bulmuştur. Eminim ki, bu olay KKTC halkına moral 
verecektir, şevk verecektir, güç verecektir, daha güçlü olduğunu gösterecektir.

21.Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumuna, Türk Dünyasını temsilen 
katlan akademisyen, bilim adamı, gazeteci ve ilgili tüm arkadaşlarımıza iyi bir ev 
sahipliği yaptığımızı sanıyoruz. Türk dünyasının kuşaklaştığı bu sempozyumun ilk ve 
son olmayacağı inancını taşıyorum. Çalışmalar boyunca gördüğümüz tablo, yaşadığımız 
coşku, böylesi kucaklaşmalara millet olarak hasret kaldığımız gerçeğini de gözler önüne 
sermiştir. 

21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumunun Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilmesinin en önemli sebebi Türk dünyasının en güneyde ka-
lan bağımsız Türk Cumhuriyeti’nin de böyle bir organizasyona ev sahipliği yapabileceğini 
ortaya koymaktır. Ayrıca bu sempozyum neticesinde ortaya çıkan bilimsel bilgi, kanaat ya 
da önerilerin, KKTC ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin bütünleşmesi sürecine mütevazı bir 
katkı sunacağını ümit etmekteyiz. Gerek sempozyumda sunulan gerekse sunulamadığı 
hâlde kamuoyu ile paylaşılmaya layık görülen tüm bildirilerin bir kitap hâline getirile-
rek organizasyonda bulunamayan tüm Türk dünyası gönüllülerine ulaştırılacak olması 
da son derece anlamlıdır. Buradan hareketle zaman, mekân ve diğer sebeplerle konuş-
ma imkânı veremediğimiz tüm uzman ve akademisyenleri bir sonraki düzenleyeceğimiz 
sempozyuma bekliyoruz.

Bu sempozyumun bir diğer anlamı da ömrünü Türklük davasına adayan büyük düşü-
nür, Prof. Dr. Zeki Velidi Togan’ın doğumunun 120, vefatının 40. yılında anılmasına dö-
nük düzenlenmesidir. Togan hocanın mücadelesi ve öğretisi 21. yüzyılda Türk dünyasının 
oluşumu bağlamında önemli bir kaynak işlevi görecektir. 

21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumunun gerçekleşmesinde büyük 
katkılar sağlayan Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Zafer 
ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel’e, teşrifleriyle bizleri onurlandıran K.K.T.C. 
Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Derviş Eroğlu’na, K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın 
Dr. Hasan Bozer’e, K.K.T.C. Tarım Bakanı Sayın Zorlu Töre’ye, K.K.T.C. Milli Eğitim Bakanı 
Sayın Nazım Çavuşoğlu’na, T. C. Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Kaya Türkmen’e, T.B.M.M. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kabakçı’ya, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Sayın 
Ganire Paşayeva’ya, K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi Milletvekili Sayın Ahmet Çaluda’ya, 
TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Düsen Kaseinov’a, Tük Konseyi Genel Sekreteri 
Büyükelçi Sayın Halil Akıncı’ya, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Mahmut 
Özçınar’a, Ankara / Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ak’a, İstanbul / Eyüp 
Belediye Başkanı Sayın İsmail Kavuncu’ya, Uluslararası Karadeniz Hazar Denizi İşbirliği 
Vakfı Türkiye Başkanı Sayın Dr. İsmail Safi’ye, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın 
Yrd. Doç. Dr. Kürşad Zorlu’ya ve K.K.T.C. Dış Basın Birliği Başkanı Sayın Fevzi Tanpınar’a 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Burada bizi en çok mutlu eden, Türk Dünyasından KKTC’ye gelenlerin yaptıkları 
konuşmalarda, KKTC’nin geleceğinin nasıl şekillenmesi gerektiği konusunda fikirleri 
ortaya koymaları olmuştur. Bu fikirler ışığında, KKTC’nin uygulanan ambargodan nasıl 
kurtulacağının da reçeteleri ortaya konulmuştur. Somut adımların atılması, adada yaşayan 
Türklerin devletlerinin kısa zaman içinde tanınması ve Türk Dünyası ile bütünleşme içine 
girmesi yolunda yapılan konuşmalar KKTC’nin geleceğinin şekillenmesi açısından da 
önem taşımaktadır. Bu nedenle tüm katılımcılara ve ortaya koyduklara görüşlere, çıkış 
yollarına teşekkür etmek istiyorum.

 Burada özellikle vurgulamak istediğim bir konu da Lefke Avrupa Üniversitesi olarak, 
bundan sonra da Türk Dünyası ile ilgili yapılacak her türlü çalışmada var olacağımızı, 
katkı sağlayacağımızı, Türk Dünyasını içten kucaklamaya hazır olacağımızı belirtmek 
istiyorum. Üniversite olarak Türk Dünyası ile bütünleşmek, etkinliklerine katkı sağlamak 
da bizler için Milli bir görev olacaktır.

 21.Yüzyılda Türk Dünyası sempozyumuna emeği geçen, sempozyuma katkı 
sağlayan, katılan ve konuşmaları ile KKTC’nin geleceğine ışık tutan, tüm arkadaşlarımıza 
içten teşekkürlerimi sunarken, yine bu sempozyumun düzenlenmesinde engin deneyim 
ve çabası olan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet Eren ve ekibine sonsuz 
teşekkürlerimi yinelemek istiyorum. 

 En kısa zaman içinde yeniden buluşmak ve kucaklaşmak dileği ile saygılarımı 
sunuyorum.

TÜRK DÜNYASI’NIN KALBİ KKTC’DE ATTI

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin düzenlediği 
“21. Yüzyılda Türk Dünyası” konulu Uluslararası Sempozyum Lefke’de gerçekleşti.

Aralarında KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun da bulunduğu 9 kişiye, 
“2010 Yılı Zeki Velidi Togan Hizmet Ödülü” verildi.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) düzenle-
diği “21. Yüzyılda Türk Dünyası” konulu uluslararası sempozyum Lefke’de gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, “Bizim 
bugün için gündemimizde sadece ve sadece bir antlaşma vardır. Ama şurası da bir ger-
çektir ki Rum tarafının bu agresif, uzlaşmaz tavrı karşısında Kıbrıs Türk halkının daha 
fazla mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Eroğlu, Kıbrıs meselesinin hallinin çok uzadığına dikkat çekerek, bir zaman sınırla-
ması yapılarak, takvim konularak Kıbrıs konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırılması 
gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan anısına düzenlenen 21. Yüzyılda Türk Dünyası Ulus-
lararası Sempozyumu’nun açılışında, aralarında Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun da bulundu-
ğu 9 kişi ve kuruluşa, “Prof. Dr. Zeki Velidi Togan Hizmet Ödülleri” verildi. Cumhurbaşka-
nı Eroğlu’na Kazak kıyafeti giydirildi ve Kızılay’ın plaketi de takdim edildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Akıllı Bina Konferans Salonu’nda yer alan sempozyumun 
açılışına Cumhurbaşkanı Derviş EROĞLU, Meclis Başkanı Hasan BOZER, T.C. Lefkoşa 
Büyükelçisi Kaya TÜRKMEN, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Nazım ÇAVUŞOĞLU, 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Zorlu TÖRE, Türkiye’den TBMM Konya Milletvekili 
Mustafa KABAKÇI, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire PAŞAYEVA, TÜRKSOY 
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Genel Sekreteri Düsen KASEİNOV, TÜRK Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Halil AKIN-
CI, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa AK, Eyüp Belediye Başkanı İsmail KAVUNCU, Türk 
Dünyasından temsilciler, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı 
Mahmut ÖZÇINAR, Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet ZAFER, 
Rektör Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL ve davetliler katıldı. 

Türk dünyasının gerçekçi işbirliği seçenekleri, yatırım imkanları ve entegrasyon sü-
reçlerinin değerlendirildiği ve 65 bildirinin sunulduğu sempozyuma KKTC, Türkiye, Azer-
baycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kosova ve Makedonya’dan 
bilim adamları, milletvekilleri ve gazeteciler katıldı.

ERDOĞAN MESAJ GÖNDERDİ
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan sempozyuma, Türkiye Cumhuriyeti Baş-

bakanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı milletvekilleri de mesaj gönderdi.
Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Göksel ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Der-

neği Başkanı Hikmet Eren’in açılış konuşmalarından sonra protokol konuşmalarına geçil-
di. Konuşmaların sonunda Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türksoy Genel Müdürü Düsen 
Kaseinov, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganira Paşayeva, Keçiören Belediye Baş-
kanı Mustafa Ak, Uluslararası Karadeniz Hazar Denizi İşbirliği Vakfı Türkiye Başkanı Dr. 
İsmail Safi, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kürşad Zorlu, Türksam 
Başkanı Sinan Ogan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk Kızılay Derneği’ne Zeki Velidi 
Togan Hizmet Ödülleri takdim edildi.

EROĞLU: “DÜNYADAKİ ŞEKİLLENMELER 21. YÜZYILA DAMGA VURACAK”
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyu-

munda yaptığı konuşmada, sempozyumun önemini vurgulayarak, “Türk Dünyası’nın en 
güneyinde kalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının böylesi anlamlı bir sem-
pozyumla gündeme taşınması bizi yok sayabileceklerini zannedenlere güzel bir mesaj 
niteliğindedir” dedi.

Dünyanın 21. yüzyılda yeniden şekillendiğini, ekonomik ve siyasi gelişim ve deği-
şimlerin sürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Eroğlu, yeni yeni aktörlerin, ittifakların ve 
karşı ittifakların ortaya çıktığını; BM dahil tüm uluslararası kuruluş ve örgütlerin görevle-
rinin tartışıldığını söyledi.

NATO, AB, İKÖ gibi örgütlerdeki gelişmelere değinen Eroğlu, “Öyle görünüyor ki önü-
müzdeki 5-10 yıl içindeki şekillenme 21. yüzyıla damgasını vuracaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Türk Dünyası’nın ne olacağı sorusunu sorarak, Adiryatik’ten 
Çin’e uzanan coğrafyada Türk olgusunun söz konusu olduğunu ancak ırkçı olmadıklarını 
kaydetti. Çağdaş değerlere sıkı sıkı bağlı olduklarını fakat kimlik ve aidiyetlerini de unut-
madıklarını vurgulayan Eroğlu, Atatürk’ün ifade ettiği gibi “yurtta barış, dünyada barış” 
için katkıda bulunan her ulusa, her devlete saygı duyduklarını belirtti.

Aynı saygıyı kendilerine ve Türk devletlerine de beklediklerini ifade eden Derviş Eroğ-
lu, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini özetledi ve bugünlere gelmenin kolay olma-
dığını anlattı. KKTC kurulurken ortaklığa kapıları kapatmadıklarını ancak bugüne kadar bu 

iyi niyetlerine karşı taraftan olumlu yanıt verilmediğini, müzakerelerin halen sürdüğünü 
dile getiren Cumhurbaşkanı Eroğlu, 18 Kasım’da New York’ta gerçekleşen üçlü görüşme-
nin sonucundan memnun olduklarını yineledi.

“MESELENİN HALLİ ÇOK UZADI… ZAMAN SINIRLAMASI YAPILMALI”
Eroğlu, şöyle devam etti:
“Sayın Genel Sekreter’in Ocak sonunda Cenevre’de tekrarlanacak üçlü görüşmeye 

kadar kendi aramızdaki müzakereleri sıklaştırmamız çağrısına, ele alınmakta olan ko-
nularla ilgili tutumlarımızı belirginleştirme, uzlaştığımız, uzlaşamadığımız konuları not 
etmemiz istemine biz olumlu bakıyoruz.

Bize göre Kıbrıs meselesinin halli artık çok uzamıştır. Bir zaman sınırlaması yapılarak, 
takvim konularak Kıbrıs konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmalıdır.

Biz Türk tarafı olarak Kıbrıs’taki gerçeklere dayalı bir anlaşmanın bir an önce imza-
lanmasından ve referandumlarla iki halkın onayına sunulmasından yanayız. Eğer Rum-
Yunan ikilisi de bu anlayışla hareket ederse 2011 yılının ilk altı ayı içinde bir antlaşmaya 
varılması mümkündür.”

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının istenci ve hedefinin belli olduğunu ifade 
ederek, bunları “kendi kendini yönetmek, egemenliğini korumak, iki bölgeliliğin devamı, 
1974 sonrası oluşan sosyo-ekonomik yapının darmadağın edilmemesi, güven içinde ya-
şayabilmek için Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamı” olarak sıraladı. 

Rum tarafının açıklamalarının yanlış olduğunu, gerçekleri hala anlamadıklarını kay-
deden Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rumların Kıbrıslı Türklerden “Yunan Devleti’ne 
dönüştürdükleri Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri dönmelerini, Rum egemenliğini kabullenme-
lerini, en önemli yerleşim birimlerini almayı, 1974 sonrası oluşan iki bölgelilik ve bu bağ-
lamda Kuzey’de meydana gelen sosyo-ekonomik yapıyı darmadağın etmeyi ve bir kısım 
KKTC vatandaşı hakkında söz sahibi olmayı” istediğini anlattı.

“RUM TARAFI BU KAFAYLA GİDERSE…”
Cumhurbaşkanı Eroğlu, Rum tarafı bu kafayla giderse, bir anlaşmaya varılmasının 

mümkün olmayabileceğini; ne Anavatan Türkiye’nin ne de Kıbrıs Türk halkının söz konu-
su Rum isteklerine evet diyebileceğini söyledi. Eroğlu, şöyle konuştu.

“Peki ondan sonrası ne olur? Bizim bugün için gündemimizde sadece ve sadece bir 
antlaşma vardır. Ama şurası da bir gerçektir ki Rum tarafının bu agresif, uzlaşmaz tavrı 
karşısında Kıbrıs Türk Halkı’nın daha fazla mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz.

Bu mağduriyetin giderilmesi için, çoktan hak ettiğimiz bir şekilde uluslararası alanda-
ki yerimizi alabilmek için, Rum-Yunan ikilisinin izolasyon ve ambargolarından kurtulmak 
için Anavatanımız Türkiye ve inşallah diğer Türk devletlerinin, İslam ülkelerinin hatta ve 
hatta bazı batılı ülkelerin de anlayışı ile çalışmalarımızı gayretlerimizi yoğunlaştıracağız.”

Eroğlu, Türk dünyasının fikirde, inançta bir olursa dertlerini aşabileceğini, birbirinin 
derdiyle “benim derdim” diye ilgilenilmesi halinde güçlü bir birlik kurulabileceğini söy-
ledi.
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HASAN BOZER
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer ise, Türk dünyasının birliğine çok inanan 

ve bu ülküyü görmek isteyen biri olduğunu vurgulayarak, sempozyumu da bu amaçla bir 
kilometre taşı gördüğünü ifade etti. 

“Dünyada adalet yok, güçlü olan haklı çıkıyor” diyen Bozer, Kıbrıs Türk halkının bunu 
çok yaşadığını belirtti. Türk dünyasının daha güçlü olması için birlik olması gerektiğini, 
Avrupa’dakilerden eksik bir şey bulunmadığını kaydeden Meclis Başkanı Bozer, aynı şe-
yin İslam dünyası için de geçerli olduğunu söyledi. 

Bozer, 57 İslam devleti bulunduğu halde yeterli etkinliğin sağlanamadığını; hakların 
korunması için daha güçlü olmak gerektiğini ifade etti.

ZORLU TÖRE
KKTC Başbakanı İrsen Küçük adına konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Zor-

lu Töre, Türk dünyasının kendilerini heyecanlandırdığını, demir perde döneminde bunu 
söylemenin zor olduğunu kaydetti.

Töre, lise öğrencisiyken okuduğu Zeki Velidi Togan’ın kitaplarından heyecan duydu-
ğunu, Türk dünyasının bir, iri ve diri olacağını, kopanların kendi kişiliklerini bulamadığını 
belirtti.

“Milli değerlerden uzak kalan halkların geleceğini emperyalist kültürler belirler” diyen 
Töre, geçmişte Kıbrıs’ta bulunacak çözümün Amerika’nın çıkarlarını koruyacağını söy-
leyen bir Amerikalı yetkiliyi eleştirerek, Türk dünyasının çıkarlarını neyin koruyacağını 
sordu ve en büyük gücün Türk birliği olduğunu söyledi. Töre, Azerbaycan Türkü, Bulga-
ristan Türkü gibi ifadeleri anımsattı ve önüne hiçbir coğrafya adı konulmadan herkesin 
Türk olduğunu savundu.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, Türk dünyasını bir ara-

ya getiren böylesi bir sempozyumun KKTC’de yapılmasının şans olduğunu belirterek, 
Kıbrıs’ın tarihsel süreciyle ilgili bilgiler aktardı.

Çavuşoğlu, bugün KKTC’de konuşma imkanı bulunuyorsa bunun Anavatan’ın varlığı 
ve Türklük inancı sayesinde olduğunu belirterek, Türk kültür ve tarihinin gelecek kuşak-
lara aktarılması gerektiğini söyledi.

Türk dünyasının KKTC’ye desteğinin çok önemli olduğunu ifade eden Nazım Çavu-
şoğlu, sempozyumun Lefke Avrupa Üniversitesinde yapılmasının desteğin artarak sü-
receğini gösterdiğini belirtti ve “Hepimiz Türküz ve kardeşiz, bunu kimse değiştiremez” 
dedi.

MUSTAFA KABAKÇI
Türkiye’den Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı ise, Türk dünyasında birliğin önemini 

vurgulayarak, “derdi olan” insanlara ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Kabakçı, bir gün Türk 
dünyasının ortak kültür kitabı çıkmasından mutluluk duyacağını kaydetti.

GANİRE PAŞAYEVA
Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganira Paşayeva ise, Kuzey Kıbrıs’ta kendilerini 

misafir değil, özvatanlarındaymış gibi hissettiklerini belirterek, Türk devletlerinin güçlen-
mesinin yolunun birlik ve dayanışmadan geçtiğini vurguladı.

Paşayeva, tüm sorunlara “benim sorunum” diye yaklaşılmasını isteyerek, aksi halde 
başarılı olunamayacağına işaret etti. 

Türk dünyasının ortak tarihinin yazılmasını ve okullarda okutulmasını isteyen Gani-
ra Paşayeva, “niye Azerbaycan KKTC’yi tanımadı?” sorusuyla sık sık karşılaştıklarını da 
belirtti ve Karabağ sorunu yüzünden Rusya ve Batı ülkelerinin büyük baskısı altında ol-
dukları için tanıyamadıklarını anlattı. Paşayeva, Karabağ’da bir milyon insanın evine dö-
nemediğine işaret ederek, Kıbrıslı Türkleri sevmediklerinin düşünülmemesini istedi ve en 
iyi kendilerinin anladığını, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında yer aldıklarını söyledi.

HALİL AKINCI
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Halil Akıncı ise, sempoz-

yum için KKTC’nin seçilmesinin anlamlı ve isabetli olduğunu belirtti. Konsey hakkında 
bilgiler aktaran Akıncı, konseyin Türk devletleri arasında kurulan ilk siyasi örgüt olduğu-
nu ifade etti. 

DÜSEN KASEİNOV
TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, bir ay önce de Yakın Doğu Üni-

versitesinde Dede Korkut’la ilgili sempozyum düzenlendiğini belirterek, bunların Kuzey 
Kıbrıs’ın eğitim adasına dönmesine yardım edeceğini söyledi. Kaseinov, TÜRKSOY’un 
çalışmaları hakkında bilgiler aktarırken, Avrupa’da da etkinlikler düzenlediklerini ve 
Nevruz’u gelecek yıl BM Genel Kurulu’nun yapılacağı dönemde New York’ta kutlamak 
için girişimlerinin sürdüğünü bildirdi.

MUSTAFA AK
Ankara’dan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, Türk dış politikasının yeni bir 

vizyona kavuştuğu bugünlerde her kuruma görev düştüğünü ifade ederek, belediye bün-
yesinde dış ilişkiler müdürlüğü ve Türk dünyası masası kurduklarını anlattı. Güzelyurt 
Belediyesi’yle de kardeş belediye olduklarını kaydeden Ak, güzel şeyler yapmak için ça-
lıştıklarını vurguladı.

İSMAİL KAVUNCU
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Vekili İsmail Kavuncu ise, 2010’un Zeki Velidi 

Togan Yılı ilan edildiğini belirterek, sempozyumun sonuçlarının Türk dünyasına hayırlı 
olmasını diledi. Kavuncu, birliği hakkında bilgiler verirken, “Türk dünyası zincirindeki hal-
kaları bir araya getiren çok önemli bir oluşum” diye niteledi. 

MEHMET ZAFER
Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Zafer, küreselleşmenin 

çok iyi yönetilmesinin ve geleceğin görülerek planlama yapılmasının önemini vurguladı. 
Zafer, sempozyumun yıllardır dünyadan izole edilen KKTC’nin tanınmasına katkısı olma-
sını diledi.
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AHMET BÜLEND GÖKSEL
Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel de, Lefke Avrupa 

Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Türk dünyasının 21. yüzyıl sorunlarının tartışılmasından 
gurur duyduklarını belirterek, iletişim ve ulaşım teknolojisinin olanaklarının dünyayı köy 
haline getirirken, bölgesel işbirliklerinin arttığına işaret etti. 

Sempozyumla ilgili bilgiler veren Göksel, sempozyumun bölgeye ve dünyaya yeni 
ufuklar açmasını diledi.

HİKMET EREN
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet Eren ise konuşmasında, Türk 

dünyasının en güneyinde kalan KKTC’de yapılan sempozyumun, KKTC’nin Türk dünya-
sına entegrasyonu için önemli; Türk cumhuriyetlerinin KKTC’yi tanıması uğraşlarına da 
katkı olduğunu söyledi.

Eren, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine katkı için yola çıktıklarını belirterek, 
iş dünyasının katkısının ne olacağı sorusuna da yanıt bulacaklarını kaydetti. 

Sivil toplum örgütlerinin lobi çalışmalarının önemine dikkat çeken Hikmet Eren, “Biz 
geleceğin Türk dünyasına giden yolun, eğitim ve bilimden geçtiğine inanıyoruz. Bu sem-
pozyumu LAÜ’de yaparak da bunu gösterdik” diye konuştu.

İLK OTURUM: TÜRK DÜNYASI VE KKTC
Konuşmaların ve plaket takdiminin ardından verilen aradan sonra sempozyumun bi-

rinci oturumuna geçildi. “Türk Dünyası ve KKTC” konulu oturumda KKTC, Türkiye, Azer-
baycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kosova ve Makedonya’dan 
akademisyenler bildiriler sundu.

Sempozyumun diğer oturumlarında “Eğitim ve Tarih Odaklı İlişkiler”, “Sosyo-Eko-
nomik ve Yönetsel İlişkiler”, “Siyasi ve Diplomatik İlişkiler” ’’Küresel Kriz - Yatırımlar 
ve Sektörel İlişkiler’’, ’’Sosyal ve Kültürel İlişkiler’’, ’’Sivil Toplum Kuruluşları’’ ve ’’Dil ve 
İletişim Odaklı İlişkiler’’ başlıklı konular işlendi düzenlendi.

Girne Merit Hotel’de yapılan kapanış resepsiyonunda sempozyum sonuç bildirgesi-
nin okunmasıyla program sona erdi.

 

 

TÜRK DÜNYASINDA KKTC’NİN YERİ

Prof. Dr. Ata ATUN 
Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi, SAMTAY Vakfı Araştırmacı Yazarı 

GİRİŞ

Bu sempozyumun amacı, parçası olduğumuz Türk Devletlerini kaynaştırmak, ara-
larındaki iş birliğini arttırmak ve “Güç Birlikten Doğar” atasözümüze uygun olarak tüm 
Türk Devletlerinin, Özerk Cumhuriyetlerin, Muhtariyetlerin ve Türk Topluluklarının tüm 
olanaklarını bir çatı altında iyi bir organizasyonla toplayarak, Türk Ulusunu dünya üzerin-
de çok daha sağlam ve söz sahibi bir konuma getirmektir.    

Kıbrıs Türk Halkı, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına1 göre “Cumhuriyetin Ortağı” 
ve  “Halk2” olarak uluslararası belgelerde kayıtlara geçmişken, Rumların adaya tümüyle 
hâkim olmak ülküleri doğrultusunda yıllardır azınlık haline getirilmeye ve Kıbrıs adası 
üzerindeki haklarından vazgeçirilmeye çalışılmaktadır. Birleşmiş Milletler ve BM Güven-
lik Konseyi bu amaç doğrultusunda yıllar içinde Kıbrıs Türklerini dünyadan izole edecek 
acımasız kararlar almıştır.

Günümüzde gelinen aşamada, Türkiye ile çok sıkı bir işbirliği ve Türkiye Dış Politi-
kasının Türk Dünyası’na yönelik politikalarına sadık kalınarak belirlenecek KKTC Dış Po-
litikası, KKTC’nin yıllar önce BM kararları ile içine itildiği “izole edilmişlik” konumundan 
çıkabilmesinin tek yolu olacaktır.

1     CYPRUS, Presented to the Parliament by the Secretary of State fot eh Colonies, the Secretary of State for Foreign Foreign    
      Affairs and Ministry of Defence by Command of Her Majesty, Temmuz 1960, Printed at the Printing Ofgiice of the    
      Cyprus Republic
2    Dr. Hugo J. Gobbi, Contemporary Cyprus, S.18, ISBN 965 333 027 6
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1834 yılında adaya sahip olmayı dış politikalarının 1. sırasına koyan İngiliz Hükümeti, 
bu fırsatı 1878 yılında yakalamış ve aradan iki asır geçmene rağmen hala daha ada üze-
rindeki haklarını Garantör olarak hukuksal çerçevede, üsleri ile de fiilen sürdürmektedir.

Avrupa Birliği ise bu olanağı 1 Mayıs 2004 tarihinde ele geçirmiş ve tek taraflı aldığı 
bir karar ile adanın tümünün Avrupa Birliği toprağı olduğunu açıklamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, 1878 yılında İngilizlerle yaptığı kira anlaşmasından sonra 
mülkiyeti kendisinde kalmak kayda ile adayı İngilizlere kiralamış, 1.ci Dünya savaşın-
dan sonra da 24 Temmuz 1923 tarihinde altına imza koyduğu Lozan Anlaşması13 ile de 
sadece adanın statüsünün değişmesi üzerindeki yasal haklarını14 koruyarak adadaki 
İngiliz Hükümranlığını tanımıştır. Ada üzerindeki bu özel hakkı kendisine, 1960 Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Garantörlük Haklarını15 kazandırmış, 1974 yılında da ada-
daki statü değişikliği sonrasında yasal müdahale yetkisini16 vermiştir.

Ada üzerinde şu anda üç ayrı siyasi oluşumun söz hakkı bulunmaktadır. Egemen 
Üsleri ile İngiltere’nin, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ile de Türkiye’nin.

Her üçünün de adadaki haklarından vazgeçmek gibi bir düşüncesi veya bu yönde 
ileriye dönük bir stratejisi yoktur.    

Avrupa Birliği’nin Stratejisi 

Adanın güney yarısında yer alan Kıbrıs Rum Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 tarihinde Av-
rupa Birliği’ne katılarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinde ikinci bir baskı 
unsuru oluşturmak girişimlerini başlatmıştır. 

1 Mayıs 2004 tarihi itibari ile de adanın tamamı AB tarafından tek taraflı olarak üyelik 
kapsamına alınmış17 ve KKTC’nin hükümran olduğu kuzey toprakları AB müktesebatının 
geçerli olmadığı bölge olarak ilan edilmiştir. Hukukun üstünlüğüne, uluslar arası hukuka 
önem verdiğini vurgulayan AB ve Rum tarafı, 1959-1960 Zürih ve Londra Antlaşmaları-
nı18 ve Türkiye’nin Garantörlüğünü unutmuş gözükmekte ve yok saymaktadır.

Gerek Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nin, gerekse de Avrupa Birliği’nin hedefi, bu baskılar 
ve uygulanan izolasyonların olumsuz etkileri ile Kıbrıs Türk halkını yıldırmak, dünyadan 
koparmak ve KKTC devletinin de yıkılması suretiyle Ada’nın tümünde Rum Egemenliği-
nin tekrar kurulması ve adanın tamamen AB yönetimine geçmesidir.

Türk Dünyasındaki Yeni Oluşumlar

Kıbrıs’ta bu olaylar yaşanırken, 1987 yılında Mihail Gorbaçov’un Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliğinde başlattığı “Glasnost ve Perestroyka, Türkçesi ile de “yeniden 
yapılanma” ve “açılma” kararıyla uzun yıllardır Rus baskısı altında yaşayan Türk asıllı 
13    Lozan Sulh Muahedenamesi, 1942, TBMM Matbaası, Ankara, Türkiye 
14    A.g.e.,Madde 16 tutanakları.
15    CYPRUS, S.86
16    CYPRUS, S.88
17    Protocol 10, (Türkçe çevirisi), Ata ATUN, Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve Önemli BM, AB Kararları, Cilt II, S.311, SAM TAY VAKFI Yayını, 2008, 
         Mağusa, KKTC.
18    Ata ATUN, Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve Önemli BM, AB Kararları, Cilt I, S.52 ve 53, SAMTAY VAKFI Yayını, 2007, Mağusa, KKTC.

Bu bildiri, KKTC’nin dünyadaki ve Türk Dünyasındaki yeri ile Türk Dünyasındaki ge-
lişmeleri ve KKTC’nin bu gelişmeler içindeki yerini ve yüklenebileceği görevlerini araştır-
mak hedefini gütmektedir.  

Kıbrıslı Türklerin Var Oluş Süreci
Kıbrıslı Türkler, 21 Aralık 19633 tarihinde Kıbrıslı Rumlar tarafından adanın tama-

men ele geçirilmesi ve Yunanistan’a bağlanması amacı ile başlatılan saldırılar ve on bir 
yıl Kıbrıslı Türklere acımasızca uygulanan “Soykırım” süreci4 içinde var olabilmek için 
müthiş bir mücadele verdiler. Tüm baskılara, silahlı saldırılara, ekonomik ambargolara, 
parasızlığa, işsizliğe ve kısıtlanan hürriyetlerine rağmen; 

•	28 Aralık 1967 tarihinde “Geçici Türk Yönetimi5”ni, 
•	21 Nisan 1971 tarihinde “Türk Yönetimi6”ni,

Kurmayı başararak devlet olmak yolundaki ilk adımlarını attılar ve 1963-1974 yılları 
arasında yaşanan “Karanlık Yıllar” süreci içinde bundan da en ufak bir taviz vermediler. 

1974 yılına dek büyük bir özveri ve direniş ile devam eden mücadele, 20 Temmuz 
1974 tarihinde gerçekleşen “Mutlu Barış Harekatı” ile mekan ve şekil değiştirdi. 

Kıbrıslı Türkler;
•	1 Ekim 1974 tarihinde “Otonom Türk Yönetimi7”’ni,
•	13 Şubat 1975 tarihinde “Kıbrıs Türk Federe Devleti8”ni,
•	15 Kasım 1983 tarihinde de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti9”ni,

Kurarak adım adım devlet olmak aşamasını tamamladılar ve dünya üzerindeki yerle-
rini aldılar.

Soykırım yılları içinde başlayan bu çaba, direniş ve var olma mücadelesi, 15 Kasım 
1983 tarihinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı ile devlet olmak aşamasını 
tamamladıktan sonra 18 Kasım 1983 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ta-
rafından alınan 54110, 55011 ve benzeri kararlarla yok sayılmaya çalışılmış ve ağır ambar-
golar ile dünyadan izole edilmek istenmiştir. 

Bu baskılar halen daha devam etmektedir.

Adanın Stratejik Konumu

Adanın büyüklüğü ve Doğu Akdeniz içindeki konumu, Orta Doğu kıyılarını kontrol 
edici ve Orta Doğu ile Avrupa arasındaki deniz yolunun ikmal yeri önemini taşımaktadır. 
Bu nedenle tarih boyunca 13 ayrı hükümranlık12, geçen asırlar içinde adayı kendi toprak-
larına katarak adaya ve bölgeye hâkim olmuşlardır.

3      Zenon Stavrinides, The Cyprus Conflict, S.56, Loris Stavrinides Press, 1975, Nicosia, Cyprus 
4     Reşat Akar, Denktaş Makarios’u Anlatıyor, S.20 ve S.45, 1978, Halkın Sesi Matbaası, Lefkoşa, Kıbrıs
5     Ata ATUN, Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve Önemli BM, AB Kararları, Cilt I, S.228, SAMTAY VAKFI Yayını, 2007, Mağusa, KKTC.
6     A.g.e., S.230
7     A.g.e., S.230  
8     A.g.e., S.256
9     Ata ATUN, Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve Önemli BM, AB Kararları, Cilt II, S.1, SAMTAY VAKFI Yayını, 2008, Mağusa, KKTC.
10   A.g.e., S.2 (Türkçe çevirisi) 
11   A.g.e., S.5 (Türkçe çevirisi)
12   Ata Atun, Names of the Locations of Cyprus Lost in the Depths of 2500 Years of History, ISBN 975 6653 159
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tuplaşmaya veya gruplaşmaya doğru yönelmiştir. ABD, Meksika ve Kanada ile Kuzey 
Amerika’da bir grup oluştururken24, Avrupa Birliği25 Avrupa’da, Şangay İşbirliği Örgütü26 
(Şangay Altılısı) Asya’da, Afrika Birliği27 Afrika’da ve İslam Konferansı Örgütleri28 de İs-
lam ülkeleri içinde kendi gruplarını oluşturmaya başlamıştır. 

Türk Dünyasında mevcut 7 ülkenin ve 13 Özerk Türk bölgesinin oluşturmak için giri-
şimlerini başlattığı “Türk Dünyası” adlı Avrupa Birliği benzeri gibi oluşum, dünya üzerin-
de gerek ekonomi, gerekse de nüfus bakımında etkili bir grup veya blok olacaktır.

Türk Dünyası 

2010 yılı içerisinde imzalanarak faaliyete geçen “Türk Konseyi29” projesi, Kazakistan 
Cumhuriyeti’nin etkisi ve desteği ile gerçekleşmiştir.30 Özal31 ve Demirel32 dönemlerinde 
“ağabeylik” yakıştırması ile yönlendirilen “Türk Dünyası” ideali, gelinen noktada “Eşitler 
arası ilişkilerde en yüksek entegrasyon” amacına yönelmiştir.33 

Türk Dili konuşan ülkeler arasında Nahçıvan’da imzalanan anlaşma ile ülkeler ara-
sında işbirliğini kurumsallaştırma iradesi ortaya konduktan sonra, “Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Zirvesi” 15 Eylül tarihinde İstanbul’da yapılmış ve Türk Devletleri arasındaki po-
litik, ekonomik, ticari, kültürel, sportif ve sosyal bağların kurumsallaştırılması yönünde 
ciddi adımlar atılmıştır.

Bu ciddi ve katılımcı ülkeler tarafından benimsenen adımların hedefi “Türk Devletleri” 
birliğini uzun ömürlü olmasını sağlayacak kıstaslarla, sağlam temeller üzerine kurarak 
yaşama geçirmektir.

Türk Devletlerinin katıldıkları Kuruluşlar

Türk Devletleri bireysel olarak, bölgesel komşuları ve iyi ilişkiler içinde oldukları dev-
letlerle idari yönden önemli pozisyonlarda yer aldıkları kuruluşlar içinde görev almaya 
başlamışlar ve bulundukları bölgeler içinde de söz sahibi konumuna gelmişlerdir.  1992-
2010 yılları arasında Türk Cumhuriyetleri arasındaki işbirliğinin kurumsal çerçeveye 
oturtulması yönünde çaba sarf edilmiştir.

 “Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia” (CICA) yani 
24   The North American Free Trade Agreement (NAFTA) 1989,  Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması
25   Avrupa Birliği, 1992.  Avrupa Birliği’nin temelleri 1951 yılında, altı ülkenin katılımıyla oluşturulan Avrupa Kömür ve Çelik   

Topluluğu’na ve 1957 Roma Antlaşması’na dayanmaktadır.
26    Şanghay İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation Organization) adını örgütün ilk toplandığı yerden -Şanghay- almaktadır.   

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın 1996’da yılında oluşturdukları yapılanma    
Şanghay Beşlisi olarak anılıyordu. Bu örgüt 2001’de Özbekistan’ın katılımıyla üye sayısını altıya çıkarttı.

27   Afrika Birliği, Afrika ülkelerinin tek çatı altında toplandığı kuruluştur. 1963 yılında kurulan 2002’de bu adı alan örgütün  temel amacı Afrika 
ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğini artırmak olan ve merkezi Addis Ababa olan örgüttür. Fas hariç Afrika kıtasında bulunan tüm ülkeler bu 
birliğe üyedir.

28   İslam Konferansı Örgütü ( Organization of the Islamic Conference) Eylül 1969 tarihinde Fas’ın başkenti Rabat’ta toplanıp,  İslam ülkelerini 
çatısı altında toplamak üzere kurulan 57 üyeye sahip, Avrupa Konseyi veya Birleşmiş Milletler gibi uluslararası hukuk tüzel kişiliğini haiz bir 
uluslararası teşkilattır.

29   1992 yılından beri belirli aralıklarla gerçekleştirilen zirvede Türk Dünyası’nın sorunları gündeme getirilmektedir. 3    
Ekim 2009 Nahcivan Anlaşması’yla daimi sekreteryası kurulmuş ve adı Türk Konseyi olmuştur. http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Dili_
Konu%C5%9Fan_%C3%9Clkeler_Zirvesi

30   Kazakistan Türkiye İlişkilerinin “Mükemmelliğinde” Önemli Bir Tespit Noktası: “CICA” ya da “AİGK”, Dr. Kürşat Zorlu, 21.   
YÜZYIL Aralık ’10 • Sayı: 24 , sayfa 61

31   Turgut Özal, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı
32   Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı
33   A.g.e., S.61

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan19 gibi devletler bağım-
sızlıklarını kazanırken, “Gagauz yeri20”, Balkar21, Altay22 gibi yerler de özerklik, otonomi 
veya muhtariyet kazandılar.

Günümüzde Dünya üzerinde 7 Türk Devleti, 13 Özerk Türk Cumhuriyeti 50 civarında 
Türk topluluğu bulunmaktadır ve toplam nüfusları da 300 milyondan biraz fazladır. 

Türkçe, dünyada konuşulan 5. büyük dildir ve Rusya Federasyonu’nun Pasifik kıyıla-
rından başlayıp, Orta Asya, Kafkasya, Anadolu ve Trakya’yı aşıp Orta ve Batı Avrupa’daki 
Türklerle, ayrıca az sayıda da olsa Kuzey Amerika’ya göç etmiş Türkler tarafından anadil 
olarak konuşulmaktadır.

Türkiye’nin ve Türk Devletlerinin konumu

Türkiye Cumhuriyeti, 21. Yüzyılda gösterdiği ekonomik performans ile kendisini 
dünyanın en büyük 15. Ekonomisine ve Avrupa’nın da 6. Büyük ekonomisi konumuna 
taşırken, politik gücü ve uluslararası söz sahipliliği de aynı oranda yükseliş göstermiştir. 
Askeri gücü, dünya üzerinde aksamasız lojistik destek olanaklarına sahip sınır ötesi ha-
rekat yapabilen 4 ülkeden birisi konumundadır. 

Günümüzde Balkanların, Orta Doğu’nun ve Kafkasların tartışmasız lideri Türkiye 
Cumhuriyeti’dir. 

Orta Asya’da geçen asrın sonunda bağımsızlıklarını ilan eden Azerbaycan, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan yıllar içinde bağımsız olmanın getirdiği zor-
lukları ve yeniden yapılanmayı yavaş yavaş tamamlamışlar ve her biri sağlam bir şekilde 
kendi ayakları üzerinde duran, sıkıntılarını atlatmış ülkeler konumuna gelmişlerdir. Süreç 
içinde içe dönük yapılaşma çalışmalarının bir kısmı günümüzde artık dışa doğru yönel-
miş, dış ilişkiler genel politikanın ötesinde bir seyir izlemeye başlamıştır.

Türkiye’nin dünya üzerindeki yeni konumu23, Türk Devletlerini ve bağımsızlıklarını 
ilan edememiş Türk halkları ile topluluklarını bir araya toplayabilme seviyesine çıkarken, 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın bağımsız olabilmek 
sürecinde attıkları sağlam adımlar ve geldikleri konum, hiçbir dış ülkenin bağı ve baskısı 
altında kalmadan kendi başlarına hareket etme gücünü kendilerine kazandırmıştır.

Dünya üzerindeki Bloklaşmalar 

1987’de SSCB’nin dağılması ile başlayan tek kutupluluk 21. Yüzyılın başlarında 
bu döngüden çıkarak günümüzde hızlı bir şekilde olmasa da yavaş yavaş belli bir ku-
19   Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Devletlerinin sıralaması, herhangi başka bir kıstas    

dikkate alınmadan sadece Alfabetik olarak yapılmıştır.
20  Gagoğuzlar Ortodoks Hristiyan kökenli etnik Türklerdir. 11. yüzyılda Balkanlara göç eden Gagoğuzlar Ortodoks    

Hristiyanlığını kabul etmişler daha sonra Osmanlı yönetimi altında kalmışlardır. 18. ve 19. yüzyıllarda Balkanlarda    
başlayan ve bağımsız olma hedefini güden hareketler sırasında Bulgarların baskısına dayanamayan Gagoğuzlar,    
1750-1846 yılları arasında Tuna ırmağı üzerinden Rusya’ya göç etmişler ve Tuna bölgelerine (1769-1791) ve    
Besarabya’ya (1801- 1812) yerleşmişlerdir. http://www.turkcebilgi.com

21   Kafkasya’nın dağlık kesiminde Rusya Federasyonuna bağlı özerk Türk Cumhuriyeti. http://www.turkcebilgi.com
22   Altay Cumhuriyeti, Asya’nın tam merkezinde Sibirya ormanları, Kazak bozkırları ve Moğolistan yarı çöllerin kesiştiği    

kavşakta yer alan dağlık bölgedir.  http://www.turkcebilgi.com
23   http://www.stratfor.com/analysis/20090121_turkey_opportunity_regional_leadership
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bağlar ve sağlam ilişkiler kendisini dünyanın saygın bir bölümüne bağlayacak, uygulanan 
insanlık dışı izolasyonun olumsuz etkilerini de bir nebze olsun azaltacaktır. 

Bu bağlamda KKTC, Türk Devletleri ile “ortaklık ve İşbirliği” yapmak isterken, başta 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan olmak üzere tümünden 
de “Olumlu ve Dostça” yaklaşımlar beklemekte ve birçok girişim ile oluşumda da “asli 
üyelik” statüsünde görev üstlenmek arzusundadır. 

Nahçıvan Anlaşması40 ile kurulacak olan organlar ile CICA veya İKÖ gibi kuruluşlara 
KKTC’nin de asil üye olarak kabul edilmesi KKTC’ye yeni kapılar açacak, yeni ufuklar ka-
zandıracaktır. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesine41 asli üye olarak katılamamış olan KKTC’nin gele-
cek zirveye üye devlet olarak katılabilmesi için girişimler şimdiden başlatılmalı, bu talebe 
üye devletlerin kucak açması sağlanmalıdır.

Bu doğrultuda KKTC’nin kendisini Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan halklarına, iş adamlarına, siyasilerine ve politikacılarına daha iyi tanıtması 
ve bu devletlerdeki karar alıcı kişiler ve siyasiler ile daha sıkı bağların kurulabilmesi için, 
medya ve basının KKTC ile ilgili daha sık yayınlar yapması sağlanmalıdır. 

30 Ekim 2010 tarihinde Londra’da ilk kez Batı Trakya Türkleri, Kıbrıslı Türkler, Irak’lı 
Türkler ve Azerbaycan’lı Türklerin katılımı ile bir konferans42 düzenlenmiş ve uzun soluklu 
bir dayanışmanın temelleri atılmıştır. Londra’da yaşanan bu dayanışma örnek alınarak bu 
tür toplantıların benzerleri, farklı batılı devletlerde de organize edilmeli ve o devletlerde 
yaşamını sürdüren Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmen topluluklarının da katılımları sağla-
narak Kıbrıslı Türkler ile Türk asıllı bu toplulukların dayanışması ve işbirliği sağlanmalıdır.

Bu işbirliği ve dayanışmanın sonucunda Türk Devletlerinde yaşayan halkları ve siya-
sileri Kıbrıs konusunda aydınlatmak ve haklılığımızı anlatabilmek çok daha etkili olacaktır.  

KKTC toprakları, AB’nin tek taraflı kararları doğrultusunda AB’nin bir parçası ama AB 
müktesebatının halen uygulanmakta olmadığı bir AB toprağı olarak kabul edilmektedir43. 

Uzun vadede KKTC, Türk Devletlerinin verecekleri siyasi ve ekonomik destek ile Türk 
Devletlerinin AB ile olan sınırı, AB’ye açılan kapısı, AB içindeki temsilcisi ve AB ile her tür 
bağın kurulmasına olanak sağlayan güvenilir bir üyesi olabilecek konuma gelebilir. 

Bu konum, Türk Devletlerinin batı dünyasına yönelik ekonomik, siyasi ve politik gi-
rişimlerinin bir kısmını kendi soylarından olan KKTC ile güvenilir bir şekilde yapmaları 
sağlayacak ve kendilerine çok yönlü kazanımlar getirecektir. 

KKTC için Türk Dünyası ne kadar önemli ise, Türk Dünyası için de KKTC o denli 
önemlidir. Adımlar şimdiden atılmalıdır.

40   3 Ekim 2009’da Nahcivan’da yapılan zirve toplantısında Türk Dünyasının Sekretearyası kurulmuş ve adı Türk Konseyi    
olmuştur. http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Dili_Konu%C5%9Fan_%C3%9Clkeler_Zirvesi

41   Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi, Türk dili konuşan altı Türk ülkesinin devlet başkanlarının ve üst    
düzey yetkililerinin katıldığı bir zirvedir. 15 Eylül 2010 tarihinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve   
Türkmenistan’ın devlet başkanlarının katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Dili_Konu%C5%9Fan_ 
%C3%9Clkeler_Zirvesi

42    Yurtdışındaki Türkler Konferansı, 30-31 Ekim 2010, Londra, İngiltere
43    Protocol No.10, Kıbrıs Türk Ticaret Odası sayfası, (Türkçe Çeviri) http://www.ktto.net/turkce/protokol10.doc

“Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı”nın (AİGK) 7-9 Haziran 2010 
tarihleri arasında İstanbulda yapılan 3. Zirve Toplantısında Dönem Başkanlığı Türkiye’ye 
geçmiştir. Bölgenin özgürleşme, tek kutuplu dünyadan uzaklaşma ve istikrarı sağlama 
temelinde geliştirilen CICA’nın Genel Sekreterliği, 2002’de gerçekleştirilen ikinci zirve-
nin ardından Almatı’da kurulmuştur. Yine 25 Ağustos 2008 tarihinde, Kazakistan’ın eski 
Başkenti Almatı’da, CICA Üye Devletleri Dışişleri Bakanları seviyesinde Üçüncü Zirve 
Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu zirvede Azerbaycan, Afganistan, Mısır, İsrail, İran, Ka-
zakistan, Kırgızistan, Çin, Moğolistan, Pakistan, Filistin, Rusya Federasyonu, Tacikistan, 
Tayland ve Türkiye’den temsilciler katılmışlardır. Zirve’de CICA’ya Ürdün, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Katar gözlemci olarak yerlerini almışlardır.

KKTC ve Türk Dünyası

Kıbrıs sorununun özünü, Kıbrıs Türk Halkının ayrı bir halk olup olmadığı konusu oluş-
turmaktadır. Kıbrıslı Türkler hiçbir zaman azınlık olmayı kabul etmemişlerdir ve etmeye-
ceklerdir de. Dünyada bazı toplumlar verdikleri mücadele ile azınlık olmaktan çıkarak ayrı 
bir halk haline gelebilmişlerdir. Kosova34 ve Doğu Timor35 bunun en güncel örnekleridir. 

Kıbrıs Türk Halkı ise 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına göre “Cumhuriyetin Or-
tağı36” ve  “Halk” olarak uluslararası belgelerde kayıtlara geçmişken, Rumların adaya tü-
müyle hâkim olmak ülküleri doğrultusunda yıllardır azınlık haline getirilmeye37 ve Kıbrıs 
adası üzerindeki haklarından vazgeçirilmeye çalışılmaktadır. 

Bu doğrultuda Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadeleleri sürecinde devlet olmak yolunda 
attıkları her adım, ısrarlı bir şekilde Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi tarafından 
yok edilmeye çalışılmış38 ve bu amaçla da, Kıbrıslı Türkleri dünyadan soyutlamaya yönelik 
acımasız kararlar39 alınmıştır.

Günümüzde gelinen aşamada, Türkiye ile çok sıkı bir işbirliği ve Türkiye Dış Politikası-
nın Türk Dünyası’na yönelik politikalarına sadık kalınarak belirlenecek KKTC Dış Politikası, 
KKTC’nin yıllar önce BM kararları ile içine itildiği “izole edilmişlik” konumundan çıkabil-
mesinin tek yolu olacaktır.

SONUÇ

Türkiye-AB ilişkilerinde, müzakerelerin tamamlanabilmesi için adanın Rum-Yunan-AB 
üçlüsünün arzularına uygun olarak şekillenmesi doğrultusuna Türkiye’ye baskı yapılmaya 
çalışılmakta, Kıbrıs konusunda tavizler vermesi ve ada üzerindeki haklarından vazgeçmesi 
istenmektedir. 

Bu stratejinin olumsuz etkileri ile KKTC’nin izolasyonlarla içine sokulmak istendiği yal-
nızlıktan, bir Türk Devleti olarak KKTC’nin “Türk Devletleri” ile kuracağı her tür, çok yönlü 
34    Kosova 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. http://tr.wikipedia.org/wiki/Kosova
35    Doğu Timor Güneydoğu Asya’nın Katolik çoğunluklu nüfusuna sahip 2 devletinden biri olup 20 Mayıs 2000’de bağımsızığını ilan etmiştir.  
 http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Timor
36    CYPRUS, Presented to the Parliament by the Secretary of State fot eh Colonies, the Secretary of State for Foreign Foreign   
 Affairs and Ministry of Defence by Command of Her Majesty, Temmuz 1960, Printed at the Printing Ofgiice of the Cyprus    
 Republic
37    BM Güvenlik Konseyi 4 Mart 1964 tarih ve 186 No.lu kararı.
38    BM Güvenlik Konseyi 18 Kasım 1983 tarih ve 541 No.lu kararı.
39    BM Güvenlik Konseyi 11 Mayıs 1984 tarih ve 550 No.lu kararı.
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TÜRK DÜNYASININ KALKINMASI AÇISINDAN
KÜLTÜR EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİLERİ İLE 
MEDYANIN ÖNEMİ

Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR
Hacettepe Üniversitesi,  Türk Halkbilimi Anabilim Dalı

GİRİŞ

Pek çok uluslararası kuruluşun ve ülkenin (Birleşmiş Miletler Ticaret ve Kalkınma 
Örgütü, Avrupa Birliği, ABD, İskandinav ülkeleri, bazı Asya ve Uzak Doğu Ülkeleri vb.) 
uygulamalarında görüldüğü üzere, bugün kültür “sürdürülebilir kalkınmanın” temel kay-
nağı ve aracı olarak değerlendirilmektedir. Kültürel miras ve öz sanat alanlarının mer-
kezinde turizm, moda gibi tasarım sektörleri ile medyanın başta olduğu alanların kaklı-
larıyla gelişen kültür endüstrileri/kültürel ekonomik sektörler, kısa süre içinde özerkle-
şerek ülkelerin gelişmesinde önemli işlevler üstlenmeye başlamıştır. Kültürel içeriklerin 
yaratım, aktarım ve tüketim teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde kültürel belleğe olan 
ilgi artmıştır. Medya da kültürel içerik üretim-aktarım-tüketim sektörlerinin başında gel-
mektir. Dahası medya, kültürün/kültürel belleği veya mirasın kültürel ekonomik içerik 
sektörlerinde değerlendirilmesini sağlayan dönüştüren temel araç ve dinamiktir. Türk 
Dünyası gibi özgün sözlü kültürel belleğe ve tarihi-kültürel mirasa sahip ülkeler için bu 
gelişmeler yeni olanaklar ve fırsatlar yaratmaktadır. Diğer kültürel ekonomik sektörler-
le birlikte medya, gelecekte Türk Dünyası’nın kalkınmasında önemli katkılar sağlayabi-
lecektir. Medyanın yarattığı çekim gücü, turizmin sağladığı olanaklarla özgün kültürel 
mirası, Türk dünyasının refah kaynağına dönüşebilir. Bugünün izler kitlesi ve kültürel 
deneyim avcısı/turisti, geleneğin deneyimlenmesinin peşindedir. Yeniden keşfedilen ge-
lenek, günümüzün temel çekim merkezi ve dolayısıyla gelir kaynağı haline gelmektedir. 
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içerik alandan başka bir şey değildir. Ekonominin kültürle, kültürün ekonomiyle birlikte 
anılır hale gelmesi ise her şeyin özüne/aslına uygun olarak kültür olarak tanımlanmasıyla 
ortaya çıkmıştır. Bugün özgünlük, farklılık, kalite gibi niteliklere sahip olmak isteyenler 
“kültür” sözcüğünü her vesile ile kullanır hale gelmişlerdir. Çünkü her dönemde kültür 
sözcüğü özgünlük, farklılık ve kalite niteliklerinin gerçek kaynağı olarak görülmüştür. 
Bugünkü durum, var olanın farklı aktörlerce yeniden keşfinden başka bir şey değildir. 
Nitekim içeriksiz (kimliksiz, anlamsız) hiçbir giysi, eşya, yapı, kurum veya araç kaliteli 
ve farklı değildir. Doğa dahi insani içerikle anlam ve özgünlük kazanmaktadır. Bir efsa-
ne veya öykü, sıradan bir dağı eşsiz hale getirebilmektedir. İşlev çağı çoktan aşılmıştır. 
Özetle anlam veya içerik, her şeydir. İnsanlar içeriklerden oluşmaktadır ve içeriklerin pe-
şindedirler. Ekonomistlerin ve diğer alanların aktörlerinin bunu keşfetmesi, geç de olsa 
gerçekleşmiştir. 

Bu nedenle kültür ekonomisi/ endüstrisi alanı, genel veya alt alanlar dikkate alınarak 
“içerik veya deneyim ekonomisi, yaratıcı ekonomi” olarak da tanımlanmaktadır. Nitekim 
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün “copyright endüstrileri” terimine karşılık, OECD “içerik 
endüstrileri(content industries)”ni, Avrupa Birliği de diğer tanımlamaların yanında “ya-
ratıcı endüstriler (İngiliz yaklaşımı) ve deneyim ekonomisi (İskandinav yaklaşımı)” terim 
ve yaklaşımlarını kullanmaktadır. Birleşmiş Milletler, Kalkınma Programı ile BM Ticaret 
ve Kalkınma Konferansı yakın dönemde sürdürülebilir kalkınma aracı olarak “yaratıcı 
ekonomiyi/ kültürel endüstrileri” belirginleştirmektedir. Bu tanımlamaların temelinde 
“yaratıcılık ürünü olanın, yaratıcı birey ve topluluğun, özünde ise özgünlük ve farklılıklar 
temelinde yaratılan gelenekler/sistematik içerikler bütünü olan kültürün” iktisadi işlevi-
nin değerlendirilmesi vurgulanmaktadır. 

OECD’nin tercih ettiği “içerik endüstrileri” terimi, özelikle iletişimin, bilişimin, medya, 
internet, dolayısıyla sanal ve dijital kültürün, ağ toplumunun yaygınlaşmasından son-
ra daha da önemli/ anlamlı hale gelmiştir. Dünyanın büyük bir bölümü, gelişmiş bazı 
ülkelerin ürettiği içeriklerin sanal ve dijital tüketicisi/ pazarı haline getirilmiştir.  İlginç 
olan ise bu ülkelerin içerik (daha çok elektronik, sanal ve dijital içerik) üretiminde, tüke-
tici durumdaki ülkelerin kültürel belleklerinden yararlanmasıdır. Sinema ve multimedya 
alanındaki içeriklerin önemli bir bölümü bu yolla üretilmektedir.  Bilgi toplumu teriminin 
altyapısını oluşturan sistem, araç (radyo, televizyon, internet vb.) ve ürünler (sanal an-
siklopediler, sözlükler, kitap ve kütüphaneler, radyo e televizyon programları, belgeseller, 
filmler vb.) içerik endüstrileri başlığı altında incelenmektedir. Diğer yandan bilgiyi topla-
ma, oluşturma ve yayma gücüne sahip olanların tüketici durumdaki birey ve toplumların 
düşünce biçimlerini, dünyaya bakış açılarını da düzenleyebilecekleri de unutulmamalıdır. 
Bu durum, bilgi yönetimi temelinde, dünya kamuoyunun oluşturulması ve yönetilmesi 
anlamına da gelmektedir (Özdemir 2009).

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkın Konferansı ile Kalkınma Programı’nın ortak yayı-
nı, 2008 Yaratıcı Ekonomi Raporu’nda kültür endüstrileri olarak “geleneksel kültürel ifa-
deler (sanat, el sanatları, festivaller ve kutlamalar), gösteri sanatları (canlı müzik, tiyatro, 

Kültürel mirasın yanında, geleneksel bellekten hareketle yaratılan çağdaş ürün ve hizmet-
lerin meraklılarına ulaştırılması, öncelikle medyanın gücünden yararlanılarak gerçekleş-
tirilmektedir. Diğer yandan kültürel ekonomik sektörler/alanlar, dünya piyasasının temel 
rekabet alanlarından biri haline gelmekte ve medya da bu konuda belirleyici olmaktadır. 
Yine medyanın kendisi özerk bir kültürel ekonomik alan olmakla birlikte, farklı türden 
kültür endüstrilerin/sektörlerin de baskın temel tanıtım-aktarım-tüketim alanı/aracıdır. 
Özetle bu çalışmada Türk Dünyası açısından kültürel ekonomik sektörlerin/endüstrilerin, 
özellikle de medyanın sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve çok yönlü gelişmedeki önemi 
ve işlevleri tartışılmaktadır. 

Kültür, insanoğlunun yarattığı içerikler bütünüdür. Diğer bir ifadeyle insan yaşamı, 
içerikler bütününü ifade etmektedir. Sayılar, hatıralar, öyküler, ideolojiler, imgeler, fo-
toğraflar, resimler, özgeçmişler, destanlar, romanlar, türküler, gelenekler, filmler, diziler 
ve benzerleri farklı türden içeriklerdir. Bu içerikler, görsel, işitsel, görsel- işitsel, somut, 
soyut, öznel, kamusal, klasik, popüler, yerel, ulusal, küresel, edebi, estetik, ticari, siyasi, 
gerçekçi, romantik, kurmaca, gündelik, tarihi, eril, dişil, geçici, kalıcı, paylaşılan, payla-
şılmayan vb. nitelik taşıyabilir. Sözlü, yazılı, elektronik, sanal- dijital kültür ortamlarının 
temelini araç ve içerikler oluşturmaktadır. Aynı şekilde içerikler de yaratım- aktarım- tü-
ketim ortam ve araçlarıyla birlikte incelenmelidir. Araçlar içerikleri, içerikler araçları ve 
ortamları yaratmakta, biçimlendirmekte ve belirlemektedir. Örneğin internet hem bir 
alanı, ortamı, sistemi, ağlar ağını ve iletişim- paylaşım aracını, hem de bu araç ve or-
tamda/alanda yaratılan sanal kültürü ifade etmektedir. İçeriklerin yaratımında, daha önce 
yaratılmış olan içeriklerin etkisi söz konusudur. İçeriklerin yaratım, aktarım/paylaşım ve 
tüketim aktörleri, sistemleri ve biçimleri farklıdır. Roman, resim, müzik, film gibi içerik-
ler, bunun örnekleridir. Süreç içinde bireysel ve paylaşılmayan içerikler kamusallaşarak 
ve yaygınlaşarak kalıcı hale gelebilir. Aynı şekilde bir içeriğe zaman içinde ekonomik veya 
siyasi bir işlev ya da nitelik de yüklenebilir/ kazandırılabilir.  

İçerikler sözlü kültür çağında eşzamanlı olarak yaratılıp icra edilir ve paylaşılırken 
kayıt teknolojilerinin gelişmesi ve araçlarının icat edilmesiyle birlikte kültürel üretim-
aktarım-paylaşım- dağıtım- tüketim sistemleri farklılaşmıştır. Diğer bir ifadeyle özellik-
le sözlü içerik sahibinden/ yaratıcısından ayrılmıştır. Kayıtlı kültür çağının başlaması, 
içeriklerin kültürel ekonomik nitelik ve işlev kazanmasını sağlamıştır. Yazı, daha sonra 
matbaa, fonograf ve fotoğraf ile ardılları (plak, teyp, kamera vb.) farklı türden içeriklere 
yeni işlevler ve nitelikler yüklediği gibi, yeni içeriklerin yaratılmasına, aktarılmasına ve 
paylaşılmasına da neden olmuşlardır. Böylelikle farklı türden ve çok sayıda içeriğin ya-
ratılması olanaklı hale gelmiştir. Bu, kültürel gelişme ve paylaşımın temelindeki dinamik 
yapıyı açıklamaktadır (Medya ve kültür ilişkisi hk. bkz. Özdemir 2008).

Kültürün ekonomi ile işbirliği özellikle 21.asrın başından itibaren daha fazla tartışılır 
hale gelmiştir. Gerçekte ise kültürün her zaman ekonomik bir boyutu mevcut olmuştur. 
Ekonomik kültür, iktisat kültürü, kültür iktisadı gibi tanımlamalar yakın dönemde be-
lirginleşmekle birlikte, yukarıda açıklandığı üzere ekonomi de farklı türden kültürel bir 
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2003 yılı itibariyle kültür ve yaratıcılık ekonomisi, AB ülkelerinden Danimarka’da 
10.111, Hollanda 33.372, İspanya 61.333, Fransa 79.424, İtalya 84.359, Almanya 
126.060 ve İngiltere 132.682 milyon Euro’luk bir iş hacmine ulaşmıştır. AB’nin bu alan-
daki lider ülkesi İngiltere’de, 2001 yılında yaklaşık 1.3 milyon kişi yaratıcılık ekonomisi 
alanında çalışıyordu ve toplam ihracat gelirlerinin % 4.7’sini (15.1 milyon) bu sektörün 
ürünlerinden elde ediliyordu. 1998-2001 verilerindeki değişmeler dikkate alındığında 
kültür ekonomisinin İngiltere’de temel ekonomik alan haline geldiği söylenebilir. Nitekim 
İngiltere’de genel ekonomi her yıl % 6, yaratıcı ekonomi ise % 20 büyümüş (bu oran-
la yaratıcı ekonomi finans sektöründen daha fazla gelişmiştir) ve GSMH’nın % 3’ünü 
(tekstil %0.4, kimya % 1.4, emlak % 2.1, bilgisayar % 2.7 iken), istihdamın ise % 5’ini 
oluşturmuştur. Londra’da iş yaşamının beşte biri kültür ekonomisiyle ilgilidir. (NESTA, 
2006; CIA, 2002, 2003, 2005; Eurostat ve AMADEUS verileri hk. bkz. EU Commission 
2006 ve Özdemir 2009).

Kültürel ekonomik sektörlerin Avrupa Birliği içindeki 1999- 2003 arasındaki döne-
mi çözümlendiğinde tasarım, görsel sanatlar, film-video, gösteri alanlarının verimlilik 
ve yoğunluk açısından önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. AB’nin değerlen-
dirmelerine göre yakın dönemde kablosuz elektronik ve sanal oyun, on-line film kira-
lama aboneliği, dijital müzik ve elektronik kitap sektörünün hızlı bir şekilde gelişeceği 
öngörülmektedir (Özdemir 2009).

2003 yılı verilerine göre görsel-işitseller(audiovisual) alanında faaliyet gösteren 
şirketlerin sıralamasında Walt Disney (23.000 milyon Euro), Viacom (21.374 milyon 
Euro) ve Time Warner (20.907 milyon Euro) ekonomik büyüklükleriyle ilk üç sırayı pay-
laşan ABD firmalarıdır. Onları Sony- Japonya (16.006 milyon Euro) ve Vivendi Universal 
(15.494 milyon Euro) takip etmektedir. 20 şirketli bu listede 9 AB, 7 ABD, 3 Japonya, 1 
Avustralya firmasının bulunması, kültür ekonomisi alanındaki hâkimiyetin kimlerde ve 
rekabetin hangi aktörler arasında yaşandığını da göstermektedir. Bu ülkelerin tamamı 
gelişmiş ülkelerdir ve son dönemdeki gelişmelerini de özellikle “matbu yayıncılık, film, 
kablolu yayın, televizyon, dağıtım, eğlence, internet, müzik, tema park vb.” alanlardaki, 
diğer bir deyişle kültür ekonomisi sektörlerindeki yatırım ve çabalarına borçludurlar. Ni-
tekim 2005 yılında Time Warner 43.7, Walt Disney 31.9, Viacom 27.0, New Corporation 
23.9, Bertelsmann 21.6, Sony 16.0, NBC Universal 14.7 milyar dolar gelir elde etmişler-
dir (Hesmondhalgh, 2007: 163).Yine AB’nin miras gibi klasik sektörlerdeki hâkimiyetine 
karşılık diğer ülkelerin özellikle sinema, televizyon, elektronik oyun, internet gibi alanlar-
da güçlü oldukları görülmektedir (Özdemir 2009).

Film endüstrisinin küresel ekonomik büyüklüğü yaklaşık olarak 75 milyar dolardır. 
Bu rakamın içinde “gişe hâsılatı, müzik hakları, televizyon ve uydu hakları, video ve in-
ternet hakları, ticaret, cd ve dvd kiralama ve kopyalama gelirleri” yer almaktadır. DVD 
üretimi ve satışı, bu rakamın 55 milyar dolarını meydana getirmektedir. Film sektörünün 
bu büyüklüğü fikri mülkiyetin korunmasının önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle 
de küresel anlamda fikri mülkiyetin korunması ile ilgili önlemlerin yaygınlaştırılması ve 
etkinleştirilmesi gereklidir. Hollywood yapımları dünya film gösterimlerinin yaklaşık % 

dans, opera, sirk, kukla vb.), kültürel alanlar (arkeolojik alanlar, müzeler, kütüphaneler, 
sergiler vb.), görsel sanatlar (resim, heykel, fotoğraf ve antikalar), tasarım (iç mimari, 
grafik, moda, mücevher ve oyuncaklar), yaratıcı hizmetler (mimari, reklamcılık, yara-
tıcı Ar-Ge, kültür ve eğlence)” ile birlikte “Yayıncılık ve yazılı medya (kitaplar, gazeteler 
ve diğer yayınlar), görsel- işitsel medya (film, televizyon, radyo ve diğer yayınlar) ve 
yeni medya (yazılım, video oyunları, dijitalleştirilen/dijitalleşen yaratıcı içerikler)” gös-
terilmektedir (UNDP ve UNCTAD 2008). Bu alanlar yakından incelendiğinde geçmişten 
alınan miras (bellek), yaratıcılık ve ticat (inovasyon) eseri içerikler ve bunların yaratım- 
aktarım- paylaşım araç ve alanları olan medyanın dolayısıyla kültürel- yaratıcılık endüst-
rilerinin temelini oluşturduğu görülmektedir. Bu nedenle de kültür ile yaratıcı endüst-
rileri/sektörleri birbirinden ayırmak oldukça güçtür. Kültür ekonomisi ve yaratıcılık en-
düstrilerinden (GSMH’nın yaklaşık %2-3’üne denk gelmektedir) toplam olarak 654.288 
milyon Euro’luk bir katkı elde eden Avrupa Birliği’nin aşağıdaki kümelemesi bu konuda 
daha anlamlı vurgular içermektedir:

Öz sanat alanı: Alt sektörler: Görsel sanatlar-el sanatları, resim, heykel, fotoğraf-, 
gösteri sanatları- tiyatro, dans, sirk, festivaller-, miras: müzeler-kütüphaneler, arkeolojik 
bölgeler, arşivler-. Belirgin özellikleri: Endüstriyel olmayan faaliyetlerdir, üretim prototip-
ler/ ilkörnekler ve potansiyel telif hakkı alabilen işlerdir. 

Kültürel endüstriler: Alt sektörleri: Film ve video, televizyon ve radyo, video oyunla-
rı, müzik: kayıtlı müzik piyasası, canlı müzik gösterileri, müzik sektöründeki yeni bas-
kılar; kitaplar ve basın: kitap basımı, dergi ve gazete baskısı. Belirgin özellikleri: Büyük 
çaplı yeniden baskıyı amaçlayan endüstriyel faaliyetlerdir ve üretim copyright temelli 
yapılmaktadır.

Yaratıcı endüstriler ve faaliyetler: Alt sektörleri: Tasarım (moda tasarımı, grafik tasa-
rımı, iç mekân tasarımı, üretim tasarımı), mimari ve reklamcılık. Belirgin özellikleri: Faa-
liyetler her zaman endüstriyel değildir, üretim copyright temelli olsa da diğer entelektüel 
mal girdilerini de içerebilir (ticari marka vb.), yaratıcılığın kullanılması (sanat ve kültürel 
endüstriler alanında ortaya çıkan yaratıcı yetenekler) kültürel olmayan sektörlerin gös-
terimi esastır.

İlgili endüstriler: Alt sektörleri: PC ve MP3 imalatçıları, mobil endüstrileri. (Özdemir 2009).

Yaratıcı endüstrilerin 1996 yılından 227,451 milyon dolar (%83.18 ürünler, % 16.82 
hizmetler) olan değeri, 2005 yılında yaklaşık iki katına çıkarak 424,427 milyon dolara 
(%79.04 ürünler, % 20.96 hizmetler) yükselmiştir. 2005 yılı itibariyle “yayıncılık ve yazılı 
medya 44,304 (tamamı ürünler), görsel- işitsel medya 18,182 (görsel- işitsel ürünler 
664, hizmetler 17,518 milyon dolar) ve yeni medya 12,035 (tamamı medya ürünleri)” 
toplam olarak 74.521 milyon dolarlık (424,427 milyon dolarlık büyüklüğün % 18’ini 
oluşturmuştur) bir değere ulaşmıştır (UNDP ve UNCTAD 2008: 114- 115; Özdemir 
2009).
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müzik), inanç, tanıtma, turizm, belgesel, enteraktif, çocuk, çizgi film, ekonomi (uluslara-
rası, ulusal), yerel-ulusal- küresel, havacılık, eğlence, magazin, erotik, çizgi film, sağlık 
ve alış-veriş” gibi alanlarla ilgili olarak müstakil televizyon kanalları bulunmaktadır. Bu 
türden bir uzmanlaşma dahi medyanın kültürel ekonomik gücünü ve etkinliğini arttır-
dığını kanıtlamaktadır. İlginç olan bu kanalların daha çok gelişmiş ülke kaynaklı olduk-
ları veya içeriklerinin önemli bir bölümünün bu ülkelerden yayın akışlarıyla ithal edildi-
ği görülmektedir. Bu veriler kültürel değişmelerin açıklanması açısından da anlamlıdır. 
Nitekim küresel ölçekte popüler kültürü yayarak kitle kültürünü pekiştiren bu olgular, 
aynı zamanda yerleşik kültürel yapılar üzerinde de dönüştürücü ve belirsizleştirici etkiler 
yapmaktadır. Kitle kültürü çağında içerikler küresel aktörlerce yaratılıp dağıtılmaktadır. 
Böylelikle ulusal ve yerel özgünlükler, küresel içeriklerin etkisiyle önemsizleştirilmekte-
dir. Bu süreç alıcıları tarafından genellikle bilinçsiz bir şekilde yaşanmaktadır. Sonuç ola-
rak kültürel değişmeler alanında yüz yüze etkileşimlerin yerini yavaş yavaş sanal dolaşım 
ve paylaşımlarla yayınlar, diğer bir ifadeyle içerik akışları almaktadır. 

Bu durum görsel- işitsel medyanın diğer işlevlerinin yanında farklı sektörleri de 
harekete geçiren oldukça etkili bir kültürel ekonomik işleve de sahip olduğunu kanıtla-
maktadır. Aynı sürecin yazılı medya alanında da yaşandığı gözlenmektedir. Nitekim pek 
çok küresel nitelikli süreli yayın Türkçe veya yabancı dilde yayımlanmaktadır. Özellikle 
dergicilik alanında bu durum daha açık bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Bu tür dergiler 
daha çok moda, tasarım, spor, elektronik, hobi, kozmetik, mimarlık, müzik, dans gibi 
popüler kültür alanlarıyla ilgilidir. Kültürel değişmeler açısından bu tür yayınların Batı 
kökenli popüler kültürü, dolayısıyla kitle kültürünü yayıcı ve benimsetici etkilere sahip 
olduğu unutulmamalıdır. Türk Dünyası bu bakımdan verimli bir potansiyele sahiptir. Ge-
lişmiş ülkeler bu potansiyelin farkındadır. Türk devlet ve topluluklarının bu potansiyelle-
rini kendilerinin değerlendirebilmesi, istendik ve akılcı bir beklentidir. Bütün bu yayınları 
dolduracak içeriklerin üretilmesi yeni sektörlerin gelişmesine, dolayısıyla da yeni katma 
değer ve istihdam alanlarının yaratılmasına neden olacaktır.  

Yayıncılık ve yazılı medya alanı, yazılı/ basılı eserler (roman, şiir, eğitim, meslek vb.) 
ile yazılı medyayı (gazete, dergi vb.) içermektedir. İşitsel, görsel-işitsel, sanal ve dijital 
medyalara rağmen yazılı/basılı medya yaratıcı ekonominin temel sektörlerinden biri ol-
mayı sürdürmektedir. Elektronik yayıncılık/masa üstü/sanal- dijital yayıncılık, yeni ola-
naklar ve fırsatlar anlamına gelmektedir. Online satışlarla kitabevi satışları eşzamanlı ve 
uyumlu olarak gelişmektedir. Gazetecilik alanında dönüşümler yaşanmakta ve yüksek 
maliyetli eski usul yayıncılık anlayışı etkisizleşmektedir. Aynı şekilde eski usul yazılı med-
ya ile reklamcılık alanları arasındaki bağlar, yeni medyalarla güçsüzleşmektedir. Reklam-
cılık, bugün özerk bir yaratıcı sektör olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte bugün 
yazılı medya hala güçlü bir istihdam ve yatırım alanı olma özelliğini korumaktadır. Aynı 
potansiyele elektronik yayıncılığın sahip olup olmadığı henüz kesin olarak belirlenebilmiş 
değildir. Ancak basın ve yayıncılık alanında teknolojik gelişmelerle birlikte bir istihdam 
daralmasının ortaya çıktığı söylenebilir. Diğer yandan dijital ve sanal medyaların temel 
içeriğinin oluşturulmasında yazılı medyanın işlevi yadsınamaz. 1996’da 32.1 milyar dolar 

85’ini oluşturması, ABD’nin kültürel endüstriden sağladığı gelirlerin büyüklüğü hakkın-
da fikir vermektedir. ABD’nin ticari filmlerine karşılık, diğer ülkeler daha çok sanat film-
leriyle rekabet etmeye çalışmaktadır. Yılda yaklaşık 1000 film yapımıyla dikkati çeken 
Hindistan’ın ise küresel film piyasasında yeterince etkinleşememesi dikkat çekici oldu-
ğu kadar, ABD’nin küresel film dağıtım alanındaki hâkimiyetini de ortaya koymaktadır 
(UNDP ve UNCTAD 2008: 125).

Televizyon ve radyo yayıncılığı, yaratıcı endüstriler arasında en verimli ve dinamik 
alan olarak dikkat çekmektedir. 1990’larda özel sektörün etkinleştiği telekomikasyon 
teknolojisindeki gelişmeler sayesinde analog ve karasaldan dijital, kablolu ve uydu sis-
temlerine geçişle birlikte televizyon ve radyo yayınları, dolayısıyla görsel-işitsel/ işitsel 
medya sektörü, hızlı bir şekilde büyümüştür. Bu durum, aynı zamanda radyo ve televiz-
yon yayıncılığı alanında, dolayısıyla kültürel ekonomik sektörlerde rekabetin de sertleş-
mesine neden olmuştur. Diğer yandan belirtilen alanlarda yeni fırsatların (özellikle yerel 
medyanın gelişmesi vb.) ortaya çıktığı görülür. Medya alanındaki bu gelişmeler, bazı 
gelişmiş ülkelerin (özellikle ABD popüler kültürü) kendi kültürel içeriklerini küreselleştir-
me çabalarını beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda ulusal ve yöresel kültürel bellek ve 
özgünlüklerin küresel ölçekte tanınması ve paylaşılması gibi olumlu çıktıların da söz ko-
nusu olduğu ifade edilmelidir. İçeriklerle ilintili olarak telif hakları, ticari marka, reklam, 
abonelik, sponsorluk ve alıcı lisanları gibi konular da radyo ve televizyon yayıncılığının 
farklı türden kültürel ekonomik cephelerini ortaya koymaktadır. Bu ve diğer alanlardaki 
veri eksikliklerine karşılık sadece dünya televizyon gelirlerinin 2000 yılında yaklaşık ola-
rak 195 milyar dolara ulaştığı belirtilmiştir. (UNDP ve UNCTAD 2008: 125- 127).

Görsel- işitsel medya alanının 1996- 2005 döneminde üç kat büyüdüğü (ürünlerin 
ihracatı 6.7 milyar dolardan 18.2 milyar dolara) ve gelişmiş ülkelerin toplam ihracatın 
% 90’ını elinde tuttukları görülmektedir. İngiltere 2005 yılında yaklaşık 7 milyar dolarlık 
ihracat yaparak ilk sırada yer almıştır. Fransa ve Kanada diğer temel ihracatçı ülkeler 
olarak dikkat çekmiştir. 2000- 2005 döneminde ise bu ülkeler, özellikle ithalatçı duru-
mundaki ülkelerin medya sektörlerindeki gelişmelere paralel olarak belirli oranlarda 
pazar paylarını kaybetmişlerdir. Macaristan, Meksika, Hindistan, Tayland, Arjantin, Çin, 
Güney Kore Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yakın dönemin dikkat çeken yeni ihra-
catçı ülkeleridir (UNDP ve UNCTAD 2008: 126- 127). Türkiye bu kapsamda yeni yeni 
atılım yapmaya başlamıştır. Diğer Türk devlet ve topluluklarının bu konuda henüz yeterli 
rekabet gücüne sahip olamadıkları söylenebilir.

Dünya televizyon yayıncılığı piyasasındaki sınırlar, kablolu, uydu ve internet yayın-
cılığının gelişmesiyle ortadan kalkmıştır. Küreselin yerele, yerelin küresele ulaşması 
kolaylaşmış ve dünya açık bir pazara dönüşmüştür. Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak 
dünyada genel/ çok türlü içerikler temelinde yayın yapan televizyon kanallarının yanın-
da bir ya da birkaç alanda yayın yapan televizyon kanalları ortaya çıkmıştır. Türkiye’de 
bugün “yaşam, spor (genel spor, at yarışı, basketbol, futbol), haber, eğitim, kültür, sa-
nat, film, dizi (genel dizi, pembe dizi), moda, müzik (genel, yerli, yabancı, pop, arabesk 
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Yeterince ilgi görmediği için Türk Dünyası medyası hakkında yeterli veriye ulaşılama-
mıştır. Bu konuda kapsamlı bir toplantının Türkiye’de 2011 yılı başında yapılacak olma-
sı, önemli ve olumlu bir gelişmedir. Türk bilim çevrelerinin özellikle medyanın kültürel 
ekonomik boyutunu ele alan bilimsel toplantı ve projeler gerçekleştirmelerinde yarar 
vardır. TÜRKSOY, TİKA ve AKM ile diğer bilimsel kurum ve kuruluşlar bu konuda öncü 
görevler üstlenebilir. “Türk Dünyası Kültürel Ekonomik İstatistikler” alanı kapsamında 
yeni veriler sağlayacak projeler üretilebilir. Bununla birlikte çeşitli kaynaklardan hare-
ketle yapılan veri derlemeleri ışığında, Türkiye dışında, Türk Dünyası medyası henüz 
oluşum ve kurumlaşma aşamasındadır. Bu olumsuz bir durum olmaktan ziyade pek çok 
fırsatı içinde barındıran yeni oluşumların kolaylıkla yaşama geçirilmesini sağlayacak bir 
durum olarak değerlendirilmelidir. Ancak bu konuda yabancı aktörlerin de sürece katıla-
cağı, farklı işbirliği olanaklarının sunulacağı göz önünde tutulmalıdır. 

Türkiye’de yaklaşık bir buçuk asra yakın (Tanzimat Dönemi gazeteciliği/ yayıncılığı 
başlangıç olarak alınmıştır) köklü bir yazılı medya, 80 yıllık bir radyo, İTÜ Tv dışarıda 
tutulursa, 40 yılı aşkın bir kamu ile 20 yıllık bir özel sektör televizyon yayıncılığı geçmişi 
mevcuttur (Özdemir 2008: 211- 213). Bugün Türkiye’de TRT’nin televizyon kanalları ha-
ricinde 24 ulusal, 16 bölgesel ve 224 yerel televizyon ile 36 ulusal, 108 bölgesel ve 944 
yerel radyo kanalı faaliyet göstermektedir (bu veriler sık sık değişmektedir; RTÜK kayıtla-
rı esas alınmıştır). Ayrıca Türkiye’deki kablo sisteminde 76 televizyon kanalı (bunlardan 
en az 10 tanesi yabancı ülkelerden yayın yapan televizyon kanallarıdır) ve 5 tane de radyo 
kanalı bulunmaktadır. Internet ortamındaki yayınlar da dikkate alındığında Türkiye’deki 
medya sektöründe son yirmi yıl içinde önemli gelişmelerin yaşandığı söylenebilir. 

1990 sonrasında bağımsızlıklarını/ özerkliklerini elde etmiş diğer Türk devlet ve 
topluluklarının medyası hakkındaki veriler tutarlılık ve geçerlilikten yoksundur. Bununla 
birlikte bu tarihten sonra öncelikle kamu radyo ve televizyon yayıncılığının geliştiğini 
belirtmek yerinde olacaktır. Bu ülkelerde özel sektör yayıncılığının gelişmesinin zaman 
alacağı söylenebilir. Yine bu kapsamda kamusal yayıncılık ile özellikle internet ortamın-
da yer alan yayıncılık faaliyetlerinin tam olarak açıklanması gereklidir. Türk dünyasının 
devlet adamları medyanın öneminin farkındadırlar ve bu alanın geliştirilmesi gerektiği-
ni vurgulamışlardır. Nitekim 24- 25 Kasım 2010 tarihinde Antalya’da düzenlenen Türk 
Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları 28. Dönem Daimi Konsey Toplantısı’nın Sonuç 
Bildirisi’nin 8 Maddesi’nde konu aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir:

“Daimi Konsey, TV yayınlarının kültür ve sanatın geniş kitlelere ulaştırılmasında  oy-
nadığı önemli rol; sanal dünya üzerinden iletişim ve bilgi akışındaki artış göz  önünde 
tutularak TÜRKSOY’a üye ülke TV kanallarını tek bir web portalında toplayan Yıldız 
TV’nin (www.yildiz.tv) çalışmalarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır.” (www.turksoy.
org) 

Ancak bu bildiride meydanın kültür endüstrileri, medya ekonomisi, kültür ekonomi-
si, içerik ekonomisi/ endüstrileri gibi sürdürülebilir kalkınma alanlarına değinilmemekte, 
konu daha çok iletişim/bilişim ile kültür ve sanatın aktarılması kapsamında ele 

olan küresel yayıncılık ve yazılı medya ürünleri piyasasının büyüklüğü 2005 yılında 44.3 
milyar dolar olmuştur. Bu veriler adı geçen alandaki büyümenin (yıllık büyüme oranı % 
6,3’tür; aynı dönemde yaratıcı ürünlerin ticareti genel ve yıllık olarak % 10 büyümüştür) 
devam ettiğini göstermektedir. Kataloglar, broşürler, reklam materyalleri, posterler, tak-
vimler, haritalar, tebrik kartları vb. bu sektörün diğer ürünleridir. 2000- 2005 döneminde 
gazetelerin büyüme oranı % 3’tür. 2005 yılında dünya kitap ticareti 12.8 milyar dolara 
ulaşmıştır (2000’e göre %30 büyümüştür). 2005 yılında yazılı ve basılı medya ihracat 
piyasanın % 83’üne “Kanada (13.46’lık pazar payına sahip), Almanya (%13.30), ABD 
(12.40), İngiltere (9.33), Fransa (6.62) gibi” gelişmiş ülkeler sahipti (UNDP ve UNCTAD 
2008: 127- 120).

Kültürün, diğer işlevlerinin yanında, özellikle ekonomik fonksiyonunun son dönemde 
medya tarafından öne çıkarıldığı gözlenmektedir. Kültürel içerikler temelinde gelişen ve 
özerkleşen medya endüstrisi/ekonomisi, kültür endüstrilerinin/ekonomisinin en baskın 
alanlarından biri haline gelmiştir. Özellikle işitsel, görsel- işitsel, sanal ve dijital medyanın 
ortaya çıkması, içeriklerin ekonomik işlevini öne çıkarmıştır. Medyatik içerikler, yayın 
süreleriyle kültürel ekonomik açıdan değerlendirilirler. Ucuz yayıncılık anlayışının benim-
sendiği kanallarda 2-3 saati aşan diziler, bu bakımdan oldukça elverişli kültürel endüstri 
ürünleridir. Bu ürünlerin yapım sürelerinin bir hafta gibi kısa bir süreyle sınırlandırılması 
ise, kültür sektörlerinde çalışanları (senarist, yönetmen, oyuncu, teknik eleman vb.) zor-
lamaktadır. Nitekim Türkiye’de dizilerin bölüm yayın sürelerinin 40 dakika ile sınırlanma-
sı tartışılmaya başlanmıştır.

Bugün çeşitlenen ve özerkleşen medya ile birlikte “medya ekonomisi” (öncülü enfor-
masyon ekonomisi) gibi farklı bir iktisat dalından bahsedilmektedir. Bu ekonomi kapsa-
mında medya yayın hizmetleri (kablolu tv, frekans tahsisi, bandrol vb.), içerik sektörleri 
(kanal içi veya dışı dizi, film, belgesel, reklam yapımları, oyunculuk ajansları ve ücretleri, 
teknolojik araç ve donanımlar/ stüdyo hizmetleri, haber ajanları vb.) ve medyayla doğ-
rudan (bilişim, müzik, yazılım, moda, bilgisayar teknolojileri, ses/görüntü kayıt tekno-
lojileri vb.) veya dolaylı (turizm, eğitim, petro-kimya, plastik, elektrik, mobilya, ulaşım, 
gıda, tekstil vb.) sektörler yer almaktadır. Medya organları kendi başlarına mal ve hizmet 
üretimi sağlarken, reklamcılık, sinema, bilişim gibi çeşitli sektörlerin de oluşumuna ve 
gelişmesine neden olmaktadır. Böylelikle medya doğrudan ve dolaylı olarak kamu gelir-
lerinin ve istihdamın da artmasını sağlamaktadır.  

Türk Dünyası Kapsamında Medya Merkezli Kültür Endüstrilerinin Değerlendirilmesi:

Türk Dünyası, altı bin yılı aşan geçmişiyle zengin bir sözlü, yazılı, görsel belleğe sa-
hiptir. Atlı-göçebe kültüre ait unsurlar, bu belleğin en seçkin bölümlerinden birini meyda-
na getirmektedir. Bu belleğin oluşturulması ve geliştirilmesi gereken kültür endüstrileri/ 
sektörleri kapsamında işlenerek/ değerlendirilerek çağdaş ürün, hizmet ve uygulama-
lara dönüştürülmesi, Türk Dünyası’nın zenginlik ve refah kaynağının kendi özünden 
çıkarması demektir. Dünyada geleceğin enerji ve hammadde kaynakları olarak gösterilen 
Türk devlet ve topluluklarının özgün kültür belleği de değerli bir hazinedir. Bu nedenle 
kültürel ekonomik kalkınma politikalarının benimsenmesi, etkili plan ve projelerle yaşa-
ma geçirilmesi, Türk Dünyası’nın geleceğini belirleyecektir. 
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oluşturduğu çekimle Türk Dünyası’nın çok yönlü kalkınmasına katkı yapabileceklerdir. 
WIPO’nun bu konudaki vurgusu, dikkatle incelenmelidir. Medya bu konuda bir istismar 
aracı/alanı olabileceği gibi, UNESCO’nun özellikle kültürel sektörlerin, telif ve marka 
haklarının korunması ile ilgili Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması Sözleşmesi’ne 
uygun olarak yaratıcının haklarının korunmasına ve geliştirilmesine de öncülük edecektir. 
Bu alandaki sorunlardan öncelikle medyanın zarar gördüğü açıktır. Medyanın yasa dışı 
kullanımlardan/ korsan yayıncılıktan dolayı uğradığı zarar oldukça büyüktür. Türk Dün-
yası kapsamında bu konuda gerekli altyapının oluşturulmasında yarar vardır.  

Aynı şekilde Türk Dünyası’nda medyanın gelişmesi yukarıda açıklanan öz sanat 
alanlarının, diğer kültür endüstrilerinin, yaratıcı sektörlerle/ endüstrilerle bağlantılı sek-
törlerin oluşmasını ve gelişmesini de sağlayacaktır. Örneğin sanat piyasasının oluşturul-
ması ve geliştirilmesi, öncelikle yaratıcı kesimin/zümrenin genişlemesi, dolayısıyla da 
kültürel açıdan gelişmişlik seviyesinin yakalanması anlamına gelmektedir. Diğer yandan 
gelişmiş bir sanat piyasası, kültür turizminin de temel çekiciliği oluşturacaktır. Yine sa-
nat ve kültür içeriklerinin bolluğu medya sektörü için de değerlidir. Böylelikle karşılıklı 
etkileşim içindeki kültür endüstrileri Türk Dünyası’nın sürdürülebilir ekonomik kalkınma 
sorunlarının giderilmesine katkı sağlayacaktır. 

Moda, yaratıcılık/tasarım temelli endüstrilerin veya kültürel ekonomik sektörlerin 
başında gelmektedir. Örneğin Londra, Paris ve Milano gibi kentlerin ekonomik yaşamla-
rında modanın etkisi büyüktür. İstanbul da son dönemde bu yönde olumlu gelişmelerin 
yaşandığı bir kenttir.  Türk Dünyası tekstil hammaddesi üretiminde dünyanın önemli böl-
gelerinden biridir. Yine Türkiye tekstil ve hazır giyim üretiminde önemli gelişmeler gös-
termiştir. Hammadde ve üretim merkezi olmak, ekonomik açıdan yeterli geliri elde etmek 
anlamına gelmemektedir. Modanın özünü tasarım, marka yaratma dolayısıyla yaratıcılık 
meydana getirmektedir.  Diğer yandan moda ve medya arasındaki ilişkinin vazgeçilmez-
liğini müstakil moda televizyon kanalları ile dergilerinin etkinliği ortaya koymaktadır. Bir 
bakıma moda medyayı, medya modayı (buraya reklamcılık sektörünü de eklemek ge-
reklidir) yaygınlaştırmakta, etkinleştirmekte ve geliştirmektedir. Türk Dünyası’nın tekstil 
ve hazır giyim sektörlerindeki potansiyelini verimli bir şekilde değerlendirebilmesi için 
moda ve medya sektörleri arasında güçlü bir işbirliğinin kurulması gereklidir. Bu sek-
törlerin ve ilişkinin oluşturulması ve geliştirilmesi de yaratıcılığı teşvik eden bir eğitim 
sistemi ile fikri mülkiyet ve marka haklarının korunduğu bir yapılanmaya ve kurumlaş-
maya bağlıdır. 

Internet, Türk Dünyası için oldukça önemli olanaklar ve fırsatlar yaratmıştır. Bunların 
değerlendirilmesinde ve bu konuyla ilgili müstakil toplantıların düzenlenmesinde yarar 
vardır. Yakın bir gelecekte dünya nüfusunun önemli bir bölümü internet kullanıcısı haline 
gelecektir. Internet, kendisinden önce yaratılan medyaları da içine alarak etkinliğini ar-
tırmaktadır. Bireyler, topluluklar, milletler, kurum ve kuruluşlar kendilerini sanal ağlarda 
tanıtma ve ifade etme çabası içindedirler. Internet yazılı, görsel, işitsel, görsel- işitsel 
içeriklerin paylaşılması ve dolaştırılmasından oluşmaktadır. Örneğin TÜRKSOY’un inter-
net sayfası incelendiğinde (www.turksoy.org) Yayınlar (dergiler, kitaplar, resim- fotoğraf 

alınmaktadır. Yerleşik medya yaklaşımlarını yansıtan bu değerlendirmelerin gelişmiş ül-
kelerin bakış açılarına göre yeniden gözden geçirilmesi yararlı olacaktır. Gelişmiş ülkeler 
medyayı, önemli bir yatırım, gelir ve istihdam alanı olarak değerlendirmektedirler. Diğer 
ülkeler ise daha çok gider temelli iletişim, kültürle(n)me ve eğitim aracı olarak medyadan 
yararlanmaya çalışırlar. Gelişmiş toplumlar kendi kültürlerini çeşitli araç ve yöntemlerle 
tanıtırken ve aktarırken/yayarken gelir elde ederler, gelişmekte olan ve gelişmemiş ül-
keler kültürel yayılmacılığına maruz kalırken kültürel içerik ithalatçısı olarak mali açıdan 
zarar ederler. Kültür endüstrileri, bu süreçte anahtar işlevindedir. Gelişmiş ülkeler, yeni 
dönemde gelişmişliklerini biraz da kültür endüstrilerine borçludurlar. 

Gelişmiş ülkelerin temel kalkınma sektörleri arasında sayılan turizmin dinamosunu 
“kültür” oluşturmaktadır. Bu sistemin istendik bir şekilde işletilebilmesi için de medya 
adlı dinamik aracıya ihtiyaç vardır. Bu nedenle derin ve zengin bir sözlü kültür belleğine 
sahip Türk Dünyası turizminin gelişebilmesi, öncelikle medyanın gelişmesine bağlıdır. 
Özgünlüğün görünür ve deneyimlenir hale gelebilmesi medyanın etkili bir şekilde de-
ğerlendirilmesiyle mümkündür. Medya dünyanın en kıyı bölgelerindeki kültürel deneyim 
avcılarına ulaşarak hedef/amaç ülkeye çeker. Medya- kültür- turizm çarklarından oluşan 
sistemin kültürel sektörlerin temelini oluşturduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Medya kül-
türe talep, turizm de ortam yaratır. Ancak medyanın gücü sayesinde Türkmenistan’ın 
Hazar Denizi kıyısında yaklaşık 4 milyar dolar harcanarak (2011 yılına kadar) kurulan 
Avaza Turizm Bölgesi, turistle doldurulabilecektir (Türk Dünyası turizmi ve kültür turizmi 
hk. bkz. Özdemir 2010: 155- 174). 

Medya ile ilgili içeriklerin üretilmesinde Türk Dünyası coğrafyasının değerlendiril-
mesi, bir taraftan medyatik ürünlere özgünlük ve çekicilik kazandıracak, diğer taraftan 
da ilgili Türk devlet ve topluluklarına olan turistik ilgiyi artıracaktır. Türk Dünyası tari-
hi- kültürel ve doğal zenginleriyle bu türden uygulamalar için oldukça elverişlidir. Yine 
televizyon dizisi, reklam filmi, müzik klibi, sinema filmi ve belgesel film türünden medya 
yapımlarının da tıpkı edebiyat eserleri gibi bu türden işlevlere sahip olduğu bilinmektedir. 

Medya- turizm ilişkisi, yukarıda öz sanat alanları olarak belirtilen müzecilik, görsel 
sanatlar, plastik sanatlar ve gösteri sanatları gibi sahaların da etkili bir şekilde değer-
lendirilmesini gerektirmektedir. Burada özellikle kültürel miras kapsamındaki müzecilik 
alanı üzerinde durulmalıdır. Özel aktörlerin devreye girmesiyle çeşitlenerek sektörleşen 
bu alanın, turizmin kültür temelinde verimliliğinin ve etkinliğinin artırılmasını sağladığı 
gözlenmektedir. Diğer yandan medya ve turizm de müzecilik alanında yeni yaklaşımla-
rın, projelerin ve yatırımların ortaya çıkmasına neden olmakta ve ortam yaratmaktadır. 
Türk Dünyası’nda müzecilik ve diğer öz sanat alanlarının gelişmesi, çok yönlü toplumsal 
kalkınma açısından da büyük bir öneme sahiptir. Özel sektör müzeciliğinin gelişmesinin 
kamu müzeciliğine dinamiklik ve verimlilik gibi nitelikler kazandıracağı öngörülebilir. 

Türk Dünyası’nda medyanın, doğal olarak da yaratıcılık temelli kültür endüstrilerinin 
gelişmesi fikri mülkiyet, marka, coğrafi tescil, telif hakkı gibi alanların da belirginleş-
mesini sağlayacaktır. Böylelikle hakları korunan yaratıcı bireyler, özgün kültürel belleğin 
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Etkili ve etkileşimci eğitim sistemleri ve ortamlarıyla araç ve gereçlerinin geliştiril-
mesinde kültürel ekonomik sektörlerin katkısı büyüktür. Modern eğitim içerik ve araç-
larının kullanılmasıyla eğitim-öğretim süreçleri daha istendik niteliklere sahip olmaya 
başlamıştır. Ayrıca eğitim içerik ve araçlarının üretilmesi, dağıtımı ve satışı, farklı türden 
kültürel ekonomik faaliyetlerdir ve özerk bir kültür sektörüdür. Yine televizyon veya inter-
netle eğitim, içeriklerin elektronik ortamda sunulması ve paylaşılmasıdır. Diğer yandan 
gazetenin, radyonun, televizyonun ve internetin “eğitim” işlevinin daha da belirginleş-
mesi, medyanın bir eğitim sektörü olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Eğitimin 
“yaratıcılık” temelinde dönüştürülmesinde çoklu medyanın önemli işlevi bulunmaktadır. 
Yaratıcı bireyleri yetiştiren bir eğitim sistemi ise “yaratıcı ekonominin” gelişmesi açı-
sından oldukça önemlidir. Özetle yaratıcılık merkezli kültür sektörlerinin gelişmesi, Türk 
Dünyası’nın çok yönlü kalkınmasına hizmet edecektir. 

Diğer kültür endüstrileri/sektörleri gibi medya da, kültürel belleğin/mirasın içinin 
boşaltılmasına, dahası yozlaştırılmasına da neden olabilir. Bu konuda yeterli bilincin ve 
altyapının oluşturulması gereklidir. Kültürün ekonomik amaçlarla metalaştırılması gibi 
istenmeyen durumların önlenmesi gereklidir. Kültürel ekonomik sektörlerin yerleşik 
kültür dünyasını geliştirme ve zenginleştirme işlevinin belirginleştirilmesi daha akılcı 
ve yararlıdır. Bu sektörlerin aktörlerinin yeni ve özgün kültürel değerlerin yaratılması-
nı sağlayarak “değerli” olabileceklerinin farkında olmalıdırlar. Diğer bir ifadeyle kültürel 
ekonomik sektörlerin toplumsal yaşamda kültürel belleğe karşı ilginin oluşturulması ve 
geliştirilmesi işlevlerinin de bulunduğu ve bu işlevin öncelikle kendileri açısından önemli 
olduğu hatırda tutulmalıdır.  

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştır-
malar Merkezi tarafından 21- 22 Aralık 2010 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu, kültür ekonomisi veya kültür endüstrileri 
yaklaşımları konusundaki açılım eksikliklerine karşılık olumlu bir adımdır. Bu türden 
toplantıların amaç ve alanlarının net olarak belirlenmesi, nicelik ve niteliklerinin istendik 
seviyelere ulaştırılması, çıktılarının bir an önce yaşama geçirilmesi akılcı bir yaklaşım 
olacaktır. Böyle toplantılarda Türk Dünyası’nın çok yönlü kalkınmasında kültürel ekono-
mik bir sektör olarak medyanın işlevleri açık bir şekilde ortaya konulmalı ve gelecekle 
ilgili projeler üretilmelidir. 

Türk Dünyası’nda medyanın özgünleşmesi, kültürel temele dayanmasıyla yakından 
ilgilidir. Özerk ve özgün medya, Türk devlet ve topluluklarının var olan uluslar arası say-
gınlığının artırılmasına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda bu türden gelişmeler Türk dev-
let ve topluluklarının uluslar arası ölçekte güçlü işbirliği projelerini gerçekleştirebilme-
lerini de olanaklı hale getirecektir. Bu kapsamda medyanın bir taraftan ülkelerin aynası, 
diğer taraftan da ülkeler arası kapılar olduğu gerçeği sık sık hatırlanmalıdır. 

kataloğu, takvimler, Nevruz 2009 Kataloğu), Faaliyetlerimiz (buluşmalar, festivaller- kut-
lamalar, konferans ve sempozyumlar, sergiler), Galeriler (etkinlik fotoğrafları), Haberler, 
Duyurular), Kütüphane, Türk Dünyası’ndan Müzikler (Türk devlet ve topluluklarına ait 
26 müzik eseri), 2010 Nevruz Filmi gibi sekmeler dikkati çekmekte, bunlarla ortak bellek 
paylaşılmakta, bağlar güçlendirilmekte ve gelecekle ilgili değerlendirmeler yapılmakta-
dır. Kurulacak olan Türk Dünyası İnternet Portalı, özellikle medya organları (ortak gazete, 
dergi, televizyon kanalları ile bütün ulusal ve yerel kanalların paylaşımını kolaylaştıra-
caktır) alanındaki sorunların giderilmesini ve işbirliğinin geliştirilmesini sağlayacaktır. 
Böylelikle üretilen etkili kültürel içerikler kolaylıkla paylaşılırken kültürel ekonomik katma 
değer yaratacak yeni alan ve sektörlerin de önü açılmış olacaktır. 

Türk Dünyası kapsamındaki kültürel miras, kültür başkentleri, yaşayan insan hazine-
leri ve diğer UNESCO projelerinin istendik bir şekilde yürütülebilmesi ve geliştirilebilme-
si, bugünkü bağlamda medyanın desteği olmadan gerçekleştirilemez. Türk Dünyası’nın 
özgün kültürünün gelecek kuşaklara aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çağın temel 
görünürlük aracı olan medyadan yararlanmak gereklidir. UNESCO’nun mirasla ilgili söz-
leşmeleri dikkatle incelendiğinde medyanın temel bir dinamik olarak vurgulandığı gö-
rülecektir. Ayrıca bu sözleşmeler için gerekli kaynağın oluşturulmasında da medyanın 
katkısından yararlanılmalıdır. Özetle çağın temel kültür aktarım aracı çoklu medyadır ve 
bundan da etkili ve istendik bir şekilde istifade edilmelidir.

Mültimedya, yazılım ve elektronik oyun sektörleri, geleceğin teknolojik tasarım ve 
yaratıcılık temelli alanları/ sektörleri olarak gösterilmektedir. Bu nedenle Türk Dünya-
sı kapsamında oluşturulacak plan ve projelendirme ile yatırım faaliyetlerinde belirtilen 
alanlara öncelik verilmelidir. Bu kapsamda örneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sahip 
olduğu bilimsel altyapı ile Türk Dünyası’nın “Silikon Adası”na, İstanbul da moda, sine-
ma ve animasyon kentine dönüştürülebilir. Bu konuda gerekli politika, plan ve projelerin 
üretilmesi, sadece KKTC’nin değil Türk Dünyası’nın sürdürülebilir ekonomik kalkınma 
sürecini yakalaması bakımından önemlidir. Türk Dünyası’nda benzer altyapı ve kalkınma 
yatırımlarının bir an önce hayata geçirilmesinde büyük yarar vardır. Böylelikle sahip olu-
nan özgün içerik hazinesi/belleği, katma değeri yüksek sektörleri besleyebilecek kaynağa 
dönüşecektir. Aksi takdirde Türk Dünyası, gelişmiş ülkelerin ürettiklerinin ithalatçısı- tü-
keticisi olmaktan öteye gidemeyecektir. Hatta bu içeriklerin önemli bir bölümü de Türk 
Dünyası’nın kültürel belleğinden hareketle yaratılacaktır. 

İçerik yaratıcılarının haklarının korunmasıyla istendik nitelik ve niceliklere sahip 
olarak gelişen medya ve diğer kültür sektörleri, Türk Dünyası’nda bilimsel yönetim sis-
temlerinin yerleşmesine, dolayısıyla hukukun ve demokrasinin kökleşmesine katkı sağ-
layacaktır. Bilim ve teknolojinin kültürle buluştuğu alanların başında kültür endüstrileri 
gelmektedir. Kültürün bilgisayar teknolojileriyle birlikte değerlendirilmesi sinema, tele-
vizyon, animasyon ve internet gibi içerik sektörlerinin geliştirilmesiyle gerçekleşebil-
mektedir. 
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Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi
Türkoloji Enstitüsü Müdürü  

“Hem Aşık’ım, Hem Ma’şuk, Özüm Canân1”

Tasavvuf felsefesinde Allah’ın zatı (cevher) ve sıfatları (araz) bir bütündür. Allah, Mut-
lak Varlıktır. Tüm yaratılmış varlıklar Mutlak Varlık ile birlikte ve bütünlükte değerlen-
dirilmektedir. Diğer bir ifadeyle tüm yaratılmış varlıklar Mutlak Varlık dolayısıyla varlık 
sahibidirler. Bu anlayış İslam düşüncesinde tevhit ve vahdet-i vücut öğretileriyle oluşan 
bir teori halini almıştır. Tasavvuf felsefesinde Mutlak Varlık olarak Allah’ın Varlığı tanın-
masına rağmen, mutasavvıflar, zahiren olsa bile, insana da varlık atfetmektedirler. Ancak, 
insan, kendi varlığını Allah’ın Varlığı ile ilişkili olarak değerlendirmektedir. Allah’tan başka 
hiçbir şeyin kendiliğinden varlık sahibi olması imkansızdır, zahiren de olsa, imkanı yok-
tur. Bir şeyin sebebi, zuhuru, ancak, Hakk’a ait varlıkla ilişkili olarak gerçekleşmektedir2.

 Kur’an’daki “O, (Allah), Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır3”; “Allah, Yer ile Gök’ün 
Nurudur4”; “Amellerin hepsi O’na dönecektir5”; “Yeri, Göğü ve ikisi arasındakileri ancak 
Hak ile yarattık6”; “Size, rahim içinde şekil veren de O’dur7” ve Hz. Peygamberin (s.a.s.) 
bir hadisindeki “Allah insanı kendi suretinde yaratmıştır8” gibi anlayış ve ilke, vahdet-i 
vücut öğretisine temel olmuştur. Tasavvuf tarihinde, ilk defa “Vahdet-i Vücut” anlayı-
şı, ulema tarafından ortaya konulan “tevhit”problemiyle birlikte zuhur etmiş ve Zunnûn 
Mısrî (v.t. 861), Beyazid Bistamî (v.t. 875) ve Cüneyd Bağdadî (v.t. 910) gibi büyük mu-
tasavvıfların katkılarıyla doktrin halini almıştır9.
1       Divan-ı Hikmet, H-54, s.74;
2      Günaltay Ş.M., Felsefe-i Ula: İsbat-ı Vacip ve Ruh Nazariyeleri, s.308;
3      Kur’an. Hadid 57/3;
4      Kur’an. Nar; 24/35; 
5      Kur’an: Hud; 11/123;
6      Kur’an: Hicr 15/85; 
7      Kur’an, Al-i imran; 3/36; 
8      Selvi D., Kur’an ve Tasavvuf. (Tefsirlerin Tasavvufa Bakışı). Şule Yay: İstanbul 1997, (574), s.458; Buhari, Istizan, 1; Muslim; 
        Cennet, 28;
9      Hayranî A., Tasavvuf Tarihi, Ankara 1986, (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını);

SONUÇ

Medyanın iletişim, sosyo-kültürel, siyasal işlevlerinin yanında özellikle son dönem-
deki özel radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesiyle birlikte ekonomik işlevi de belir-
ginlenmiştir. Bugün medya, yerel, ulusal ve küresel ölçekte verimli bir yatırım ve istihdam 
alanı olarak kabul edilmektedir. Medya alanındaki bu hızlı gelişmelerle kanal sayısı art-
mış, dolayısıyla da yayın akışını doldurmak için daha fazla içeriğe ihtiyaç duyulmaya baş-
lanmış ve bu da içerik endüstrisini gelişerek özerkleşmesine neden olmuştur. Böylelikle 
gerek miras alınan bellekteki içerikler ve gerekse bu bellekten hareketle veya bağımsız 
olarak yaratılan içerikler, medyanın temelini oluşturmuştur. Sonuç olarak medya, kültür 
adını verdiğimiz içerikler bileşkesini belirginleştirmiş, etkinleştirmiş, geliştirmiş, geniş-
letmiş, zenginleştirmiş, değerlendirmiş ve ekonomik açıdan işlevsel hale getirmiştir. 
Bu gelişme ve süreçlerden yararlanılarak özgün kültür hazinesinin Türk Dünyası’nın 
sürdürülebilir ekonomik kalkınmasında temel dinamik olarak değerlendirilebileceği gö-
rülmüştür. Bu süreçte medya, kültür ve ekonomi ilişkisi Türk Dünyası’nın kalkınmasında 
anahtar işleve sahiptir. Sonuç olarak, gerekli dönüşümler gerçekleştirildiği takdirde öz 
ve özgün kültürü, Türk Dünyası’nın gelecekteki en önemli refah ve kalkınma kaynağı 
olacaktır.  Bu nedenle Türk Dünyası kapsamında özellikle yazılım, radyo ve televizyon, 
internet, elektronik oyun, animasyon, turizm, sinema ve müzik gibi alanlarla ilgili olarak 
ortak plan, proje ve yatırımlara öncelik verilmesi yararlı ve akılcı olacaktır. 21. asır “kültür 
ve doğa” asrı olacaktır.
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Vahdet-i Vücut, teorisi insanın Allah ile (substansyonel) cevherî birliğini değil, insa-
nın ilk yaratılış halini andıran Hak Cemali ile aydınlanan bir arazî veya niteliksel birliktir. 
Bu da bir şartlı değerlendirmedir. İleride, Türk tasavvufunun özelliği ile diğer tasavvufî 
kültürler arasındaki temel farklılıklar ve anlayışlar bahisinde tekrar bu değerlendirmemize 
döneceğiz. Tüm tasavvuf kültürleri, Vahdet-i Vücut meselesinde temelini Kur’an’da bulan 
“Elestu” ahdini ortak bir başlangıç noktası olarak tanımaktadır15. Türk tasavvuf kültü-
rünün büyük siması sayılan Hoca Ahmet Yesevî düşüncesinde de tevhit doktrini “elest 
veya kalû belâ” ahdine dayandırılmaktadır.

Yesevî düşüncesinde insanın varlığı kendiliğinden var olmuş bir gerçek değildir. İn-
sanın varlığı Hakikatin bir tecellisidir. Ruh dediğimiz şey Allah’ın emrindendir. Buna rağ-
men, mutasavvıfların nefsi tezkiye veya tasfiye anlayışları da insanî bir varlığı tanıdıkları-
nın göstergesidir, diyebiliriz. Bir açıdan, Mutlak Varlık olarak sadece Allah tanınıyor, diğer 
bir açıdan da nefis tezkiyesi gibi anlayışlarla öğretiler, insan varlığının da “var” olduğunu 
kabulleniyor gözükmektedir. Bu, görünüşte bir çelişkili vaziyeti andırırsa da, nefis eğitimi 
ilkesi insanın kendi varlığını Allah’ın varlığında eritmesi veya Vahdet-ı Vücut teorisiyle her 
hangi bir zıtlık içermemektedir. Bunun sebebi, nefsin hayattaki yansıması olan insanın 
enaniyetini yok etmesi ilkesi, temelde, bir varlık olarak algılanan anlayışı eritmektir. Mu-
tasavvıf, “Didar” mertebesine eriştiğinde, kendi varlığı hakkındaki anlayışlarının temelsiz 
olduğunun farkına varacaktır. Mutlak ve gerçek varlığın sadece Allah’a mahsus olduğu-
nun bilincine ve bilgisine erişecektir16.

Tasavvufun tarihî seyri içerisinde oluşan, zikir, vecd, halvet, uzlet vs. psikoteknikler 
ile vahdet-i vücudun ilkeleri, “fenâ, “bekâ”, “vuslat”, “müşahede”, “zevk”, “hâl” gibi, te-
mel tasavvufî kavramlar, insanın özündeki aşkın bir varlığı bulmalarına ve yaşamalarına 
iten bir neden olmuştur. Tasavvuftaki ruh eğitimini esas alan psikoteknik ve tecrübeler, 
insanların basit ve insan biçimsel Allah anlayışını terk etmelerine ve O’nu kendi ruhlarıyla 
birlikte bir vücut olarak tanımalarına vesile olmuştur17. 

Vahdet-i Vücut teorisinde insan ve âlem bir tek cevherin sıfatlarıdır. Buradan da Yesevî 
düşüncesinde, âlem ve insanın Allah’tan ayrı bir varlık olmadığını görmek mümkündür. 
Ayrıca, Yesevî düşüncesinde Vahdet-i Vücut öğretisi net ve açık tasavvufî kavramlarla 
açıklanmaktadır. Yesevî düşüncesinin temel özelliklerinin biri de, hikmetlerinde “Bir” ve 
“Varım” Didarını Görür müyüm” şeklinde sıkça tekerrür edilen “varlığın birliğine” ka-
vuşmanın ilke ve yöntemleri “yedi yakîn” ve “yetmiş makam”, yani, yedi çeşit epistemo-
loik ve ahlakî aşama veya âlemlerle ortaya konulmuştur. Bu hususa “Yesevî’nin insan-i 
kamil anlayışı” başlıklı bölümde etraflıca değinilecektir. Ancak, buna bakılarak, Yesevî 
için Allah’ın bir teori veya varsayımlardan ibaret, transandantal bir varlık olduğu zanne-
dilmemelidir, aksine, Allah, insanın manevîyatta hakikatini bulacağı hayatın tek kaynağı 

15     Kur’an., A’raf,  7/172-173;
16     Günaltay Ş.M., Felsefe-i Ula: s.312; 
17     Selvi D., Kur’an ve Tasavvuf, (Tefsirlerin Tasavvufa Bakışı), Şule Yay: İstanbul1997, (574), s.443;

Mutasavvıflar, Vahdet-i Vücut teorilerindeki, alem ve evren öğretilerini sırf Hakk’ı ta-
nımak ve tanıtmak için oluşturmuşlardır. Onların gayesi felsefe veya öğretiler üretmek 
değil, gerçeği bulmak ve yaşamaktır. Hakk’ı “her yerde” ve “her şeyde” görmüşler ve öyle 
bilmişlerdir. Ancak, tasavvuf felsefesindeki “terk-i dünya”, “kendinden kaçış”, “dünyadan 
kaçmak” vs. sembolik mana taşıyan deyim ve terimlere bakılarak, insanın Hakk’ı, Mânâyı 
kendinden değil de sırf “aşkın alemden” veya metafizik dünyadan arıyormuş izlenimine 
kapılmamalıdır. Hoca Ahmet Yesevî, bu hususa şöyle bir açıklık getirmektedir:

“Evvel Hû, Ahir Hû,-deyip, bihûd olun,
Zahir Hû, Batın Hû,-deyip, yola gir.
Zikredin, “Lâ İlâhâ illa Allah’ı”,
Gönle koy, her demine agah olun10”. Burada, Ahmet Yesevî, Allah’ı “Birinci” ve “So-

nuncu”, “İçkin” hem “Aşkın” ve “Görünen” hem “Görünmeyen” sıfatta ve alemlerde ol-
duğunu; Ondan başka ilahın yokluğunu; insan için Hakk’ı gönülde bulmanın ve hisset-
menin önemini vurgulamaktadır. Ancak, Mutlak Varlık’ı tanıtmada yer alan Aşkınlık veya 
İçkinlik terimleri, O’nu sadece rasyonel yöntemlerle açıklamada kullanılan epistemoloik 
ve felsefî kavramlardır.

Hoca Ahmet Yesevî’nin “Mir’âtü’l Kulûb11” isimli risalesi, Vahdet-i Vücud’a erişmenin 
yolları ve manasını gösteren bir hikmettir. Bu risaledeki, muhabbet, suz ve şevk gibi, 
üçlü temel etrafında yoğunlaşan tasavvufî kavramlar doğrudan Vahdet-i Vücut teorisinin 
ilkeleridir.

 Buradaki muhabbet, Allah’ın kulunu, kulun da Rabbi’ni sevmesini bildiren kavramdır. 
Allah’ın kulu, kulun da Allah’ı Dost (Yar) bilmesidir. Tasavvuf felsefesinde alemin yaratılış 
sebebi de doğrudan muhabbet (aşk) ile ilişkilidir. Bağdadî’nin deyimiyle, “muhabbet, se-
ven insanın kendi sıfatlarını Sevgilisinin vasıflarıyla değiştirmesidir12”.

Suz kavramı, ateş, yalın anlamlarında olup, tasavvuf terminolojisinde “manevî tec-
rübeyi” ve “ölmeden önce ölmek” anlayışlarının temel ilkelerini bildirmektedir. Ölmeden 
önce ölmek demek, ahiret ile bu dünyayı birleştirmektir13.

Şevk ise, Arapça özlem anlamında olup, Allah’a olan kavuşma özlemini bildirmekte-
dir. Allah’ı özlemek, O’na kavuşmak için can atan insanın O’na kurbiyeti ve manevî şevki 
ve vasılını bildirmektedir14. Yesevî’nin risalesindeki muhabbet, suz ve şevk bölümleri, bir 
açıdan, insanın Vahdet-i Vücud’a erişmesini bir sistem halinde anlatan epistemoloik ve 
ahlakî öğretinin aşamalarıdır. Burada her ne kadar öğreti veya teori olarak anlatımlarda 
bulunursak bulunalım Yesevî’nin düşüncesinin tamamen ahlakî ve pratik mahiyetteki bir 
sistem olduğunu ileride göreceğiz. Yesevî’nin, “Mirâ’tü’l Kulub” risalesini neden üç ayrı 
başlık altında topladığı hususunu çalışmamızın sonraki bölümlerinde ele alacağız. 

10      Hoca Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet, H-95;
11     Azireti Sultan Qoca Ahmet Yasawi., Miratü’l Qulub, s.10;
12     Cebecioğlu E., a.g.e., “Muhabbet” Madd.; 
13     Güngör E., İslam Tasavvufunun Meseleleri. İstanbul 1996, Ötüken, (220), s.61;
14     Azireti Sultan Qoca Ahmet Yasawi., Miratü’l Qulub, s.10-11;
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mamen arınmıştır. Artık âlem Allah’ta değil, Allah’ın kendisidir. Bundan böyle, nereye yüz 
çevirirsen çevir, hangi tarafa secde edersen et, Allah oradadır:

“Evvel Hû, Ahir Hû,-deyip, bihûd olun,
Zahir Hû, Batın Hû,-deyip, yola gir23”.  Yesevî, Hakikati akıl ile değil, ancak aşkla bul-

manın ve müşahede etmenin imkanlarından söz eder:
 “İşk olmazsa, bulmak zordur, Mevlâm Seni24”
Hoca Ahmet Yesevî, Varlık’ın hakikatine erişmenin birçok yol ve yöntemlerini gös-

termiştir. Bunlardan, “kendini aşma ve Hakk’ı bulma” manasına gelen vecd yöntemiyle, 
insan ve Allah arasındaki perde kalkmakta ve ikilik (Ben-Sen) Birlik’e ulaşılmaktadır. Bu 
bir özel hâldir. Bu haldeki insan için, yapan da, konuşan da, gören de insan değil Allah’tır. 
Bunun gibi durumlarda, insan, “Ene’l Hakk”, diyorsa, onun diliyle Hakk’ın konuştuğunu 
veya Hakk’ın insanı konuşturduğunu anlamamız gerekmektedir25.

Yesevî düşüncesini anlamanın ve tanımanın sırrı, kendi deyimiyle, “Beni anlamak 
istiyorsan, benim gibi olmalısın” ilkesinde gizlidir. Varoluşsal manada, insan kendi ken-
disiyle yüz yüze geldiğinde, Hak ile birlik şuuruna ulaşmaktadır. Buradan da “Birlik” de-
diğimiz, insanın kendi kendisiyle uyum ve bütünlük içerisinde olma halidir. Tabii ki, bu 
hal, özel ve ferdî dinî tecrübedir. Bu tecrübeyi saptamak, tanımak ve incelemek imkanı 
olmadığından da onu anlatmaktan ziyade, yaşaması gerekmektedir. Divan-ı Hikmet’te, 
Yesevî’nin kendisini tanımak için, Hakk’ı bulmaya yola koyulduğunu, pek çok yer dolaş-
tığını, sonunda, “insanın kendini dışarıda değil, kendinde araması ve bulması gerektiği” 
sonucuna vardığını anlatmaktadır:

”Miskin Hoca Ahmed, canı cevher hem hazine,
Cümle onun mekanı, O, lâ mekan içinde26”. Buradaki, “cevher”, “hazine”, “la me-

kan” gibi tasavvufî kavramlar aynı zamanda, Allah’a uzayan yolun makamlarını bildir-
mektedir. Yesevî düşüncesinde, Hakk’a kavuşmak, perdeyi aralamaktan, bir makamdan 
sonra bir makamı aşmaktan başlamaktadır. Her bir makam diğer bir makamın içinde 
yer almaktadır. Aslına bakılırsa, Varlık tabiatta içkin olarak sistemleştirilmiştir. Burada 
Yesevî, Allah’ın bir aşkın yani, pasif bir varlık olmadığını ve “Hay-Hû” dediğinde, O’nun 
“pencerenin içinden” bakacağını söylemektedir. Bu kategoriler, psikoteknik tecrübelerin 
rasyonel bir anlatımından ibarettir. Ancak, Yesevî’nin, Allah’ı kendinden bulacağını ve 
insanın ruhunun da “lâ mekan”, yani, ilâhî âlemden geldiğini, bu hakikati tanımak için de, 
ruhanî tecrübenin şart olduğunu vurguladığını anlamak zor değildir. 

Vahdet-i Vücut öğretisinin doktrinsel ve felsefî düzeye yükselişinin aslında, İbn 
Arabî’den iki asır önce, Horasan ve Maveraünnehir’deki Eski Türk Dünya görüş zeminin-
de gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Sebebi, “varlığın birliği” öğretisinin ontolojik 
ve kategorik ilkesi ve özelliği açısından Türklük dünya görüşüne mahsustur. Yesevî’nin 

23     Divan-ı Hikmet, H-95;
24     Divan-ı Hikmet, H-12;
25     Güngör E.,  İslam Tasavvufunun Meseleleri. s.125;
26     Divan-ı Hikmet, H-62; 

olarak değerlendirilmelidir. Yesevî için Allah, insanı insandan alarak yerine kendi varlığını 
yerleştirecek bir Padişahtır:

“Senden başka hiç kimse beni yola koymaz,
Hiçbir can yok Yerde ve Gökte, Sensin Kâdir18”. Yukarıda da dile getirdiğimiz gibi, 

Yesevî için, “Varlığın Birliği” öğretisinin sırrı ancak, aşk ile tanınmaktadır. Sufi, bu hali 
aşk ile yapılan iç tecrübeyle, hakikate götürücü kuvvet, muhabbetle yaşamaktadır. Yesevî 
hikmetlerinde,

“Hem Aşık’ım, Hem Ma’şuk, Özüm Canân19”, yani, hem aşk, hem seven ve Sevilen 
arasında, obje ile süje perdelerinin kalktığını ve birliğin yaşanıldığı hali anlatmaktadır. Sen 
ve Ben ikilemi birliğe dönüşmektedir. Ontolojik açıdan, tasavvuf felsefesinde, “Varlığın 
Birliği” tecrübesi ilk başta ruh âleminde gerçekleşmektedir. Ancak, Yesevî düşüncesinde, 
“Varlığın Birliği” öğretisinin teori ile metafizik düzeyde soyutlaşmasından ziyade, doğru-
dan insanın ruhundaki olgunluğu ve hayattaki yansımalarıyla somutlaşması önemlidir. 
Dolayısıyla, Yesevî, “Varlığın Birliği’nin” yaşanıldığı ilk hâli ve “ruh âlemindeki” yaratılış 
gerçeğini, Allah’ın hikmetini gösteren bir talimî nümûne olarak, “şahadet âlemindeki” 
insanlar arasındaki birlik ve beraberliğin ve eşitliğin temeli olarak  bilmektedir. Yesevî, bu 
gerçeği, “Muhabbetsiz halâiktan kaçtım, işte…20” şeklinde dile getirmektedir.

Yesevî düşüncesinde can ve beden arasındaki perde ruhun nefsinden arınması ve 
ölmeden önce ölmek ile kalkacak ve birliğe erişilecektir. Âlemin hakikat olarak algılanma-
sına yol açacaktır. Diğer bir ifadeyle, içeriden başlayıp dışa yönelik Hakka uzayan yolcu-
luğun sonu birlik makamında sonuçlanmaktadır. Yesevî’nin ruhu ölmeden önce Hak ile 
kavuşmuştur. Kendisini Allah’tan ayıran “Ben’in” yerini Hak ve Hakikat almıştır:

 “Gerçek dertliye Özüm deva, Özüm derman,
Hem Aşık’ım, Hem Ma’şuk, Özüm Canân,
Rahim eyleyeyim, adım Rahman, zatım Sübhan21”.  Buradan Yesevî’nin Hak’ta fenâ 

olduğunu ve kendi deyimiyle, “damlanın deryaya katıldığını” görmekteyiz. Yesevî, “Ben” 
demiyor, sadece, “O (Hû)” diyor. Hak ile Hak’ta hayat bulup, ebediliğe yani, “bekâ billâh” 
derecesine yükselmiştir. Bundan böyle Yesevî, bütün şeyleri sadece Allah’ta görmektedir. 
O’ndan başka varlık yoktur:

”Lâ mevcuda İllâ Hû”. Burada, varlık Bir’dir, O da Allah’tır. Dolayısıyla O’nu, dış âlemde 
değil kendi iç âleminde bulmak gerekir. O’nu, kendi ruhundan aradığında bulursun. İnsa-
nın bedeni de perdeler âlemindendir. Allah perdelerle kendisini insandan gizlemektedir. 
İnsan bu perdeleri aştığı anda arkasındaki gerçek mânâyı müşahede eder. Onun içi ve dışı 
Allah’ın Hakikati, yani, tüm organları “Allah-Allah” deyip zikretmektedir:

“Gerçek talibi sorarsan, içi ve dışı cevher, dür,
Canım, dilim, aklım huşit Allah dedi22”. Onun varlığı, nicelik ve nitelik vasıflardan ta-

18     Divan-ı Hikmet, H-21;
19     Divan-ı Hikmet, H-54;
20     Divan-ı Hikmet, H- 133, s.168; 
21     Divan-ı Hikmet, H-54;
22     Divan-ı Hikmet, H -7;
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GİRİŞ

1990’lı yıllarda dünyada görülen ekonomik ve politik değişim içerisinde en önem-
lisi Sovyetler Birliği’nin (SSCB) dağılması hareketi olmuştur. 1991 yılında Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasıyla bölgede yeni bir süreç yaşanmaya başlamıştır. Sovyetler Birliği 
dünyada geniş bir coğrafi alanı kapsayan ve içerisinde pek çok topluluğu bir arada barın-
dıran bir devlet olması nedeniyle burada oluşan değişimler tüm dünyayı yakından etki-
lemiştir.Sovyetler Birliği’nde Gorbachev’in “açıklık” ve “yenden yapılanma”politikalarıyla 
başlayan yeni dönem, bütün dünyada ideolojilerin değişmesine, duvarların yıkılmasına, 
demokratikleşme ve etnik milliyetçilik hareketlerinin yoğunlaşmasına, iktisadi üretim 
biçimlerinin ve mülkiyet anlayışlarının, piyasa mekanizması kurallarına doğru kayması-
na yol açmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte bölgede yaşanmaya başlayan 
yeni süreçte diğer ülkelerle birlikte halkı etnik olarak Türk olan beş Türk Cumhuriyeti 

Vahdet-i Vücut öğretisindeki en önemli olgusal özellik ruhun hakikat oluşudur. İbn 
Arabî’nin de aynı kültürden etkilendiğini söylemek mümkündür. Ancak, olgusal açıdan, 
eski Arab kültür ve dünya görüş zeminindeki tasavvufta “vahdet-i şühud” anlayışı ağır-
lıklıdır.

Vahdet-i Vücut, öznel ve tecrübî bir haldir. Dolayısıyla, bu hali teori ve düşünce sis-
temleriyle anlatmak zordur. Ancak, rasyonel yöntemlerle anlatma imkanından yoksun ol-
duğumuzu öne sürerek, Türk düşünce tarihimizdeki en önemli cevherî gerçekleri reddet-
mek zorunda değiliz. Yesevî düşüncesinin sırrı da burada kendini göstermektedir. Yesevî 
zamanında kendi düşüncesini, hikmetlerini reddetmek veya anlamak istemeyenlere şu 
şekilde cevap vermiştir:

“Benim hikmetlerim, tüm âleme yayılmıştır,
Benim hikmetlerim dertliye derman,
Hadisin hazinesidir, Ferman-ı Sübhan’dır.
Okuyup anlasan, tüm manası Kur’an’dır.
Benim hikmetlerim inam-ı Allah’tır,
Kim ki, bir damla tadarsa, Hudâ’nın vasılına tamamen erişecektir27”. Görüldüğü gibi, 

Yesevî, insana anlamlı bir ömür sırrını, ruhun gerçeğini, kaderimizin anlamını, “Bir ve 
Var” olan, Mutlak Varlık’ın Hakikatini tanıtan pir-i Türkistan’dır. Onun hikmetlerinde, 
Yesevî düşüncesinin derinliği, dilinin simgesel ve sembolik kuvvetinin yüksekliği ile ta-
nıtılan “Varlığın Birliği” öğretisini anlatma düzeyinin yüksek olduğunu görmek mümkün-
dür.

27     Divan-ı Hikmet, H-Münacaat, s.184-188;
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görülmektedir. Azerbaycan Cumhuriyetinde yaşanan bu gelişmelerin dışında kalması 
beklenemez. 

Anayasa da yerinden yönetim ilkesine yer verilmiş olmakla birlikte, Azerbaycan kamu 
yönetimi yerinden yönetimin gereklerini yerine getirecek niteliklerden yoksun bulunmak-
tadır. Yönetim sistemimiz oldukça merkeziyetçi bir yapıya sahip bulunmaktadır. Yerel 
yönetimlerin işlevsel bir yapıya sahip olamaması, demokrasimizin de gelişememesinin 
nedenleri arasında yer almaktadır. 

Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluşundan günümüze gelinceye değin, yerel yö-
netimlerle ilgili olarak birçok reform önerisi ortaya çıkmış, kimi reform önerileri tasarı 
haline getirilmiş, kimisi ise, tasarılaşamadan gündemden kalkmıştır. Son yıllarda ise, 
yerel yönetimler reformu konusuAzerbaycan Cumhuriyetinin en çok gündeminde yer 
alan konuların başında gelmektedir. Gündemdeki yerel yönetimler tasarısı kanunlaşmayı 
beklemektedir. Bu çalışmada da yerel yönetimlerde tarihsel süreç içerisinde yapılmaya 
çalışılan reform girişimleri incelenmeye çalışılacaktır. 

B. Merkeziyetçi Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar

Azerbaycan Cumhuriyetinde kamu yönetimi merkeziyetçi bir anlayışı ortaya koymak-
ta, bu nedenle birçok görevi merkezden veya taşra birimlerinin aracılığıyla sürdürmeye 
çalışmakta, yerel yönetimlere mümkün olduğunca az yetki devretmektedir. Merkezi ida-
renin başkent kuruluşları, bir çok hizmeti üstlenmekten dolayı verimsiz ve etkisiz hale 
gelmektedir. Azerbaycan merkeziyetçi anlayış nedeniyle, kamu hizmetlerinin büyük bir 
kısmı başkent Bakü’de planlanmakta, ve oradan yürütülmektedir. İdari ve mali alandaki 
güçlü merkeziyetçilik, merkezi idarenin yükünü artırmış, aşırı bürokratikleşme getirmiş, 
kırtasiyeciliği yaygınlaştırmış, yerel yöneticilerin teşebbüs gücünü kırmıştır. Merkezi yö-
netim zamanının büyük bir kısmını, taşradaki yönetim birimlerinden gelen yazılara cevap 
hazırlamak ve onlara talimat vermekle geçirmektedir (Eryılmaz,1999:77). Bu anlayışa 
göre şekillenen bürokrasi anlayışımızda, demokratik yönetimde attığımız birçok olumlu 
adıma rağmen belirgin bir değişiklik olmamıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti demokrasi-
sinde var olduğu bilinen ve sürekli eleştiri konusu olan eksikliklerimizi ve kusurlarımızı 
bir türlü düzeltemeyişimizin altında yatan başlıca engel merkezi idaremizdeki geçmişten 
gelen merkeziyetçi, otoriter ve keyfi tutum ve anlayıştır. Merkezi idare elindeki yetkileri 
ve kaynakları alt kademelere devretmekte son derece cimri davranmaktadır. Yerel yöne-
timlere yetki, hizmet ve kaynak devrinde ise büsbütün olumsuz bir tavır sergilemektedir 
(Pirler ve Başsoy ,1997:96).  

 II. Azerbeycan Tarihi Sürecinde Yerel Yönetimler

Azerbaycan’ın tarihsel birikiminde ve geleneklerinde yerel yönetim olgusu yok dene-
cek kadar azdır. Yaşadığımız yüzyılda Azerbaycan’da dört ayrı sistemin egemen olduğunu 
görmekteyiz. Önce Çarklık Rusya’sı, ardından kısa süreli bir bağımsızlık dönemi, Sosya-
list yönetim ve 1991 sonrası yeniden bağımsızlık. Bu dönemlerde demokratik bir yerel 
yönetimden söz etmek mümkün değildir.

de bağımsızlığına kavuşmuştur.Yeni Cumhuriyetler milli devlet olma sürecine girmişler-
dir, millileşme politikalarını uygulamaya ve yönetim yapılarını kurmaya başlamışlardır. 
Geçmişte Sovyetler Birliği içinde yer almış olan bu ülkeler Sovyet rejiminin çöküşü sıra-
sında önce egemenliklerini, sonra da bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bağımsız devlet 
statüsünün kazanılması ile birlikte bir yandan ekonominin yeniden yapılanması “merkezi 
planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş” diğer yandan da “hukukun üstünlüğü” ve 
“demokratik ilkeler”e dayalı yeni bir devlet kurulmasına yönelik gelişmeler aynı zaman-
da gündeme gelmiştir. Bu açıdan Azerbaycan’ın da içinde bulunduğu bu ülkeler “geçiş 
süreci”içinde bulunmaktadırlar.

I. Azerbaycan Cumhuriyetinde Kamu Yönetiminde Yerel Yönetimlere İlişkin De-
mokratik Gelişmeler 

A. Yerel Yönetimlerin Sorunları

Siyasal sistemleri ne olursa olsun bütün ülkeler, yönetim sistemleri içerisinde yerel 
yönetimlere yer vermektedirler. Ancak her ülkede yerel yönetimlerin gücü, yetkileri, gö-
rev alanları ve yapıları farklılıklar arz etmektedir. Ülke yönetim sisteminin bütünlüğü içeri-
sinde yer alan yerel yönetimler yerel halka kamu hizmeti sunan, organları halk tarafından 
seçilen özerk kamu tüzel kişilikleridir. Federal, üniter bütün ülkelerde yerel yönetimlerin 
gücü ve etkinliği ile, demokrasinin yerleşikliği doğru orantılıdır. Hatta yerel yönetimlerin 
gücü ile ülkenin iktisadi gelişmişliği de çoğu zaman doğru orantılıdır. Kısaca yerel yöne-
tim ve yerel demokrasi ile iktisadı kalkınma ve demokratikleşme arasında doğru orantılı 
bir ilişki vardır. Hatta aksine iddialara rağmen, yerel yönetimler ülke bütünlüğünün sağ-
lanmasında da önemli işlevler görmektedirler. Çünkü kendi kendini yöneten halk, yöne-
tim ve katılma ile kendini geliştirmekte, milli bütünlüğe entegre olmaktadır. Azerbaycan, 
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra 1991 yılında bağımsızlığını kazanmış genç bir 
devlettir. Önce Çarlık Rusya’sı ardından da Sovyetler Birliğinin bünyesinde yer almıştır. 
Bugünkü idari yapı Sovyetler Birliğinden miras kalmıştır. Yapılan yeni düzenlemelere rağ-
men eski sistemin ağırlığı devam etmektedir. Yöneticilerin büyük bir bölümü eski sistem-
de de bu görevleri yerine getiren insanlardır. İdari yapıda yapılan ve yapılması planlanan 
bütün reformlar yönetici ve bürokratların aktif ya da pasif direnişi ile karşılaşmakta ve 
yavaş ilerlemektedir. Bu da bürokrasinin dünyanın her yerinde yaşanan değişimlere karşı 
bir direnci olarak algılanabilir. Yeni yetişen genç yöneticilere görev verilmemesi de bü-
rokrasinin bu tutumundan kaynaklanmaktadır.  Küreselleşme ve yerelleşme tartışmaları, 
Avrupa Birliği’nin Yerel Yönetimler Özerklik Şartı gibi gelişme ve değişmeler de Azerbay-
can Cumhuriyetinde yerel yönetimlerde reformu kaçınılmaz kılmaktadır. “Küreselleşme 
sürecinde yerel yönetimlerin dünya ilişki ağlarına eklemlenebilme kapasitesinin gelişti-
rilmesi de kaçınılmazdır. Aksi taktirde yerel yönetimler, uluslar arası ilişki sistemlerinden 
yararlanamaz ve kendilerini geliştiremezler ”(Eryılmaz,1995:92). 

Gelişmiş Batı ülkelerinin yönetim sistemlerini değerlendirdiğimizde, bu ülkelerin ço-
ğunda yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin sunulmasında merkezi yönetimlerden daha 
fazla rol üstlendiğini, bu ülkelerde kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli sunulduğu 
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SSCB Anayasasına göre devlet örgütlenmesi aşağıdan yukarıya delege sistemine 
göre oluşan yerel Sovyetlere (meclislere) dayandırılacaktı. Köy meclislerini doğrudan 
halk seçiyor, bunların delegeleri ikinci kademe olan kırsal bucak (volost) meclislerini; 
bucak delegeleri ilçe (uyezd) meclislerini, ilçe meclis delegeleri ile kent meclis delegeleri 
de birlikte il (guberniya) meclislerini oluşturuyordu. Bu coğrafi bölümler ve adlar, Çarlık 
Rusya’sından devredilmiştir. Hem alan, hem de adları da değişiklik, 1924 Anayasasında 
gündeme gelmiştir.

Azerbaycan SSC’de Yerel Sovyetler (1978 Anayasası)

Birimler Sayısı ve Oranı

Sovyetlerin Sayısı 1.294

Sovyetlerdeki Üye Oranı 48.914
Kadın Üye Oranı % 46
SBKP Üyesi ve Aday Üyeleri sayısı % 45
Komsomol Üyeleri Sayısı Oranı % 20
İşçilerin Oranı % 36
Kolhoz Üyeleri Oranı % 28
Sanayi Sektöründe Çalışanların Oranı % 16
Tarım Sektöründe Çalışanların Oranı % 56
Tarımda Devlet Sektöründe Çalışanların Oranı % 28
Yüksek Okul ve Lise Mezunlarının Oranı % 73

Kaynak : Turgay Ergun, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, TODAİE KYUP Ders Notu, Ankara, Mart, 1994, s. 76.

Azerbaycan gibi bir ülkede demokratik bir toplum kurmak zor bir görevdir. Çünkü, 
1918-1920 yılları arasındaki iki yıllık bağımsızlık dönemini çıkarırsak Azerbaycan ; 17. 
Asrın sonunda feodalizmden sonra bir asırdan çok Çarklık Rusya’sının egemenliğinde 
kalarak, komünizm rejimine geçmişti. Bundan dolayı halklı ve ülkenin katılma ve karar 
alma alanında tecrübesi olmamıştır. Azerbaycan’ın demokratik olarak eğitim almış ve 
hazırlık görmüş lider kadrosu da yoktu. Halkın büyük bir çoğunluğu Sovyet sistemine 
itiraz etmiştir. Ancak, halk psikolojik olarak bu sistemin tesiri altındaydı. Bu durum halkın 
düşüncelerini basit popülist söylemlerle ifade etmesine ve Azerbaycan’da ilk demokratik 
hareketin başarısızlığa uğramasına yol açmıştır. Azerbaycan toplumunda çoğulculuğun 
bir düşünce olarak yerleşmesi, önemlidir (Birleşmiş Milletler Teşkilatı;İnsan İnkişafı Hak-
kında Hesabat,Azerbaycan:1997).  

III. Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Devlet Yapılanması ve 
Kamu Yönetimi

A. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Anayasal Yapı    1991 yılında Azerbaycan Cum-
huriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra, çağdaş topluma ayak uydurmak için bir ta-

A. Çar Rusya’sı Zamanında Yerel Yönetimler

Safeviler Devletinin 18. yüzyılın sonlarından Ruslarla mücadeleleri, onun ha-
kim olduğu topraklarda denetimin zayıflaması Azerbaycan’da feodal hanlıkların ya-
ranmasına zemin yaratmıştır. Azerbaycan hanlıklarını kuzey ve güney diye iki grupta 
toplayabiliriz(Azerbaycan Ülke Raporu,TİKA yayını :1993).  

Kuzeyde : Seki, Gence, Bakü, Derbent, Kuba, Nahçıvan, Talış, İrevan, Cevat.

Güneyde : Tebriz, Urmiye, Erdebil, Hoy.

16. yüzyıl Azerbaycan topraklarına seferler eden Rusya, birçok yönü ile önem taşıyan 
Kafkasya üzerinde kendi egemenliği kurmayı amaçlamıştı. Çar Rusya’sının terkibinde ka-
lan Azerbaycan burada uygulamaya koyulmuş yerel yönetim reformlarına bu veya diğer 
şekilde tabi tutulmuştur.

18. yüzyılın sonlarından Çar imparatorluğunda başlayan köylü ayaklanmaları ve soylu-
ların baskıları Çar’ı yerel öz-yönetimlerde reformlar yapmaya zorlamıştı (Güler,1992:87).  
Yapılan il Reformu ile ülke, nüfusu 300-400 bin arasında olan 50 Guberniya’ya (İl), 
bunlarda nüfusu 20-30 bin arasındaki yerleşme birimleri olan Uyezd (ilçe) kademeleri-
ne ayrıldı. Guberniya ve Uyezd yerel yönetim birimleri, yörenin askeri, mali ve yönetsel 
işlerinden sorumlu olan ve yörede çarizmin mutlak temsilcisi sayılan yöneticiler eliye 
yönetilirdi. 1775 yılında getirilen bu merkeziyetçi yapı, 1785 Soyluların baskısı ile (“Soy-
luluk Beratı”)   belli değişikliklere uğradı (Güler,1992:58). Rus imparatorluğunu bir vila-
yeti olan kuzey Azerbaycan’da dört Guberniya kurulmuş ve yerel idarelere Çarın atadığı 
General Gubernatörler (Valiler) başkanlık yaparlardı.

B. SSCB Zamanında Yerel Yönetimler 

1920 yılından 1922 yılına kadar Bolşevikler Azerbaycan’da bağımsızlığı savunan 
Azerilerin etkisini azaltmak, zor kullanarak aydınları yabancı ülkelere göçmeye mecbur 
etmek, ya da mahkemesiz öldürmekle, komünist siyasi bakış açısını yaygınlaştırmaya 
çalışmışlardır.

Azerbaycan 20 Eylül 1920 yılında Rusya Federatif Sosyalist Cumhuriyetine katılmış 
ve 31 Aralık 1922 yılında SSCB kurulmuştur. Bundan sonra 1922 yılında Azerbaycan, 
Ermenistan ve Gürcistan’dan oluşan Kafkasya ötesi Sosyalist Federal Sovyet Cumhuri-
yeti (KÖSFSC) kuruldu. Amaç bölgede mevcut etnik sorunları bir arada Rusya çıkarlarına 
uygun bir biçimde, bu üç ülke arasında öğle bir bölünme politikası yürütülerek ve stra-
teji olarak eğer bu ülkeler bağımsızlık kazanırlarsa etnik sorunları çok güzel bir şekilde 
kullanarak Rusya’nın etkisini korumak mümkün olsun. 1936 yılında bu konfederasyon 
iptal edilerek her bir Cumhuriyet ayrı ayrılıkta SSCB’ye üye oldular. Ve bu tarihte Azer-
baycan SSC adını almıştı (TOOBB-Sovyet Birliği Sonrası Bağımsız Türk Cumhuriyetleri 
Türk Cumhuriyetleri ve Türk Gruplarının Sosyo-Ekonomik Analizi ,1992:263).   Azerbay-
can Demokratik Cumhuriyeti zamanında 114.000 km2 yüzölçümü olan Azerbaycan’ın yüz 
ölçümü 86.600 km2 olmuştur.
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terdiği, iç ve dış ilişkilerde devleti temsil ettiği, devletin bağımsızlığının ve toprak bütün-
lüğünün güvencesi olduğu aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanı olduğu, ayrıca, 
Cumhurbaşkanının yargı bağımsızlığının da güvencesi olduğu hükümleri Anayasada yer 
almaktadır (Md 8).Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, genel olarak değerlendirildiğin-
de, oldukça ayrıntılı bir anayasadır. İkinci kısımda temel hak ve özgürlükler geniş ve ay-
rıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Temel hak ve özgürlükler kapsamında klasik haklar, 
siyasal haklar ve sosyal haklar yer almaktadır. Anayasa, yaşam, mülkiyet, çalışma hakkı 
ile düşünce ve vicdan özgürlüğünü ve diğer temel hak ve özgürlükleri ayrıntılı bir bi-
çimde düzenlemiştir.Anayasada kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir (Md. 7/3 bendi). 
Ancak Anayasanın 8. maddesinin 4. bendi bu ilkeyle çelişmektedir. Çünkü bu maddede 
Cumhurbaşkanı yargı bağımsızlığının güvencesi olarak gösterilmektedir. Halbuki yargı 
organının ve fonksiyonunun bütün özgürlükçü ve demokratik ülkelerde bağımsız olması 
gerektiği ilke olarak kabul edilmektedir (Turhan ,1993 : 12). Azerbaycan Anayasası’nın 
yürütmenin de başı olan Cumhurbaşkanını yargı bağımsızlığının güvencesi olarak gös-
termesi “hukuk devleti” ilkesine aykırı düşmektedir. Anayasa yargı açısından Azerbaycan 
Anayasası merkezileşmiş sistemi öngörmüş ve demokrasiye geçiş reformunun temel 
taşlarından biri olarak Anayasa Mahkemesini kurmuştur.

B. Devletin Temel Organları
Azerbaycan Anayasası “Başkanlık” sisteminin özelliklerini taşımaktadır. Azerbaycan 

Anayasası Amerikan Anayasasından esinlenerek kuvvetler ayrılığını anayasal bir kural 
haline getirmiştir. Buna göre;

-Yasama yetkisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Meclisine aittir.
- Yürütme Yetkisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına aittir.
-Yargı yetkisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin mahkemelerince kullanılır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası devletin anayasal yapısı için bir ana çerçeve çiz-

miştir. Burada Anayasa’da yer alan yasama, yürütme ve yargı organlarının yetki ve işle-
yişleri ve ilişkine ilkelere yer verilecektir.

1. Yasama Organı

Yasama yetkisi Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisine aittir (Md. 81). Milli Meclis 
genel oyla seçilen ve olağan görev süresi 5 yıl olan 125 milletvekilinden oluşmaktadır. 
Anayasası’nın 85. maddesine göre 25’yaşını bitirmiş her Azerbaycan vatandaşı yasalarla 
öngörülmüş ilkeler doğrultusunda milletvekili seçilebilirler. Ancak çifte vatandaşlığı olan, 
başka devletlerde devlet hizmetinde bulunanlar, yürütme ve yargı organlarında çalışan-
lar, bilimsel ve pedegoji çalışmaları dışında başka gelir sağlayıcı çalışmalar yapanlar, din 
adamlar, fiili ehliyetsizliği mahkeme tarafından onaylanan ve mahkemenin hükmü ile ce-
zaevlerinde hükümlü bulunan kişilerin milletvekili seçilmeyeceği Anayasa ile hükme bağ-
lanmıştır. Azerbaycan  Cumhuriyeti’nde parlamento seçimleri anayasa gereği 5 yılda bir 
kasım ayının ilk pazar günü gerçekleştiriliyor.Azerbaycan Cumhuriyeti’nde seçimleri ana-
yasal kurum olan Merkezi (Seçki) Seçim Komisyonu (Yüksek Seçim Kurulu)düzenliyor.

kım alanlarda reformlar yapmaya başladı. Bu reformların başlıca amacı, Azerbaycan’ın 
demokratik bir ülke gibi eşit şartlarla hareket etmesini sağlamaktır. Fakat 70 yıl süren 
totaliter rejimin unsurlarından kurtulmak kolay olmadı. Geçiş döneminde Azerbaycan’da 
toplumsal ilişkilerin ayarlanmasında bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların sebebi 
Azerbaycan’da gerekli alt yapısının olmayışından kaynaklanmaktadır. Merkezi idarenin 
taşra teşkilatıyla yerel yönetim organları arasındaki görev ve yetki açısından sınırların 
belirlenmemesi sorunların önemli kaynağını oluşturmaktadır.

Genel anlamda anayasa, bir devletin temel kuruluşunu, organlarını, bu organların 
işleyişini belirleyen, kendisinin üstünde başka bir yasa bulunmayan ve diğer yasalara 
dayanmak oluşturan hukuk kurallarının tümü olarak tanımlanabilir (Mumcu ,1980 :76).  

Anayasacılık akımının ortaya çıktığı 18. yüzyılın sonlarından bu yana, en azından özgür-
lükçü demokrasilerde, anayasanın işlevsel anlamı, onun devlet iktidarının sınırlanmasına 
yarayan bir araç olmasıdır. Devlet iktidarının türlü devlet organları arasında bölüşülüp, 
paylaşılması ve her biri devlet iktidarının bir parçasını kullanan bu organların, sahip ol-
dukları yetkiler yoluyla birbirlerini denetlemesi dengelemesi ve sınırlayıcı özellikte olması 
anayasal devlet yönetimini ortaya çıkarır (Özbudun ,1996 :20).  Azerbaycan Anayasası 
; Başlangıç 5 kısım ve 12 bölüm olmak üzere 158 asıl ve 12 geçici maddeden oluşmak-
tadır. Anayasa’nın Birinci kısmında Genel Esaslar başlığı altında Halk Egemenliği ve Dev-
letin Esasları, ikinci kısmında Temel Hak ve özgürlükler ve vatandaşların Esas Görevleri, 
üçüncü kısımda Devletin Egemenliği, başlığı altında Yasama, Yürütme ve Yargı Yetkisi, 
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Dördüncü kısmında Yerel Yönetimler, Beşinci Kısmında, 
Yasama Sistemi, Anayasada Değişiklikler ve Anayasaya ilaveler, başlıklarına yer verilmiş, 
geçici maddelerde ise Anayasa’nın uygulama biçimi üzerinde durulmuştur.

Bu Anayasa, Azerbaycan halkını devlet egemenliğinin tek kaynağı olarak belirlenmiş-
tir. Halk egemenliğini kendi iradesiyle seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanacaktır. Halkın 
seçtiği yetkili temsilcilerden başka hiç kimseye halkı temsil etmek, halk adına konuşma 
ve halk adına başvurma hakkı tanınmamıştır. Halkın hiçbir kesimi, Sosyal grubu, örgü-
tü veya hiçbir şahıs, egemenliğin kullanıcısı olmadığı hükmü anayasada yer almaktadır 
(Md. 6).Anayasa’nın birinci kısmının ikinci bölümünde devletin esasları üzerinde durul-
muştur. Azerbaycan devletinin demokratik, yasal Laik ve üniter bir Cumhuriyet olduğu, 
devletin bağımsız egemenliği, ise uluslar arası antlaşmalardan doğan yükümlülüklerle 
sınırlandırılabileceği ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde devlet egemenliğinin kuvvetler ay-
rılığı ilkesine dayandığı anayasa ile hükme bağlanmıştır (Md 7).

Buna göre : Yasama yetkisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Meclisine aittir. Yü-
rütme yetkisini Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kullanır. Yargı yetkisi de Azer-
baycan mahkemelerince kullanılır. anayasada, yasama yürütme ve yargı organlarının 
karşılıklı faaliyet gösterecekleri ve kendi yetkileri çerçevesinde bağımsız oldukları hükmü 
yer almaktadır. Azerbaycan devletinin başı olan Cumhurbaşkanı halkın bütünlüğünü gös-
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a) Devlet Başkanı Seçimi

Cumhurbaşkanı 35 yaşını doldurmuş, yüksek tahsilli, Azerbaycan Cumhuriyetinde 
en az 10 yıldır sürekli yaşayan, ağır suçtan ceza almamış, seçme ve seçilme yetkilerine 
sahip, başka devletlerde devlet görevinde bulunmayan, Azerbaycan Cumhuriyeti vatan-
daşları arasında genel oyla seçilir.

Anayasa ile Yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanına çok geniş yetkiler verilmiştir. 
Özellikle 109. maddesi uyarınca, Anayasa ile Milli Meclisin ve yargı organların yetkilerine 
dahil edilmeyen diğer tüm işlerde yürütme organı yetkili kılınmıştır.

b) Devlet Başkanının Yetkileri : 
1) Milli Meclisin Seçimlerini tayin etme,
2) Bütçeyi Milli Meclise sunma,
3) Milli Meclisin oluru üzerine Başbakanı, Anayasa Mahkemesi ve yüksek mahkeme 

üyeleri ile Başsavcıyı atama ve görevden alma. 
4) Bakanlar kuruluna başkanlık etme ve Bakanlar kurulunun üyelerini atama, görev-

den alma ve bakanlar kurulunun istifasını kabul etme,
5) Savaş koşulların Milli Meclise sunma,
6) Halk oylamasını kararlaştırma,
7) Milli Meclise yasa önerilerinde bulunma,
8) Seferberlik ilan etme, 
9) Af ilan etme, olağanüstü durumu ilan etme,
10) Genelge yayınlama, yasaları imzalama ve Anayasa ile Milli Meclisin yetkileri dahi-

linde olmayan diğer konuları yürütmeyi içermektedir (Md. 109).
Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti kendi anayasasını oluşturmuştur. Bu anayasanın ba-

şarılı olup olmayacağını uygulama gösterecektir. Aslında herhangi bir sistemin iyi işleti-
lebilmeyi, sistemin özelliklerinden çok sistemi işletmede yükümlü olanların niteliklerine 
ve performansına bağlıdır. Azerbaycan gibi siyasal demokrasi geleneğine sahip olmayan 
toplumlarda yönetici kadroların moral nitelikleri çok daha büyük önem taşımaktadır.

3. Yargı Organı

Demokratik ülkelerde yargı yetkisi ulus adına bağımsız mahkemeler kullanılır. Bu yet-
ki hiçbir biçimde başka bir organa yada kişiye devredilemez. Mahkemeleri, bağımsızlığı 
hukuk devlet ilkesinin en temel koşuludur.Anayasanın 125. maddesine göre; yargı yetki-
sinin yalnızca yargı organları yerine getirir. Yargı yetkisini Anayasa Mahkemesi, Yüksek 
Mahkeme ve genel mahkemeler hayata geçirir. Ve mahkemelerin kuruluşu anayasa ile 
belirlenir. Hakimler bağımsızdırlar ve dokunulmazlıkları vardır (Md. 127). Yalnızca Ana-
yasaya ve yasalara uymakla yükümlüdürler. Anayasaya göre ; Anayasa mahkemesi ve 
Yüksek Mahkeme üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhurbaşkanının önerisi üzeri-
ne Milli Meclisin oluru ile atanırlar ve görevden alınırlar. Anayasa Mahkemesi ve yüksek 
mahkeme üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karar Milli Meclisin 83 oyuyla 
kabul edilir, diğer hakimlerin görevden uzaklaştırılabilmesi ise Milli Meclisin 63 oyu ile 
kabul edilir.

18 üyeden oluşan Merkezi Seçki Komisyonu’nun bu yapısı 5 kasım 2000 seçimleri 
öncesinde şiddetli tartışmalara sebep olmuştur.

Merkezi Seçim Komisyonu’nda 6 üye parlamentoda temsil olunan iktidar , 6 üye par-
lamentoda temsil olunan Muhalefet  partileri, 6 üye ise Devlet Başkanı tarafından göste-
rilen  adaylardan(2 muhalefet, 4 iktidar kadrolarının göstereceği tarafsız kişilerden) belir-
leniyor.    Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu 125 üyeden oluşmaktadır. (TBMM Se-
çimleri için tasarlanan Türkiye Milletvekilliği)  Nispi Temsil yöntemiyle yapılan seçimlerde 
adaylar parti listelerinden gösterilir. Her parti öncelikli şart olan elli bin seçmen imzasıyla 
birlikte 25 adaydan oluşan listesini hazırlayarak Merkezi Seçim Komisyonuna baş vuruda 
bulunur. Partiler, MSK’nun incelemeleri sonucu seçime katılma hakkı elde edebilecekleri 
gibi redde edilebilirler. “Majoritar” kavramı ile ifade edilen Dar Bölge Çoğunluk yönte-
mi ile de   Azerbaycan Parlamentosunun  100 üyesi seçilir. Bu yöntemle aday olanlar 
ise 2 bin seçmenin imzasını toplayarak partili aday olabilecekleri gibi bağımsız olarak 
da  adaylık müracaatında buluna bilirler. Majoritar yöntemi ile seçilecek 100 üyeden biri 
için Dağlık Karadağ Özerk Bölgesinin başkenti Hankent’inin ermeni işgalinde olmasından 
dolayı sembolik olarak seçimler yapılmamaktadır. Proporsional – Nispi Temsil yöntemi 
ile seçimlere katılma hakkı elde edilen partiler ,için % 6 oy barajı uygulanmakta, Majori-
tar- Dar bölge çoğunluk yöntemi ile seçimlere katılma hakkı elde eden adayların ise se-
çim bölgesinde oyların % 50+ 1’ni almaları gerekmektedir. İkinci tura kalınması halinde 
en fazla oy alan aday seçilir. Parlamento seçimlerinin geçerli olması için seçmenlerin % 
25’inin seçimlere katılması yeterlidir. Azerbaycan Cumhuriyet’inde seçmen yaşı 18’ dır. 
Ülkede    4.221. 468 kayıtlı seçmen bulunmaktadır.Anayasa’ya göre ; Azerbaycan Cum-
huriyetinin Milli Meclisi, çoğunluk sistemi ve oranlı seçim esasına göre oluşmaktadır.
Anayasasının 94. maddesinde Milli Meclisin belirlediği kurallar özetle söyle belirtilmiş-
tir. İnsan hak ve özgürlüklerinden yararlanma, mahkemelerin kurulması ve hakimlerin, 
savcıların, avukatların ve noterlerin konumları, seçimleri, sıkıyönetim ve olağanüstü hal 
ilanı esasları, mülkiyet hakların aile ilişkileri, vergiler, çalışma ilişkileri ve sosyal güvence, 
devlet sınır rejimi, vatandaşların ve tüzel kişilerin statüsü, mülkiyetin kamulaştırılması ve 
özelleştirilmesi, dış ilişkiler, eğitim, bilim, kültür, sağlık, ulaştırma, gümrük, muhasebe, 
çevre, devlet güvenliği, savunma ve ordu hizmetlerine ilişkin yasalardır.

Anayasanın 96. maddesine göre : yasa önerisi ve diğer konuları Milli Meclisin gö-
rüşmesine önerme hakkı, Milletvekillerine, Cumhurbaşkanına, Anayasa mahkemesine ve 
Yüksek Mahkemeye tanınmıştır.

2. Yürütme Erki

Anayasanın, 99. maddesine göre yürütme yetisi Azerbaycan Cumhurbaşkanına aittir. 
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kişi en fazla iki dönem Cumhurbaşkanı 
seçilebilmektedir. Başkanlık Sisteminin bir özelliği olarak halk tarafından seçilmiş başkan 
hem devletin, hem de hükümetin başıdır.
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Bakanlar kurulunca görev ve yetkileri; devlet bütçesi tasarısının hazırlanarak Cum-
hurbaşkanına sunulması, devlet bütçesinin uygulanması, maliye, kredi ve para politika-
larının ve devletin ekonomik programlarının hayata geçirilmesi ve Cumhurbaşkanınca 
verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesini kapsamaktadır. (Anayasa, md. 119).
Anayasa’ya göre bakanlar kurulu, yeni seçilen Cumhurbaşkanını görevine başladığı gün 
istifasını Cumhurbaşkanına sunar. (Md. 116). Yine Anayasanın 118. maddesine göre 
Başbakan Cumhurbaşkanının önerisi üzerine Milli Meclis Cumhurbaşkanı’nın önerdiği 
adayı üç kez geri çevirirse, Cumhurbaşkanı Milli Meclisin onayına gerek kalmadan baş-
kanı atayabilir. Başkanlığa atanabilmek için seçme ve seçilme koşullarına sahip, 30 yaşını 
doldurmuş ve yüksek öğrenim görmüş olmak gerekir.

Başbakan’ın suç üstünde yakalanma dışındaki diğer konularda, görev süresince do-
kunulmazlığı vardır. Başkanın ana görevi bakanlıklar arasındaki eşgüdümü sağlamaktan 
ibarettir.Her bakanlığın başında siyasal bir yönetici olarak bakan bulunmaktadır. Bakan-
lığa atanabilmek için seçme ve seçilme haklarına sahip, 25 yaşını bitirmiş olmak gerekir. 
Bakanlar doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınırlar.Bakan, ba-
kanlığını temsil eder ve bakanlığın görev alanlarına giren konularda yürütme ve yasama 
organları ile ilişkileri sağlar. Her bakanlıkta bakan birinci yardımcısı ve bakan yardımcısı 
olmak üzere iki bakan yardımcısı bulunur. Her bakanlık devlet bütçesinden kendilerine 
verilen ödenekler çerçevesinde çalışmaları yürütmektedir.Bakanlıklar Cumhurbaşkanlı-
ğının oluru ve Ulusal Meclisin kararı ile kurulmaktadır. Bakanlıklar belli yasalara, devlet 
programlarına Cumhurbaşkanının ve Bakanlar Kurulunun kararlarına ve yönetmeliklerine 
göre faaliyet göstermektedirler.

 D. Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyetinde Yerel Yönetimler

 30 Eylül 1991’de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti hem merkezi hem 
de yerel yönetimlerde reformlar geçirmek çabaları göstermiştir. Ama bu reformlar sü-
rekli olmamış ve sonuçlar alınmamıştır. Gerekçe ise ülkenin savaş durumunda olması.
Azerbaycan, idari açıdan “rayan adı verilen ve Türkiye’deki illere karşılık gelen yönetim 
bölgelerine ayrılmıştır. Rayonların sınırları ve yönetim sistemi esas olarak Sovyetler Bir-
liği döneminden kalmadır. Sovyetler Birliği döneminde sistemin ideoloji gereği işçi ve 
köylülerin seçilmiş temsilcilerinden oluşan ve “Halk Deputatları Sovyetleri” adı verilen 
meclislerin, rayonlarda yönetimin temel organlarını oluşturduğu kabul edilmekteydi. 
Esas iktidar ise bu meclislere paralel olarak Komünist Partisinin ve onun yerli teşkilat-
larının elindeydi. Halk Deputatları Sovyeti” ise bütçenin kabul edilmesi ve diğer karar 
ve önlemlerin onaylanması ile görevlendirilmiştir.Yürütme yetkileri münhasıran Cum-
hurbaşkanı tarafından atanan icra hakimleri tarafından kullanılmaktadır. İcra hakimleri, 
kendilerine yardımcı olmak üzere iki veya üç yardımcı atamaktadır. İcra hakimlerine bağ-
lı olarak polis, maliye, ekonomi, tarım, hukuk, sosyal ve insani yardım, sağlık, eğitim, 
gençlik spor, kültür, nakliyat ve ulaştırma idareleri hizmet vermektedirler. Bu idari birim-
lere personel atanması, merkezi yönetim (burada merkezi yönetim dedikte, ilgili bakanlık 
anlaşılmaktadır), icra hakimi veya her ikisi tarafından ortaklaşa yapılmaktadır. Dolayısıyla 
bir yetki karmaşasında söz edilebilir.Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyetinin ilk Anayasası 

    Dokuz üyeden oluşan Anayasa Mahkemesinin yetkileri, Anayasa da şöyle belirtil-
miştir (Md. 130). Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanını Milli Meclisin, Bakanlar kuru-
lunun, Yüksek Mahkemenin, Cumhuriyet Savcılığının, Nahçivan özerk Cumhuriyeti, Yük-
sek Meclisinin ve Merkezi yürütme hakimiyeti organlarının kararlarının ve işlemlerinin 
Anayasaya uygunluğunu denetlemek, yürürlüğe girmemiş devletlerarası antlaşmalarının 
Anayasaya uygunluğunun, siyasi partilerin ve diğer sivil toplum örgütlerinin kapatılması 
ve yasama ve yürütme organları arasındaki yetki paylaşımı ile ilgili sorunları çözüme bağ-
lamak. Ayrıca, Anayasada öngörülmüş olan Anayasa değişiklerine ilişkin halk oylamasına 
gidilmesi, Milli Meclise yasa önerileri yapılması, Anayasa  ekler ile Anayasa ile kendine 
tanınmış diğer yetkileri kullanmak.

(II)  AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN YÖNETİM YAPISI

    1. Azerbaycan’da Merkezi Yönetim

Azerbaycan’da devletin temel yönetsel görevleri genel yönetimi oluşturan kuruluş-
larca yürütülmektedir. Genel yönetimin merkez örgütü, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 
Bakanlar kurulu, Bakanlıklar ve icra Hakimiyeti Başkanlıklarından oluşmaktadır.Yapısal 
anlamda kamu yönetimi, yasama ve yargı organları dışında kalan tüm devlet kuruluşlarını 
içine almaktadır.Devletin ana yönetsel yapısını oluşturan kuruluşlar, genel yönetim kuru-
luşları ya da merkezi yönetim olarak adlandırılmaktadır (Gözübüyük ,1991  :5). Merkezi 
yönetim yönetsel hizmetlerin merkezde toplanması ve bu hizmetlerin merkez ve merkez 
hiyerarşisi içinde yeralan örgütlerce ya da merkeze bağlı il, ilçe, bucak ve bölge yöneti-
mi gibi taşra kuruluşları eliyle yürütülmesidir (Gözübüyük,1991:6).  Azerbaycan’da 18 
bakanlık 19 merkezi devlet komitesi bulunmaktadır. Genel yönetim, üstleneceği görev-
leri yerine getirebilmek için kamu hizmetlerinin gereklerine göre taşrada örgütlenmiştir. 
Bu örgütler merkezdeki genel yönetimin taşraya bir uzantısıdır ve genel olarak ülkeye 
yayılmıştır. Genel yönetimin taşra kuruluşları şehir, rayon, kasaba ve köylerde örgüt-
lenmişlerdir. Şehir ve rasyonların icra Hakimi Başkanları doğrudan Cumhurbaşkanınca, 
atanmaktadır. Dolayısıyla da Azerbaycan’da Merkez ağırlıklı bir yönetim sistemi bulun-
maktadır. Ayrıca hükümet ya da bakanlıklara yardımcı olmak üzere merkezde kurulmuş 
yardım kuruluşlar bulunmaktadır.Devletin ve aynı zamanda hükümetin de başkanı olan 
Cumhurbaşkanının konumunu, daha önce “yürütme” bölümünde irdelediğimiz için bu-
radan üzerinde durulmayacaktır. Genel yönetimin merkezi örgütünü oluşturan ve Cum-
hurbaşkanlığına bağlı üst düzeyde bir icra organı olan Bakanlar kurulunun çalışmalarını 
Cumhurbaşkanı belirler, Bakanlar kurulu yaptığı çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanına 
karşı sorumludur. Bakanlar kurulunun yargılanması Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetindeki yapılanmayla benzerlik göstermektedir. Bakanlar kurulu, Başkan, Başba-
kan, Birinci Yardımcısı ve Yardımcıları, Dışişleri, İçişleri, Maliye, Savunma, Milli Tehli-
kesizlik, Ekonomi, Ticaret, Ulaştırma Gençlik ve Spor, Eğitim, Sosyal Güvenlik Kültür, 
Adalet, Basın ve Enformasyon, Sağlık, Tarım Dış Ekonomik İlişkiler, Malzeme Stokları 
Başkanı ile Baş idareler ve Komitelerin başkanlarından Meydana gelmektedir.
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-Belediye üyelerinin yetkilerinin tanınması, kanunla belirlenmiş hallerde onların yetki-
lerinin ittirilmesi ve yetkilerine hitam verilmesi;

-Belediyelerin iş tüzüğünün onaylanması; belediye başkanını ve onun yardımcılarının 
sürekli ve başka komisyonların seçilmesi, yerli vergilerin ve ödenişlerin belirlenmesi; 

- Yerli bütçenin ve onun icrası hakkında raporların onaylanması, belediye mülkiyetine 
sahiplik, ondan istifade ve onun hakkında karar; 

- Yerli sosyal savunma ve sosyal kalkınma programlarının kabul ve icra edilmesi, 
yerli ekonomik kalkınma programlarının kabul ve icra edilmesi, yerli çevre programları-
nın kabul ve icra edilmesi. Azerbaycan ve diğer orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin yerel 
Cumhuriyete geçerken, Türkiye’nin karşılaştığı sorunlar aynıdır (Fikret,  1997:122).  An-
cak mevcut ekonomik ve mali koşullarda yerel yönetim geleneğinin yaklaşık 70 yıldır ol-
madığı bu ülkede, mevcut yasal düzenlemelerle belediyelerin başarılı olacağını beklemek 
büyük iyimserlik olur.

E. Azerbaycan ve Türkiye Yerel Yönetimlerinin Karşılaştırılması

Türkiye’de yerel yönetimler il özel idareleri, belediyeler ve köyler olmak üzere 3 tür-
dür. Azerbaycan’da ise 27 Haziran 1999 tarihli Belediye Kanununa ve Azerbaycan Cum-
huriyeti Anayasasının 142. maddesine göre yerel yönetim türü belediyelerdir. Yani yerel 
nitelikli hizmetler belediyeler vasıtasıyla hayata geçirilir. Bu yüzden de burada Türkiye ile 
Azerbaycan belediyelerini karşılaştırma olanağı mevcuttur.Azerbaycan Belediye Kanunu-
nun 1. maddesine göre hiçbir vatandaş yerel hizmetlerin görülmesinde katılma hakkında 
mahrum edilemez. O yüzden de köylerde bile nüfusa bağlı olmayarak belediyeler ku-
rulmuştur. Türkiye’de ise 1580 sayılı kanuna göre köyün nüfusu 2000’i aşarsa o köyde 
belediye kurulabilir.

Aynı zamanda Türkiye’de mevcut olan “Büyükşehir Belediyesi” statüsü Azerbaycan 
belediye kanununda yer almamıştır.Türkiye’de belediyenin 3 organı var. Belediye başka-
nı, belediye meclisi, belediye encümeni. Azerbaycan belediye kanununun 14, 17 ve 18. 
maddelerine göre belediye organları belediye başkanı, belediye meclisi, geçici ve daimi 
kurulan komisyonlardan oluşmaktadır. Türkiye’de olduğu gibi Azerbaycan’da da belediye 
meclisi, belediyenin en büyük karar organıdır. Belediye meclisini belediye üyeleri oluştu-
rur. Türkiye’de olduğu gibi belediye üyeleri 5 yıllığına doğrudan doğruya halk tarafından 
seçilir. Belediye meclis üyelerinin sayısı, nüfusla orantılı olarak asgari ve azami miktarı 
Azerbaycan belediye kanununda belirtilmiştir. Azerbaycan’da 500’den az nüfusu olan yer-
lerde 5 belediye üyesi, Türkiye’de ise 10.000’den az nüfusu olan yerlerde 9 belediye üyesi 
belediye meclisine seçilmektedir.Belediye Başkanı ise Türkiye’de doğrudan doğruya halk 
tarafından seçilir. Azerbaycan’da ise belediye üyeleri kendi aralarından açık veya gizli oyla 
Belediye Başkanını seçerler.Türkiye’den farklı olarak Azerbaycan’da belediye üyeleri en 
az 6 ayda bir defa halkla, yaptıkları işlerle ilgili bilgi vermek zorundadır. Azerbaycan’da 
belediye seçimleri hakkında kanunun 24. maddesine göre belediye üyeliğine seçilebil-
mek için, yani aday olabilmek için, nüfusa orantılı olarak bu maddede belirtilen sayıda 

Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in başkanlığı ile Devlet komisyonu tarafından hazırlanmış 
12 Kasım 1995 yılında yürürlüğe girmiştir (Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası,1996:1).  

Anayasanın 7. maddesine göre, “Azerbaycan Devleti, demokratik, hukuki, Laik ve 
Üniter Cumhuriyettir. Amaç demokratik devlet kurmaksa, demokratikleşmenin ana boyu-
tu olan yerel demokratik yönetim ilkesi benimsenmektir (Azerbaycan Cumhuriyeti Ana-
yasası,1996:1). Dolayısıyla yerel yönetimler merkezi idarenin verdiği görevleri yapabilir 
ve devrettiği yetkileri kullanabilir.Anayasanın Mülkiyetle bağlı 13. maddesinin II. bendi 
cevap veriyor. “Mülkiyet devlet mülkiyeti, özel mülkiyet ve belediye mülkiyeti türünde 
olabilir.  

Anayasaya göre Azerbaycan’da yerel hizmetler iki yolla veriliyor:
a) Merkezi idarenin bir kolu olan yerel yürütme hakimiyeti organları;
b) Yerel hizmetleri hayata geçiren belediyeler.
Devlet kurumlarının taşra kuruluşlarının işini, eşgüdümleştiren ve yerlerde yürütme-

nin başı olan yerli yürütme hakimiyetlerinin başçılarını Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı atar ve görevden alır. Anayasanın 124. maddesine göre yerel yürütme hakimi-
yetlerinin yetkilerini Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı belirliyor. Anayasanın IX. 
Faslı “Belediyeler adlanıyor (Azebaycan Cumhuriyeti Anayasası ,1995:7 ).  Altı maddeden 
(m. 142, 143, 144, 145, 146) oluşan bu fasılda idarenin teşkili, belediyelerin işinin teşkili, 
belediyelerin yetkileri, belediye kararları ve belediyelerin işinin teşkili, belediyelerin yetki-
leri, belediye kararları ve belediyelerin bağımsızlığının teminatı ile ilgili konular belirlen-
miştir.     Azerbaycan Cumhuriyetinde belediyeler seçimler esasında kurulur. Belediyelere 
seçim kuralları ve belediyelerin statüsü kanunla belirlenir.Belediyelerin statüsü hakkında 
Azerbaycan Cumhuriyeti yasasının 27. maddesine göre : “Belediyelere seçimler, vatan-
daşlarını kanunla belirlenmiş seçim hakları temin edilmekle; genel, eşit, doğrudan seçim 
hakları esasında serbest, şahsi, gizli oy verme yolu ile hayata geçirilir. Belediye seçimleri 
“Belediye Seçimlerinin kuralları hakkında Azerbaycan Cumhuriyetinin kanununa uygun 
olarak hayata geçirilir. Azerbaycan Cumhuriyetinin devlet organları belediye seçimlerinin 
demokratik olarak hayata geçirilmesine teminat verirler.”

Belediyelerin yetki müddeti 5 yıldır. Belediyelerin yetkileri onların ilk toplantı günü 
başlar ve yeni seçilen belediyelerin birinci toplantı günü sona erer. Belediye üyelerinin 
yetkileri yalnız belediyenin yetki müddetinde yürürlüktedir.Seçim günü 18 yaşını tamam-
layan ve yaşı 18’den yukarı olan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının belediyelere 
üye seçmek hukuku vardır. Seçimler günü 21 yaşını tamamlayan ve yaşı 21’den yukarı 
olan Azerbaycan Cumhuriyetinin vatandaşları belediyelere üye seçilebilirler. İcra hakimi-
yeti organlarında çalışan vazifeli şahıslar, hakimler, hukuk muhafaza organlarının çalı-
şanları, din adamları, subaylar belediye üyesi seçilemezler. Belediye üyelerini seçmenler 
doğrudan seçerler. Seçmenler şahsen ve gizli oy verirler. Belediye seçimleri pazar günü 
yapılır. Belediyelerin yetkilerinin bitmesine en geç 120 gün kala yeni seçimler belirlenir.

Belediye kendi faaliyetini toplantılar, sürekli ve başka komisyonlarınca hayata geçirir. 
Belediye toplantılarını belediye başkanları çağırır. Anayasaya göre belediyelerin toplan-
tılarında aşağıdaki meseleler çözülebilir (Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası,1995:54). 
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seçici imzası toplanıp Merkezi Seçim Komisyonuna verilmelidir.Yerel nitelikli hizmetlerin 
sunulmasında Azerbaycan ve Türkiye belediyelerinin genel olarak görevleri benzerdir. 
ama burada sorun Azerbaycan’da il özel idaresi gibi bir yerel yönetim türü olmadığı için 
bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır.Azerbaycan’da da Türkiye’de olduğu gibi, Belediye 
Başkanı belediyenin en büyük yürütme organıdır, belediyeyi temsil eder ve belediye mec-
lis toplantılarına başkanlık eder. Ama Türkiye’den farklı olarak Belediye Başkanı, belediye 
meclisi kararlarını imzalayıp yürürlüğe koyan son mercidir. Türkiye’de Vali’nin onayı ge-
reken belediye meclis kararları mevcuttur. Azerbaycan’da ise belediye meclisinin hiçbir 
kararı merkezi idarenin taşra teşkilatı olan İcra Hakimiyetinin Başkanı tarafından onaya 
tabi tutulmamaktadır. Hatta bütçelerini bile belediye meclisleri kendileri yapar, onaylar, 
yürürlüğe koyar. Sadece yaptıkları bütçe ile ilgili Maliye Bakanlığına bilgi vermek zorun-
dalar.Azerbaycan belediye Kanununu incelediğimiz zaman hangi vergilerden ne kadar 
pay alınacağı, hangi araç ve cezaları uygulayabileceği açıkça belirlenmiştir. Belediyeler 
yeni kuruldukları için bunların gerçek gelirlerinin neler olduğunu çalışma süreçleri için-
de görebiliriz. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde siyasi istikrarı sağlayacak, Dağlık Karabağ 
sorunu başta olmak üzere ekonomik, sosyal v.d. sorunların aşılmasına imkân yaratacak 
tek çare demokrasidir. Azerbaycan Türkleri ülkelerinde demokrasinin yerleştirilmesinin 
gerekliliğini biliyorlar. Halk bu istikâmetteki çabalarında, Türkiye’den en az batı ülkeleri 
düzeyinde destek bekliyor. Türkiye’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne beklentiler doğrultu-
sunda sağlayacağı destek ve yardımlar iki ülke ilişkilerinde ulaşılması gereken düzeyi 
temin edecek. Aksi ise iki ülke arasında sorunlar yaşanması gibi bir neticeyi yaratacak-
tır. Böyle bir durum ise, Türkiye’nin esasen olması gerekenin çok altında seyreden Türk 
Cumhuriyetleri ile ilişkilerinde de hüsranı getirecektir. Unutulmamalıdır ki, Türkiye’nin 
Kafkasya Asya özelliklede Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerinin kilit noktası Azerbaycan’dır.

SONUÇ

İdari yapılanma konusunda her zaman ve her ülke için ideal olabilecek bir modelden 
söz etmek imkansızdır. Ülkelerin idari yapılanlarını, ekonomik ve coğrafi yapıları gelenek-
leri, stratejik durumları gibi unsurlar belirlemektedir.   Teknolojinin  hızla gelişimi ,çevre 
koşulları,doğal kaynakların sorumsuzca yok edilmesi,artan dünya nüfusu ve artan tüke-
tim talepleri nedeniyle karşımıza yeni bir dünyayı çıkarmıştır. Bu yeni dünya düzeninde 
gelir,eğitim ve kültür farkları hızla artan terör, kaos ve ayrımcılık doğurmuştur. Halkımızın 
ve devletimizin sorunlarına çözüm getiren yeni kalkınma modellerine  ihtiyacımız vardır. 
Vizyon ve misyonumuzu  yeniden belirlemek zorundayız.



21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 6362

TÜRK CUMHURİYETLERİNDE 
RADİKAL DİNÎ HAREKETLER (Balkanlar Örneği)

Prof. Dr. Ramazan BİÇER
Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

GİRİŞ

1992 yılında Bosna Hersek Parlamentosunun bağımsızlık kararı almasından son-
ra Yugoslavya Federal Ordusu, Saray Bosna’ya girdi. Bu istila karşısında Bosna’lı 
Müslümanlar özellikle Alia İZZETBEGOVİÇ önderliğinde vatanlarını savunma hareketi-
ni başlattılar. Bu, Bosnalı Müslümanlar tarafından bir cihad olarak nitelendirildi. Vatanı 
savunmanın ve düşmanı ülkeden kovmanın dini bir yükümlülük olduğunun bilinciyle, 
bu kutsal görev aynı zamanda Bosnalıların dini duyarlığını da artırdı. Nitekim bu vatan 
savunması bir anlamda Bosna’da kurulacak İslam devletinin de oluşumuyla ilgili söylem-
lere yol açtı. Bu beklentiyi İZZETBEGOVİÇ “İslam itikadı ile gayr-i İslami hukuk ve siyaseti 
bağdaşamaz” sözüyle ifade etmiştir. Buna göre Bosna, öncelikle düşman işgalinden kur-
tulacak ve ardından İslami bir yönetimin kontrolünde olacaktır.

Bosna işgalini, Müslümanlara karşı bir hareket olarak değerlendiren bir çok kimse, 
i’la-yı kelimetullah amacıyla Allah yolunda cihad düşüncesiyle, dünyanın çeşitli ülkele-
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gücünü de arkalarına alarak, buralarda evlenmişler, cami yaptırmışlar veya yardım der-
nekleri açmışlardır. Hem dinî hem de ekonomik yönden cılızlaşan Balkan Müslümanlarının 
bir kısmını kendi görüşleri doğrultusunda yönlendirmişlerdir. Ayrıca buradaki Müslüman 
ailelerinin çocuklarını eğitim ve öğretim amacıyla Suudi Arabistan’a göndermişlerdir. 
Oralarda lise veya üniversite eğitim ve öğretimi gören çocuklar, Balkanlardaki ülkelerine 
döndüğünde, Selefî-Vahhabî inanç doğrultusunda etrafındakilerle iletişime, daha doğru 
bir tabirle yerel kültürle iletişimsizliğe girmişlerdir. 

Buradaki Selefî ifadesi daha çok Vahhabî anlamında kullanıldığı, Vahhabîlerin de 
kendilerinin itikatta Selefî anlayışa sahip olduklarını iddia etmelerinden dolayı, iki terim 
yan yana kullanılmıştır. Selef tabiri, sahabiler, tabiin ve onlardan sonra gelen anlamında 
olan tebeu’t-tabiin kesimini kapsamaktadır. Ancak bu veri, çok sağlıklı görünmemekte-
dir. Zira belirtiler periyottaki kimselerin “Selefî” adıyla böyle bir sistemli oluşum içeri-
sinde oldukları ileri sürülemez. Öte yandan bazı Batılıların Selefî kimseler olarak Ahmed 
b. Hanbel, Ebu Hamid el-Gazzalî, İbn Teymiyye, İbn Kayyim el-Cevziyye, Muhammed b. 
Abdülvahhâb, Cemaleddin Afganî, Muhammed Abduh ve benzeri kimseleri kaydetmeleri 
de tutarlı görünmemektedir. (Hellmich 2008, 117) Zira Vahhabîlik düşüncesinin kaynağı 
anlamında Selefîyye’nin temel örgüsüne sahip olmayan Gazzalî, Afganî ve Abduh gibileri-
nin bu kategoriye dahil edilmesi isabetli görünmemektedir. Aksine bu kimseler daha çok 
yenilikçi statüdedir. 

Hem Balkanlara yerleşen Ortadoğu kökenliler, hem de Arabistan’da eğitim ve öğre-
tim görerek buraya dönenler, etraflarındaki Gayr-i Müslim insanlarla ilişkiden uzak kalıp, 
doğrudan Müslümanları hedef almışlar, kendi oluşturdukları cemaat ve camiye gelme-
yenleri, İslam’ın dışında kabul ederek kendi cemaat ve camilerine davet etmişler, kabul 
etmeyen kesime şiddet uygulamaya başlamışlardır. Bunun yanında cami etrafında bulu-
nan Müslüman mezarlarını tahrip etmeye, özellikle Osmanlı dönemine ait mezar taşlarını 
ve tarihî eserleri kırmaya ve parçalamaya başlamışlardır.

Doğrudan Balkan Müslümanlarına yönelik şiddet eylemleri yanında bu kimseler, 
Bosna-Hersek’te bulunan ABD ve İngiltere konsolosluklarına silahlı saldırıda bulunmuş-
lardır. (Shay 2007, 71, 72) Bu yönlü gerçekleşen olaylar iki boyutludur: Birincisi, ulus-
lararası terör eylemi konumunda konsolosluklara saldırmışlardır. Yukarıda kaydedilen 
diğer tür ise, daha çok yerel bir statüdedir. Ancak bu yerellik olgusu, Müslümanların bu-
lunduğu her yerde uygulanmaya başlayınca, uluslar arası bir statü kazanmıştır. 

Bu şekliyle radikal akım mensupları, iç ve dış olmak üzere iki yönlü şiddet eylemlerine 
girmektedirler. Her iki durumda da, eylemi yapanlar Müslüman kimliğine sahiptir. Şiddet 
uygulanan kesim ise, kemiyet açısından Müslümanlar (halk), keyfiyet açısından ise dini 
kesimden çok siyasi boyuttakilerdir (yöneticiler). 

Balkanlardaki dinî-İslamî oluşum iki şekilde gerçekleşmiştir. Birincisi, önceki dönem-
lere dayanan ve Müslüman olan halk kesimidir. Bunlar arasında özellikle Türk kökenli 
olanların ayrı bir önemi bulunmaktadır. Balkanlara İslamiyet, Osmanlılardan önce gel-
miştir. Bu nedenle Osmanlı devleti Balkanlara ulaştığında, azınlıkta olan bazı Müslüman 
gruplar bulunmaktaydı. (Norris 1993, 19-32) Ardından Osmanlıların iskân politikası 

rinden buraya savaşmak amacıyla geldiler. Bu ülkeler arasında Türkiye, Suudi Arabistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Malezya, Afganistan, Pakistan ve diğer ülkeler vardır. 
Ancak bunlar içerisinde en fazla Suudi Arabistan çıkışlı mücahitler daha çok dikkat çek-
miştir. Zira Suudi Arabistan’dan cihad etmek amacıyla bireysel olarak gelenler olduğu 
gibi, ülkedeki bir çok yardım kuruluşları yanında daha sonraları dikkatlerin üzerine çeki-
leceği el-Kaide grubu, bizzat Bosna-Hersek ile yakından ilgilenmiştir.

NATO’nun müdahalesiyle savaş sona erdikten sonra, Bosna’ya gelen mücahitlerin bir 
kısmı ülkelerine geri döndüler. Bir kısmı ise diğer Balkan ülkeleri yanında, Türk cumhu-
riyetlerine, Irak ve Afganistan’a gittiler. Bir diğer bölümü ise, burada kalmıştır. Kalanların 
ezici çoğunluğu Suudi Arabistan’lı olup, Vahhabî düşüncesine mensup kimselerdi.

Küçük yaştan beri cihad dersleriyle büyüyen ve bunu da Selefî-Vahhabî anlayışı 
doğrultusunda algılayan bu kimseler, kendi kabulleri dışındaki insanları da bir tür “şirk” 
içerisinde görmek suretiyle, onlara karşı cihad etmenin vücubiyetine inanmışlardır. Bu 
doğrultuda kendi doktrinlerini yaymayı ve bu uğurda savaşmayı, kutsal olarak kabul et-
mişlerdir. Bu gerekçe onların Balkanlarda kalmalarına ve yöre Müslümanlarına yönelik 
faaliyette bulunmalarına neden olmuştur. Bunlardan bir kısmı, kendileri gibi düşünmeyen 
ve komünist dönem sonrası dini bilgilerden yoksun kalan ama geleneksel kültür ile dinini 
yaşamaya çalışan insanlara yönelik şiddete varan eylemlere girişmelerine yol açmıştır.

Balkan savaşlarında yer alan önemli gruplardan bir kısmı da İran’dan gelen kimseler 
idi. Onlar da bulundukları bölgelerde kendi Şîi mezheplerini yaymaya çalışmışlardır.

Bosna Hersek ve Kosova gibi Balkanlarda meydana gelen bağımsızlık savaşlarında 
görev alan mücahitler arasında Batı literatüründe terörist olarak nitelenen binlerce gönül-
lüsüyle Müslüman Kardeşler Cemaati de vardır. Bunların bir kısmı da savaş sonrası ülkele-
rine dönmeyerek buralara yerleşmişlerdir. Yine bu savaşlarda Usame b. Ladin ve Zevahirî 
önderliğinde el-Kaide örgütü mensupları da bulunmaktaydı. (Shay 2007, 140-141)

Balkan savaşlarında görev yapanlar arasında yer alan bir başka grup da, Cezayir 
başta olmak üzere Kuzey Afrika’dan gelip, Fransa’da yaşayan Müslümanlar ile genellik-
le Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi yerlerden göç ederek İngiltere’ye yerleşmiş olan 
Müslümanlar vardı. (Shay 2007, 152, 159-161) Bunların savaş sonrası ülkelerine dönüş-
lerinde problemler yaşanmış ve bunlar özellikle 11 Eylül olayı ardından potansiyel tehlike 
olarak değerlendirilmiştir.

Balkanlarda savaşan mücahitler arasında Çeçenistan başta olmak üzere Kafkasya 
ülkelerinden gelen Müslümanlar da bulunmaktaydı. Bunlar ise Rusya Federasyonu ta-
rafından tehlikeli kimseler olarak görülmüş ve özellikle Rusya’nın buralara yönelik poli-
tikalarında ve yöre halkına yönelik baskılarında gerekçe olarak gösterilmiştir. Benzer du-
rumlarda Ukrayna devleti ve diğer Türk Cumhuriyetleri için geçerli olmuştur. (Kırımoğlu 
2010; Yeşilot 2007, 433-450)

Bosna savaşına katılıp da, ülkelerine geri dönmeyen veya Irak ve Afganistan gibi 
ülkelere “hicret” etmeyen Suudi Arabistan menşeli mücahitler, Bosna-Hersek ve 
Müslümanların yaşadığı diğer Balkan ülkelerine gitmişler, Arabistan devletinin ekonomik 
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na yönelik bir anlam ortaya çıkmaktadır. Buna göre “iyi” ve “doğru” bilincine sahip bir 
Müslüman, “kötü” ve “yanlış” üzerinde olan kimseye, doğrusunu anlatmak zorundadır 
(vacip).

Burada irdelenmesi gereken asıl sorun, ‘iyi’ ve ‘doğru’, ‘kötü’ ve ‘yanlış’ ın ne olduğu 
ve bu konudaki ölçüttür. İslam inanç ekolleri ve mezhepleri, iyi ve kötü tanımı üzerin-
de durmuş, tanımlamayı denemiş ve bir kavram çerçevesi oluşturmaya çalışmışlardır. 
İslam düşüncesinin önemli ekollerinden olan Mu’tezile’ye göre iyi, aklın benimsediği hal, 
durum ve tavırdır. Kötü ise, aklî bağlamda bunun tam aksidir. Ehl-i sünnet bilginleri de 
konuyla ilgili görüşlerini sergilerken, farklı bir yaklaşımda bulunmuştur. Buna göre iyi, 
Allah’ın emrettiği, kötü ise O’nun yasakladığıdır. Bu, Ehl-i sünnet ekolüne ait Eş’arîlerin 
yaklaşımıdır. Bu tanıma göre, Allah bir şeyi emrederse, o iyidir; yasaklarsa, o kötüdür. Bu 
görüş aynı zamanda Cebrî bir düşüncenin de ürünüdür. Matüridilere göre ise, Allah bir 
şeyi iyi olduğu için emreder, kötü olduğu için yasaklar. Dikkat edilirse, burada Matüridîler 
ile Mu’tezile arasında ciddi bir yakınlık söz konusudur. Eş’arîlerin yaklaşımında, Allah’ın 
buyruğunun ana etken olduğu, Matüridî ve Mu’tezile’ye göre ise, eşyanın tabiatı ön plana 
çıkarıldığı görülmektedir. (Bakıllani 1947, 103; Yaltkaya 1926, 115)

İyi ve kötü hakkındaki yorumlar bu şekilde olunca, burada ana etkenin, kişilerin an-
layış ve algılayışları, mezheplerin yaklaşımları söz konusu olmaktadır. Bu durumda söz-
gelimi bir Vahhabî için kötü ve yanlış olan bir husus, bir Ehl-i sünnet mensubu için öyle 
olmayabilir. Bu nedenle ilgili hadisi yorumlama da farklı doğrultuda olabilmektedir. Öte 
yandan, söz konusu hadisteki buyruk, resmî kanun ve kurallar doğrultusunda uygulan-
mazsa, yerel anlayışlar öne çıkmış olur ki, bu da kargaşa ve terörün ön hazırlayıcıları 
olmuş olur. Nitekim İslam bilginlerinin önemli kısmı ilgili hadisinin içeriğinin devlet ka-
nalıyla, kanun ve kurallar doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiği kanaatinde olmuşlardır.

Öte yandan İslam dininde zorlama olamayacağına yönelik kutsal buyruklar bulunma-
sına rağmen, (el-Bakara 2/256) dinî kaynaklı terör olaylarının temel referansları arasında 
bulunan bazı ayetler için de, benzer bir yöntem geçerlidir. Zira Kur’an’ın ana temasına 
bakıldığında, Müslümanları müspet hareket etmeye yönelik, ıslaha teşvik edici buyruklar 
dikkat çekici bir yoğunluktadır. Bunun yanında şiddet içeren ayetler de vardır. Bu durum-
da şiddet içeren ayetlerin bağlamını dikkate almadan yapılan bir tefsir ve yorum, tutarlı 
bir yaklaşım olmaz. Böyle okuma biçimleri marjinal kalır ve genel-geçer İslam düşünce-
sinin bir parçası olamaz. Marjinal oluşumlar ise, insanî-toplumsal bir nitelik olduğu için, 
her kesim ve alanda bulunur ve çoğunluğun görüşünün temsilcisi olamaz.

Cihad teriminin birçok anlamı bulunmaktadır. Özellikle konuyla ilgili olan meşhur hadis 
doğrultusunda meseleye yaklaşım sergileyecek olursak, cihadın kapsamı, daha da geniş 
bir alana yayılmaktadır. Nitekim Hz. Peygamber bir savaştan dönerken, “Küçük cihattan 
büyük cihada dönüyoruz” demiştir. ( Süyûtî, II, 73) Bu ifadenin yorumu ise, nefisle olan 
savaştır. Her halükarda her ikisi de cihad olarak nitelendirilmiştir. Ancak öncelik, bireysel 
olup, kişinin kendisini eğitmeye, ruhen terbiye etmeye, kişiliğini geliştirmeye ve manen 
yükseltmeye yönelik çabasına verilmiştir. Anlam ve yönelim ne olursa olsun, ilgili hadis 
ifadesi doğrultusunda, şiddet içeren cihad olgusunun, resmi kurum yani devlet tarafından 

doğrultusunda Anadolu’dan bazı kimseler Balkanlara götürülmüş ve orada ikamet ettiril-
miştir. Bu doğrultuda günümüzde Balkanlarda yaşayan Müslümanların büyük çoğunluğu 
Türk kökenlidir. Böylece Türkler, Balkan İslam’ının simgesi olmuş ve genelde Türk dendi-
ği zaman İslam kastedilmiş ve anlaşılmıştır. 

Özellikle Bosna savaşı sonrası Balkanlara yerleşen kimseler, Balkan Müslümanlarının 
ikinci boyutunu temsil etmektedir. Bu kesim, sonradan Balkanlara geldiği için, Balkan 
halkları tarafından ikinci derecede değerlendirilmiş ve bunların eski komşuları olan 
Türklerden farklı kimlik ve kişiliğe sahip oldukları gözlemlenmiştir. Nitekim hangi kesim-
den olursa olsun, Balkanlarda yeni İslamî oluşumu yönlendiren ve şekillendiren kimse-
ler farklı bir nitelendirmeye tabi tutulmuştur. Balkanlarda karşılaştığımız birçok kimseye 
“Cami nerede?” diye sorduğumuzda, “Hangi cami, Arap mı Türk mü?” şeklinde bir ya-
nıtla karşılaşılmıştır. Bu bağlamda mesela Bulgaristan’da olduğu gibi, camiye giden bazı 
kimselerin, mesafe süresi ve oranı dikkate alınmaksızın, “Arap” veya “Türk” camisine 
gittiklerini gözlemledik. Bu durum göstermektedir ki, Balkanların yerli nüfusunun bir bö-
lümünü oluşturan Türklerin benimseyip temsil ettiği İslamiyet, daha sonra gelenler tara-
fından farklı bir boyuta kaydırılmıştır. Zira bu kesim Balkanlara gelmeden önce, oralarda 
tek bir “cami” vardı, şimdi ise, ön takılı camiler oluşmuştur. 

Her halükarda Balkanlara sonradan gelen Müslümanların, Körfez ülkeleri başta olmak 
üzere genelde dünyanın farklı ülkelerinden, cihad ruhuyla hareket eden kimseler olduğu 
görülmektedir. Toplumunun büyük bir kesiminin Müslüman olduğu bir ülkeyi savunmak 
üzere cihad ruhuyla buraya gelmişlerdir. Bunun yanında onların büyük bir kısmı, kendi-
leri dışındakilere doğru bir yöneliş içerisinde olan mücahit ruhlu ve “i’la-yı kelimetullah” 
amacıyla orada olan insanlardır. Buradaki cihad olgusunun hem Müslüman olmayanla-
ra hem de Müslümanlara yönelik olduğu inancı içerisinde bulunan bu insanlar, mensup 
olduğu mezhebin veya inandığı değerlerin yaygınlaşmasını şiddetle arzu etmektedirler. 
Hele karşılarındaki “gürûh”, İslam’a mensup olduğunu iddia edip, inandıkları değerleri 
bilmiyor ve dolayısıyla dinî buyruklara aykırı hareket ediyorsa ve üstelik de “doğru” yu 
öğrenmek istiyorlarsa, bu kesim için önemli bir çalışma alanı doğmuş oluyordu.

Müslümanlar için, öncelikle dinini Kur’an ve Hz. Peygamberin buyrukları doğrultu-
sunda yaşamaları, dinî bir zorunluluk yani vaciptir. Bu doğrultuda dinî buyrukları başka-
larına göstermek ve anlatmak suretiyle (tebliğ) cihad etmek de ikinci derecede bir görev-
dir. Bu sunum/tebliğ şekli ise, ya bizzat yaşayarak ve başkalarına örnek olarak (hâl dili) 
gerçekleşecektir ya da dinî buyrukları başkalarına anlatmak suretiyle tahakkuk edecektir 
(kâl dili). Bu İslamî literatürde “nasihat” olarak adlandırılmıştır. Nasihat ise, bir başkası-
nın hayrını, iyiliğini istemek demektir. Bunun hedef kitlesi ise, hem Müslümanlar hem de 
gayr-i Müslimler olabilir.

Bu bağlamda “kötülüğü gören, eliyle, imkânı yoksa diliyle düzeltsin, bu da elinden 
gelmiyorsa, kalbiyle buğz etsin” mealinde hadis (Müslim, “iman” 78; Tirmizi, “Fiten” 11), 
Müslümanlara bu görevi yüklemiştir. İlgili hadisin sahih olduğunu kabul ederek metin 
düz okunduğunda, tarihsel boyutta Haricilik ve Vahhabilik; güncel bir örnek olması ba-
kımından da Afganistan’da Taliban ve el-Kaide’nin anlayış ve uygulayışının doğruluğu-
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Müslüman olup da uluslararası terör hareketlerine katılan kimselerin cihad olarak ad-
landırdığı eylemlerinin bir başka önemli gerekçesi de, kâfirler yanında müşrik olan kesime 
karşı tevhid mücadelesidir. Buradaki temel referans da, Selefî-Vahhabî doktrinde şekil-
lenen tevhid anlayışıdır. Bu felsefeye göre tevhid inancına aykırı olan bütün düşünce ve 
eylemlerle mücadele etmek vaciptir.

Bilindiği gibi Balkan ülkeleri, komünist-sosyalist bir dönem sonrası bağımsızlıklarını 
ilan etmişlerdir. Onların bir kısmı büyük mücadeleler sonucu devlet statüsüne kavuşmuş-
tur. Komünist-sosyalist dönemde din toplumdan tamamen dışlanmaya çalışılmış, kitle-
lere ateizm düşüncesi aşılanmaya çaba gösterilmişti. Okullarda bu eğitimi alan Yahudi, 
Hıristiyan ve Müslümanlardan dine karşı tavır oluşturulmuş, insanlar dine lakaytlaştırıl-
mıştı. En azından görüntü böyleydi. Bağımsızlık sonrası Balkan halkları, dine yönelme-
ye başlamıştır. Bunda üç etken olduğu sanılmaktadır. Birincisi, her şeye rağmen insanlar 
geleneksel-kültürel boyutta dini yaşamış, bu nedenle de dinini unutmamıştır. Fırsat or-
taya çıkınca da gizli olarak sürdürdüğü inancını dışa vurmuştur. İkincisi ise, bağımsızlık 
sonrası Batıdan gelen Hıristiyan misyonerleri, insanlara dini hatırlatmış ve sunmuştur. 
Bu tutum karşısında Hıristiyanlar dinlerine yönelmeye başladı. Misyonerler, aynı faa-
liyetleri Müslüman ve Türkler üzerinde de yürütmeye başlayınca, bu durum karşısında 
Müslümanlar kendi dinlerini hatırlamaya ve ona yönelmeye ve aynı zamanda misyonerlere 
tepki duymaya başladılar. 

Balkanlardaki Müslümanların dinlerine yönelme ve sahip çıkmaya başlamalarının 
bir başka nedeni de, Bosna savaşı sonrası Balkanlarda kalan ve buralara yerleşen mü-
cahitlerin çabalarıydı. Burada dünyanın birçok ülkesinden gelen kimselerin kendi kabul 
ve anlayışları doğrultusunda sunmuş olduğu dinî anlayış önemli bir yer tutar. Gelenlerin 
bir kısmı Şîa mezhebi eksenli İslam’ı takdim ederken, bir kısmı da Ehl-i sünnet anlayışı-
nı tebliğ etmişlerdir. Ancak bu kesim arasında kendilerini “Ehl-i Sünnet-i Hassa” olarak 
takdim eden ve Selefin dinî anlayışına inandıklarını söyleyen Vahhabî temayüllü insanlar 
da bulunmaktaydı. Bunların İslamî yaklaşımları, yüzyıllardan Osmanlı toprakları olarak 
kalmış Balkanlardaki Türk ve diğer Müslümanların genel-geçer İslam anlayışlarıyla bağ-
daşmamaktaydı. Bilindiği gibi Osmanlı Türklerinin dini anlayışı daha çok Hanefî-Matüridî 
ekseninde oluşmuştur.

Balkanlarda yerleşen ilk nesil Selefî-Vahhabî dâileri, başta Arabistan olmak üzere 
Körfez ve Ortadoğu ülkelerinden edinmiş oldukları maddi-manevi destekle, buralarda ge-
niş çaplı faaliyetler yürütmeye başladılar. Bu çalışmalarında kısmen başarılı oldukları gibi, 
kısmen de şiddet kullanmak suretiyle kendilerini kabul ettirmek amacıyla zor kullanmaya 
başlamışlardır. 

Öte yandan ne kadar ilginçtir ki, 11 Eylül olayını yaşayan ABD yanında bazı Batılı dev-
letler, Balkanlardaki radikal akımlara yönelik hoşgörüsü de mantık içerisinde değerlendi-
rilebilecek bir tutum değildir. Mesela Kosova’da bu grupların Amerikan askerleriyle sıkı 
ilişkiler içerisinde olduğu, onların radyolarında bunlara program yapma imkânı tanıdıkla-
rı bölge halkı tarafından bilinen bir husustur. 

gerçekleştirileceği de anlaşılmaktadır. Bu dinî bir görev olarak kabul edildiği ve başkalarına 
zarar verici bir hareket şeklinde biçimlendiğinden dolayı, resmî bir statüde olması zorun-
lu görülmüştür. Ancak eğer devlet olmazsa, yani resmî bir konumda değerlendirilmezse, 
yine de grup veya kesimlere bırakılamaz. Zira grup veya kesimler, geneli temsil edemez. 
Bunun böyle olması gerektiğini, İslam tarihindeki Müslümanların birbirleriyle olan savaş-
larından anlamaktayız.

Burada cihad terimine yaklaşım teolojik açıdandır, siyasi boyut ise bu makalenin ilgi 
alanı dışındadır. Dinin siyasete alet edilmesi veya siyasetin dine bulaşmasıyla ortaya çıkan 
büyük sorun ve zararlarının tarihi birçok şahidi vardır. Ancak bunun bir tür kaçınılması çok 
zor bir konumda olduğunu da kabul etmek gerekir. Zira tarih sahnesindeki siyasi olayların 
birçoğunda din önemli bir ivme ve etken olmuştur. 

Cihadın temel ruhunun ve ana gayesinin anlaşılması önemlidir. Zira cihadın gerçek-
leştirme gerekçelerinin başında dinî bir duygu olması, dini yükseltme ve yayma (i’lâ-yı 
kelimetullah) veya savunma amaçlı olması gerekmektedir. Dinin yükseltilmesi ve yaygın-
laştırılması, yani davet, İslam’ın temel yapısıyla uyumludur. (Topaloğlu 2000, 531-534)

Savunma amaçlı bir cihad olgusu, dinin gerçekleştirilmesini zorunlu kıldığı bir husus-
tur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’deki savaş ve cihad terimlerini içeren ayetlerin pek çoğu bu 
bağlamdadır. 

Günümüz İslamî radikal örgütlerin algılayışı doğrultusunda cihad çağrılarının ni-
hai hedefinde birkaç gerekçe bulunmaktadır. Birincisi, İslam dünyasını istila eden, bazı 
Müslüman ülkeleri işgal eden, sömüren veya geçmiş dönemde işgal etmiş olup, hala farklı 
boyutlarda buna devam eden Batı’ya karşı bir diriliş, başkaldırı çağrısı şeklindedir. Bu tür 
bir gerekçe anlaşılabilir. Zira bu doğrudan bir savunma hareketidir. Ancak böyle bir eylemi 
doğrudan terör ile ilişkilendirmek tutarlı görünmemektedir. (Lewis 2002) Yine de bu şe-
kildeki bir direniş ve savunmanın, sivillere zarar vermemek gibi, kendi içerisinde kuralları 
olmalıdır.

Cihadın ikinci gerekçesi ise, İslamî kurallara dayanan bir devlet kurmak arzusudur. 
Özellikle Ortadoğu ve Arap dünyasındaki radikal örgütlerin temel gerekçeleri, devlet yö-
netiminin İslam’dan uzak olmasıdır. Oysaki Körfez ülkeleri ve Ortadoğu devletlerinin bir 
çoğunun devlet yönetim sisteminde, dinî buyruklara ihtimam gözlemlenmektedir. Buna 
göre yukarıda geçtiği gibi, iyi ve doğru yönetim sisteminin şekillendirilmesinde, ilgili örgü-
tün İslamî anlayışı yatmaktadır. Bu ise, evrensel olmaktan çok yerel bir görünüme sahiptir. 
Böyle bir anlayış ise, İslam’ın temel değerleri olan Kur’an ve Hz. Peygamberin uygulama-
larıyla uyuşmamaktadır. Nitekim İslamî olup, referansı Kur’an ve Hz. Peygamberin sünneti 
olan bir çok mezhep veya düşünce ekolünün uzun süredir mevcudiyeti, bunun gösterge-
sidir. Yani sadece tek bir tip İslamiyet yoktur. İslam’ın evrensel bir yapıda olması da, bunu 
gerektirmektedir. Durum böyle olunca, dünya Müslümanlarını bir araya getirmek, tek bir 
lider veya düşünce etrafından şekillendirmek düşüncesi de, tutarlı görünmemektedir. Bu 
tek tipliliğin insan doğasına aykırı olduğu dolayısıyla tek bir oluşumun mümkün olmaya-
cağı Kur’an’da da vurgulanmıştır. (en-Nahl 16/93) Aynı zamanda Müslümanları eğitmek, 
onlara dini alanlarda bilgilendirmek amacıyla yapılan çalışma ve girişimler de, aynı gerek-
çe ile yani tek bir Müslümanlık bulunmadığı anlayışıyla bağdaşmamaktadır. 
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Öte yandan onlar, bulundukları yöredeki Gayr-i Müslim’den daha çok Müslümanlara 
yönelik bir tür faaliyette bulunmaları nedeniyle, kendi dindaşlarına zarar vermişlerdir. 
İslamiyet ile yeniden buluşmaya çalışan ve azınlık statüsünde bulunan yöre halkı arasın-
da fitne ateşi yakılmıştır. 

Balkanlardaki Selefî-Vahhabî anlayışın radikal boyutunun yöreye ve yöre 
Müslümanlarına vermiş olduğu zararlar, yöre halkınca ve ilgilenenlerce bilinmektedir.

Kosova’da tarihi Osmanlı camilerine yönelik agresif hareketler yanında, cami imamı-
na fiziki tacizler maalesef ileri boyutta olmuştur. Öte yandan cami bahçelerinde bulunan 
mezar taşlarını tahrip etmeleri de teessüf veren başka bir olaydır. Sorunun teolojik boyu-
tu başka bir makale konusu olması nedeniyle burada göz ardı edecek olursak, mezarlıklar 
bir kültürün şahitleridir. Balkanlarda Müslüman kültürünün göstergelerinin yok edilmesi, 
İslam’ın oradaki şahitlerinin silinmesi anlamındadır. Üstelik caminin hemen ötesinde bu-
lunan Azize Teresa’nın heykeline herhangi bir olumsuz girişimde bulunmayan bu insan-
ların, Müslüman mezarlarına yönelik tahripkar tavırları, iddialarında samimiyetsizliğin bir 
göstergesidir. Oysa ki, insan suretindeki heykel, tevhid düşüncesine daha aykırı olup, 
şirke daha yakındır. Buradaki temel sorgulama, iddialarındaki samimiyetine yöneliktir. 

Selefî-Vahhabî anlayışın öncüleri, Ahmed b. Hanbel, İbn Teymiyye ve Muhammed 
b. Abdülvehhab gibi kimseler olduğu kabul edilmektedir. Oysaki kendilerine önder 
olarak seçtikleri İbn Teymiyye (1263-1328) ve benzeri şahısların hiç birisi, doğrudan 
Müslümanları hedef olarak görmemişlerdir. Onlar, öncelikle cihadı İslam düşmanlarına 
yönelik olarak değerlendirmişlerdir. Bunun en belirgin örneği, İbn Teymiyye’nin Mardin 
fetvasıdır. (İbn Teymiyye, III, 533) O cihad olarak tanımladığı bu fetvasında, Mardin’i istila 
eden, çoluk çocuk demeden Müslümanlara zulmeden, halka şiddet gösteren “küffar” a 
yönelik bir fetvadır. Bu fetvada ana gerekçe, savunmaya yöneliktir. Bu nedenle günümüz 
radikal akımlardan terör eylemlerine başvuranların, Ahmed b. Hanbel ve İbn Teymiyye 
gibi önder olarak takdim ettikleri kimselerin görüşlerini çarpıttıklarıyla ilgili tezler, yabana 
atılacak iddialar değildir. 

DEĞERLENDİRME

Dinî temalı terör olarak değerlendirilen eylemler, genelde dinî-İslamî söyleme sahip, 
İslamî değerleriyle öne çıkmış bir mezhep, akım ve tarikata mensup olan kişilerce ger-
çekleştirilmekte, şiddet içermekte, birey ve kitlelere zarar verici bir boyutta olmaktadır. 
Bununla birlikte bu haliyle eylem, genel anlamda “dinî” terimiyle bağdaşmayan bir yapıya 
bürünmektedir. Zira ana tema itibarıyla din, insanlığa huzur veren, şiddetten alıkoyan, 
başkalarına zarar vermekten men eden ve barışı körükleyen bir yapıdadır. Ancak insanlık 
tarihinde din, birçok kavga, gürültü, şiddet ve terör olaylarının da nedeni veya en azından 
gerekçesi olmuştur. Bu durumda din, algılanış biçimiyle olumlu ve olumsuzluk şeklinde 
iki boyutlu olarak tarihi serüvenini sürdürmektedir. Buradaki ana faktör, dini benimseyen 
ve kullanan kimselerin onu algılayış ve kullanış biçimidir. Buna göre terörün dinin özün-
den kaynaklandığını ileri sürmek tutarlı görünmemektedir. 

Dini algılayış biçimi ise, zaman, zemin ve kitlelere göre değişir. Bu durumda tarih-
sel süreçte İslam mezheplerinin “din” adına yaptıkları şiddet ve terör eylemleri, o mez-

Türk Cumhuriyetlerinde ve Balkanlar’da Cihad Ne İçin Yapılır?

Cihadın hangi amaçlarla yapılabileceği konusuna yukarıda değinmiştik. Bu veriler 
doğrultusunda Balkanlarda cihadın gerçekleştirme gayesinin ne doğrultuda olabileceği 
hususuna değinmek istiyoruz. Öncelikle bu eylem Allah’ın yolunda, O’nun rızasını kazan-
mak amacıyla, İslam’ın yayılmasına katkıda bulunmak ve de Müslüman halkları savun-
mak gayesiyle yapılabilir. Nitekim teknik terim olarak da “el-Cihâd fî Sebîlillâh/Cihad Allah 
yolunda olur” denmiştir. 

Balkan ülkelerinin büyük çoğunluğu Müslüman değildir. Oralarda Müslümanlar, azın-
lık statüsündedir. Bu doğrultuda kendi bilgi dağarcıklarındaki veriler ve imkânları ölçüsü-
ne dinlerini yaşamaya ve yaşatmaya çalışmaktadırlar. Buradaki camilere daha yeni yeni 
fatihayı düzgün okuyabilen imamlar atanmaktadır. Müftülükler yeni organize olabilmek-
tedir. Türkiye’nin büyük desteğine rağmen bütün imamların maaşları düzenli bir şekilde 
ödenememektedir. Durum böyle olunca komünist dönem sonrası kendilerine gelmeye 
çalışan Balkan Müslümanları, bir taraftan henüz tamamlanamayan devlet yapısı, bir ta-
raftan büyük çırpınışlar içerisinde olan ekonomik yapı, öte yandan Batıya entegre olma 
sürecinde olan halklarda birlikte yaşama mücadelesi vermektedirler.

Bu doğrultuda onların dinî algılayış ve yöneliş biçimlerinde Kur’an ve Hz. Peygamber 
kaynaklı bir oluşum için belli bir sürecin hatta neslin geçmesini beklemek gerekmektedir. 
Bu beklenti, Allah’ın “sünnetullah” kanunu gereği, sürece dayalı birey ve kitlelerin sosyal 
gelişimleri doğrultusundadır. Bu realiteyi göz önüne almadan, Balkan Müslümanlarının 
dinî gelişimlerin doğru değerlendirmek mümkün değildir. 

Balkanlarda faaliyette bulunan Selefî-Vahhabî kökenli radikal akım mensuplarının bir 
kısmı, 11 Eylül hadisesinden sonra, diğer birçok Türk cumhuriyetlerinde de olduğu gibi, 
buralardan ayrılmışlardır. Bu “hicret” üç temel nedene dayanmaktadır. İlki, 11 Eylül son-
rası ABD’nin hışmından korkan Balkan devletleri, radikal İslamî kesimlere desteği kesmiş 
(bu destek, ilişmemek ve gelişmelere uzak durmak, hoş görü sergilemek şeklinde de 
olabilmiştir) veya yurtlarından çıkmalarını istemiştir. İkincisi, yöre halkından beklenen 
ilgi ve alakanın gerçekleşmemesi. Bir diğeri ise, belli oranda da olsa, buralara kalıcı bir 
şekilde teşkilatın kurulmasıdır. Buna göre imamları “kendileri”nden olan cami/mescitler 
yapılmıştır. Balkanlardaki bazı camilerin halkın dinlenmesine yönelik çay ocağı, kahve, 
sohbet odası gibi ek mekânların bulunduğu düşünülürse, camilerin fonksiyonunun ne 
kadar önemli olduğu anlaşılabilir. Bu süre zarfında daha önceleri Arabistan gibi ülkelere 
okumak amacıyla gönderilmiş olan gençlerin büyük bir kısmı ülkelerine dönmüş ve mis-
yonu kalıcı görevlilere devretmişlerdir.

Vahhabî-Selefî kökenli radikal akımların Balkanlarda günümüze kadar yaptıkları faali-
yetler göz önüne alındığında, iki türlü bir değerlendirme yapılabilmektedir:

Şu ana kadar yapılan bütün İslamî radikal hareketler, özellikle misyonerlik hareket-
leri karşısında, Müslüman halklarda dinine sahiplenme bilincini uyandırmıştır. Üstelik 
bunların büyük çoğunluğu, Bosna savaşında olduğu gibi yöre Müslümanlarıyla birlikte 
savaşmışlardır. 
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olunamamış, üstelik uygulamalar Müslümanların çoğunun tepkisini çekmiştir. Bu veriler 
doğrultusunda dinî temalı terör eylemlerini gerçekleştirenler, devlet oluşturma bazında 
başarılı olamamışlardır. Üstelik fikir öncüleri olarak kabul ettikleri bilginlerin resmi sa-
vunucusu statüsünde olan Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerinde bile kabul görmemiş-
lerdir.

Başta Balkanlar olmak üzere bütün Türk Cumhuriyetlerinde faaliyette bulunan ve 
Vahhabî öğretiyle hareket eden kimseler, bulundukları yerlerde, İslam’ın yagınlaştırıl-
masına yönelik faaliyetler yerine, ki bu öncelikle Müslüman olmayanları İslam’a davet 
şeklinde olmalıdır, azınlıkta olan Müslümanlarla uğraşmışlardır. Bu haliyle de onlar, 
Mevcut Müslümanların her haliyle iyileştirilmesi yerine, mevcudu bozma, onlar arasında 
huzursuzluk çıkarma, Müslümanların “tevhid” i yerine bilinçli veya bilinçsiz fitne sokarak, 
ayrılıkçılık yapmışlardır. Nitekim onlar, camiler bütün Müslümanların bir araya geldiği 
kutsal mabetler iken, kendileri farklı cami ve mescitler kurmak suretiyle “dırar mescidi” 
oluşturmuşlardır.

Her halükarda dini temalı terör hareketini gerçekleştiren grupların başarısından söz 
edilemez. Bu sonuç, hem yerel hem de küresel bağlamda geçerlidir. Üstelik hem yerel 
hem de küresel Müslümanların aleyhine olan gelişmelere yol açmıştır.
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hep veya gruba özgü olup, geneli temsil etmemektedir. Nitekim sözgelimi Haricîlik ve 
Vahhabîlik, İslam dünyasının geneli tarafından benimsenmemiştir.

Tarihsel süreç, elbette günümüze bazı kalıntılar bırakmıştır. Çağımızdaki birçok fikir 
ve eylemin temelleri, geçmişte atılmıştır. Elbette her fikir ve hareket, bu süreçte evrim ge-
çirmektedir. Bu bağlamda İbn Teymiyye sonrası değişen Selefîlik hareketi, “Yeni Selefîlik” 
olarak adlandırılmıştır. Günümüzdeki Orta Asya ve Küçük Asya’daki toplumların İslam an-
layışı, Hanefî-Matüridî yani Ehl-i sünnet ekseninde oluşmaktadır. Bu nedenle Afganistan 
ve Pakistan gibi ülke halklarının çoğu, bu mezhebe mensuptur. Benzer anlayış ve olu-
şum Balkan Müslümanları için de geçerlidir. Hem Orta Asya hem de Balkanlara sonradan 
gelen Müslümanların mezhebi daha çok Selefî-Vahhabî endekslidir. Buralara sonradan 
gelen kimseler, kendilerini Ehl-i sünnet olarak takdim etmektedirler. Selefî-Vahhabî anla-
yışa mensup olanların kendi anlayışlarını “Ehl-i Sünnet-i Hassa” olarak adlandırdıklarını 
burada hatırlatmakta yarar var. Bu nedenle hem Taliban hem de el-Kaide kendilerini Ehl-i 
Sünnet olarak tanımlamaktaysalar da, bu isim altında Vahhabîlik düşüncesini temsil et-
tikleri görülmektedir. Bu haliyle onlar Ahmed b. Hanbel ve İbn Teymiyye de dâhil olmak 
üzere, birçok bilginin görüşlerini farklı yorumladıkları anlaşılmaktadır. En azından zaman 
ve zeminin farklılığından oluşan yaklaşım değişikliği söz konusudur. Zira o dönemlerde 
verilen fetvalar, fetva sahiplerinin zaman ve zeminin oluşturduğu kültürün etkisiyle şekil-
lenmektedir. Buna göre o dönemlerde dini kuralların yönetimi şekillendirdiği bir devlet 
vardır (Dar-ı İslam). Onun karşısında ise Müslüman olmayan ve cihad edilmesi gereken 
ülkelere vardır (Dar-ı harb).

Günümüzde ise dünya ülkelerinin idari sistemi değişmiştir. “Dar-ı İslam” olarak be-
lirtilen devletler, bizzat içerideki radikal dini akımlar tarafından, İslam yurdu olmadığı ge-
rekçesiyle eleştirilmektedir. Bunların büyük çoğunluğu da, resmi din anlayışına uymayan 
grupları cezalandırmaktadır. Bu bağlamda birçok din bilgini, bizzat bu devlet yöneticileri 
tarafından öldürülmüştür. Öldürülen insanlar, şeriat söylemiyle hareket ederken, Mısır 
ve Suudi Arabistan gibi, devletin resmi yapısında ve hukuk sisteminde de şeriat bulun-
maktadır. Yine, Türkiye gibi, halkının çoğunluğu Müslüman olan bazı devletler de, laik ve 
seküler bir yönetim şekline sahiptir. Bu tür bir devlet sistemi, önceki İslam hukuku kitap-
larında belirgin olarak bulunmamaktadır. Bu da Müslüman düşünürlerin yeni bir devlet 
algısını zorunlu kılmaktadır. Bu haliyle “Dâr” ile başlayan tanımlarda ciddi bir kargaşa 
oluşmaktadır. (Özel 2001, 541) Öte yandan, Harp yurdu olarak nitelendirilen birçok ülke-
de Müslümanlar, Kuzey Afrika gibi anayurtlarına göre, dini yaşayışları itibarıyla daha öz-
gür bir görünüme sahiptir. Bu ise, yine “Dâr” teriminin şartları ve statüsünün değişimini 
zorunlu kılmaktadır.

Radikal söylemli kesimin rehber âlimlerinin öncülerinden olan Abdullah Azzam gibi-
leri, dünyada İslam hukukunun egemen kılındığı veya kılınması gerektiği yurtlar arasında 
en uygununun Afganistan olduğunu ileri sürmüştür. Onlar, mevcut İslam ülkelerinin hiç 
birisinin İslam yurdu olmadığını kabul etmektedirler.

Buna göre dinî radikal kesimlerin öncü kollarının benimsediği bir ülke kavramı şim-
dilik bulunmamaktadır. Bu Afganistan’da gerçekleştirmeye çalışılmış olsa da, başarılı 
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SAHİPSİZ ONİKİ ADA TÜRKLERİ

Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Rahmetli Prof. Dr. Fahir Armaoğlu Hocam’dı. 1989 yılı başlarında  kendisinden dok-
tora dersleri alıyorduk. Merhum Hocam, büyük bir vukufiyetle, bilgilerine hatıralarını ve 
duygularını da katarak “siyasî tarih” derslerini bizlere aktarıyordu. O derslerin birinde 
Hocam’ın Oniki Ada ile igili bize aktardıkları çok ilgimi çekmişti. Drfterime  not etmiştim. 
Rahmetli Hocam adaların bizden âdeta koparılarak alındığını bunun mutlaka değişmesi  
gerektiğini; zira Türkiye’ye Ege adaları ile bir tehlike çemberi çekildiğini ve bizim de bu 
tehlike çemberini mutlaka kırmamız gerektiğini söylemişti.

Gerçekten de, 400 yıl gibi çok uzun bir zaman Türk hâkimiyeti altında kalan jeopolitik 
konumları itibarıyla stratejik açıdan Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini çok yakından il-
gilendiren Oniki Ada’nın, bu özelliklerinin yanında, bu adalarda yaşayan Türklerin durum-
ları da Türk Dünyasını yakından ilgilendirmesi gereken bir durumdur.

Maalesef toplumumuzun tarihle ilgisi genellikle belli kalıp ve sloganlara dayalı ve kısır 
bir çerçevede yürütülmektedir. Bunun sonucu olarak da özellikle genç nesiller  50-60 
yıl öncesine kadar birer Türk yerleşim yeri olan ve önemli sayıda Türk kültür eserleriyle 
donatılmış olan Oniki Ada grubunu hiç tanımıyor. Hemen hemen hepimiz bu adaların ye-
rini Ege’deki diğer adalarla karıştırıyoruz. Hatta 400 yıl gibi uzun bir süre Türk mührünü 
taşıyan bu adaların tarihini ve Türkçe adlarını bile her geçen gün biraz  daha unutuyor ve 
ilgi alanımızdan çıkarıyoruz.
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tığı bir ihanet sayılır. Zira sanatın ve bilimin vatanı olmaz, olmamalıdır. Güzellik her yerde 
aynı değerde algılanmayabilir. Her toplum kendi millî anlayışını ve kültürünü şüphesiz 
yansıtacaktır. Ama o sanat ürünlerindeki  evrensel güzellik ve deha, aslında insanlığın 
ortak malıdır. Bu ortak güzellikte yansıtılan millî motifler ise, sanatın evrensel güzelliğinin 
daha çeşitlenmesine ve daha zenginleşmesine yardımcı olan unsurlardır. Bu gün bir Türk 
sanatından, bir İtalyan, bir Fransız, bir İngiliz, bir Japon, bir Aztek, bir Yunan sanatından 
bahsediliyorsa, bunun sebebi evrensel boyuta getirilen millî motiflerdir. 

Adalarda yaşayan Türkler kimlerdir? Ne kadardırlar? Yerleştikleri yerler neresidir? Ha-
yatlarını nasıl sürdürmektedirler? 

Bu  soruların kısaca cevabını verebilmek için Oniki Ada hakkında bazı temel bilgileri 
aktarmak yararlı olacaktır.  Güney Sporat Adaları veya Güney Sporatlar da denilen Oni-
kiada, Batı Anadolu kıyılarının güneyinde ve Türk kıyılarına çok yakın bulunan adaladır.  
Bu adalar şunlardır: Rodos, Kasos (Türkçe Kaşot, Çoban), Karpethos (Kerpe), Aliminya 
(Limoniye), Simi (Sömbeki), Tilos (İlyaki, İlkil), Nisiros (İncirli), Mandraki (Gyali,Yalı ada-
sı), Kos (İstanköy), Astropalya (Stampalya, Astypalea, İstanbulya, Koçbaba), Kalimnos 
(Kilimli,Kelemez), Levyos (Leros, İleriye), Lipos (Lipso, İlipsi), Chalke, Kharki (Herke, Hal-
ki), Patmos (Batnaz) , Meis (Kızılhisar).  Meis adası aslında Ege denizi sınırları dışında, 
Akdeniz’in sınırları içindedir. Ancak, Meis adası da hep Oniki Ada grubu içerisinde  değer-
lendirilmiştir.

“Oniki Ada” ismi Yunanca’dan tercüme edilmiştir. Batı dillerine de Oniki Ada kelimesi 
Yunanca şekliyle geçmiştir. Kelime Yunanca “dodeca” yani oniki ve “nesos” yani adalar 
kelimelerinin birleşiminden “Dodecanesos” şeklinde söylenmektedir.2 Batı dillerinde de 
aynı söyleniş muhafaza edilmiştir. “Dodecannese” denilmektedir. Osmanlılarda ise ön-
celeri  Cezâir-i Bahr-i Sefid (Akdeniz Adaları), Cezâir-i isna aşer denilmiştir. Daha sonra 
yönetim vilâyeti olan Cezâir-i Bahr-i Sefid, Sisam ve Sakız adası gibi Oniki Ada’nın dışında 
kalan adaları da içine almaktaydı. Oniki Ada kelimesinin manası insana sadece on iki adet 
adayı hatırlatmasına rağmen bu ad güney Ege’de ada görünümündeki çok sayıda adalar 
grubunu işaret etmektedir. Yani “Oniki Ada” ismi güney Ege kıyılarındaki irili ufaklı 20’den 
fazla adayı ifade etmektedir.  

İngiltere’de yayımlanan Britannica Ansiklopedisi, “ Oniki Ada  ismi, Türklerin bu ada-
ların idaresinde uygulamış oldukları özel bir sistemden gelmektedir” diyor.3 Osmanlıların 
bu adalarda yönetimde uygulamış oldukları “12 üyeli mahalli meclis” sistemi, bu adalara 
“Oniki Ada” denilmesine sebep olmuş olabilir. Yunanca söylenen “Oniki Ada” (Dodeca-
nesos) zamanla Batı dillerine bu Yunanca söylenişi ile geçmiş, yerleşmiş ve oradan da 
Türkçe’ye çevrilerek bizde de “Oniki Ada” denilmesine sebep olmuş olabilir. 

Oniki Ada’nın en büyüğü olan Rodos adası Anadolu kıyılarındaki Marmaris limanına 
43.5 km, Fethiye limanına 77.5 km mesafededir. Yunanistan’ın Pire limanına takriben 410 
km, Girit adasına 145 km uzaklıktadır. 1.400 km

2
 lik yüz ölçümü ile Oniki Ada’nın toprak 

bakımından en büyüğüdür. Ada kuzeydoğu, güneybatı yönünde uzanır. Uzunluğu 75 km, 
genişliği ise orta kısımlarında 25 km’dir. 
2    The Columbia Encyclopedia; 2e edit, New York, 1956, s. 549.  
3     Encyclopedia Britannica v. 7, s. 492.

Yunanistan’ın AB çerçevesindeki Türk politikasının AB’ye üyelik ve AB fonlarından ya-
rarlanma olanaklarını birer pazarlık unsuru olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Bu bağlam-
da diğer AB üyesi devletlerin de örtülü olarak desteğini aldığını da görmekteyiz. Çünkü, 
AB’ye üyelik tartışmaları sürerken Türkiye’nin önüne çıkarılan en önemli engellerden biri 
de Yunanistan’ın ikna edilmesi ve Kıbrıs ve Ege denizi sorunları gibi iki ülke arasındaki 
uyuşmazlıkların üyeliğin bir ön koşulu haline getirilmesidir. 

Genel olarak baktığımızda Oniki adanın da dahil olduğu Ege denizi, Kıbrıs gibi Türk-
Yunan uyuşmazlıkları AB içerisine taşınmış ve Türkiye’nin üyeliğinin bir ön şartı hali-
ne getirilmiştir. Yunanistan’ın AB’ye üye Türkiye’nin ise aday ülke durumunda olması; 
Yunanistan’a bir çok konuda avantaj sağlarken Türkiye’ye ulusal çıkarları konusunda 
ödün vermeye zorlamıştır. Bu durum da Türk-Yunan ilişkileri ekseninde ciddi bir denge 
değişikliği meydana getirmiştir. 

Bilindiği gibi,Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci de son gelinen tıkanıklık 
noktasında bir belirsizliğe doğru  gidiyor. Öyle görünüyor ki, bu süreçte Yunanistan ve  
diğer AB ülkelerinin bilerek ve isteyerek bu konuları bilerek gündeme getirmiyorlar. Ama 
son zamanlardaki atışma ve tartışmalardan da anlıyoruz ki, Ege ve Oniki Ada meseleleri 
yakın bir zamanda tekrar tartışılmaya başlanacak. Adalar meselesi AB görüşmeleri kesil-
se de gündeme gelecek, görüşmeler sürdürülse de gündeme gelecek.

Günümüzde adalara hakim olan Yunan yetkililer adalardaki Türk eserlerini zamanın 
tahribatına bırakmış durumdadır.  Buralardaki Türk eserlerinin ihtiyacı olan acil bakım 
ve onarımlarına izin vermemektedirler.  Fanatik duygu ve düşüncede olan Yunanlıların 
da sabotajlarıyla, adalarda Türkler tarafından yaptırılan camiler, medreseler, çeşmeler 
ve diğer sanat eserleri birer birer yok olmaktadır. Oysa bunlar adaların yakın döneminin 
âdeta tapularıdır. İstenilen, Batı Trakya’da, Doğu Türkistan’da, Kerkük’te yapıldığı gibi, bu 
“tapu”ların ortadan kaldırılması ve buralardaki Türk izlerinin silinmesidir.

Oniki Ada grubunda bulunan adalardan silinerek yok edilmeye çalışılan maalesef sa-
dece Türk eserleri değildir. Asırlardır o adalarda yaşamış, ecdatları o adalar için mücadele 
etmiş, kan dökmüş, şehit olmuş, gazi olmuş Türkler de yavaş yavaş eritilerek yok edil-
meye çalışılmaktadır. Şuurlu bir şekilde adım adım eritilen Türkler, bu gün 400 yıl sahibi 
oldukları bu adalarda bir avuç azınlığa düşürülmüşlerdir. İşin en acı taraflarından biri de 
kendilerine azınlık muamelesi bile yapılamamaktadır. Adalarda millî kültürlerini devam 
ettirebilmek düşüncesiyle bir araya gelerek kurdukları dernekler yıllar önce kapatılmıştır. 

Türkiye ve bütün Türkler bu adalardaki Türklerle ilgilenmek zorundadır. Zira onlarla 
hem soy birliği, hem kültür birliğimiz vardır.  Yunanistan, adalardaki Türkleri, iki ayrı ülke, 
iki ayrı kültür arasında bir elçi, bir köprü olarak görmelidir. Adalardaki tarihî Türk eserleri 
de bu köprünün temel taşlarıdır. Ayrıca onların iyi  bir şekilde korunması ve gelecek ne-
sillere aktarılması medeniyet tarihi açısından yerine getirilmesi gereken bir borçtur. Söz 
konusu eserleri yok saymak, turizm broşürlerinden çıkarmak, kendi kaderine bırakıp yık-
maya çalışmak,1 insanın insan olarak, kendi ortaya çıkardığı, geliştirdiği medeniyete yap-

1     Zeki Çelikkol; İstanköy’deki Türk Eserleri ve Tarihçe, Ankara, 1990, s. 7.
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ti. Fakat Rum idaresi, her zaman olduğu gibi bunda da dayandığı  kanun hükümlerine 
aykırı olarak mescitleri kilise hâline getirdi. Böylece 1945-1960 yılları arasında 5 mescit, 
kilise yapılmıştır. İstanköy adasında bulunan Cezayirli Hasan Paşa Camii’nin minaresi, 
“yıkılmak üzere” iddiası ile yıktırılmış, adadaki Türk cemaatinin burayı tamir ettirmek için 
müracaatlarına da izin verilmemişti.6

Türklerin ellerinde bulunan toprakların gasp edilmesi de ayrı bir baskı aracı olmuştur. 
Bu şekilde hem davacı, hem de hâkim rolü oynayarak Türklerin ellerinden her fırsatta 
topraklarını almaya başlamışlardı. 1952’de yürürlüğe konan toprak reformuna ait kanun 
ile Türklerin ellerinde olan ve işlenmeyen 250, işletilen 5500 dönümden fazla toprak gasp 
edilerek Rum çiftçilerine dağıtılmıştır. Bunların bedellerinin sahiplerine ödenmemiş  ol-
ması dikkati çekmektedir. Türklerin ellerinden alınan topraklara çok düşük bedel takdir 
edilmiş olup, bunun da üçte birinin ödeneceği, ayrıca %10 kadar da indirim yapılacağı, 
paranın 20 yıl hazine bonoları ile ödeneceği açıklanmıştır. 

Yunan Devleti, turizmi teşvik için çıkarılmış olan 1939 tarihli istimlak kanununda  
1959 yılında bir değişiklik yapmıştı. Bu değişiklik Türklerin aleyhine kullanılmıştır. Bu 
kanuna göre turistik tesis yapacak kimseler önce kamu topraklarını, yoksa özel kişilerin 
topraklarını kendi adlarına tescil edebileceklerdi. İşte buna dayanarak otel, gazino gibi 
turistik tesis yapacağını bildiren kimseler, Türk topraklarına el atarak bundan azamî is-
tifade etmişlerdi. Bu hususta cereyan eden işlem, önce arazinin kiralanması, sonra da 
kamulaştırılması idi. Bunlar yapılırken çok büyük haksızlıklar ortaya çıkmış ve toprağı 
olan Türkler üzerinde baskı yapılmıştır. Bütün bunlara ilâve olarak, özellikle din adamları 
tarafından işlenen Türklerin işe alınmaması, onlarla alış - veriş yapılmaması propaganda-
sı, izlenen siyaseti açıkça ortaya koymaktadır. İşte bu siyaset sonunda, İtalyan idaresinin 
son zamanlarda yalnız Rodos adasında 11.000 olarak tahmin edilen Türk nüfusu, 5-6 
000.’e düşmüştü. 1946’da yani Rum idaresine geçtikten bir yıl sonra 6.000 olan nüfus 
bu gün 2.000’dir. Bu 4.000 kadar Türk’ün anayurda göç etmek zorunda kaldığı gerçeğini 
ifade eder. Ada Türklerini  her türlü baskı kullanarak göç etmeye zorlayan Yunanlılar, bun-
da başarı kazanmışlardır.7

Osmanlılar Oniki Ada’yı ele geçirdikten sonra özellikle Rodos ve İstanköy adalarına 
Müslüman Türk nüfus yerleştirmişlerdi. Diğer adalarda ise Osmanlılar bir iskân politi-
kası takip etmemişlerdir. Adaların kayalık oluşu ve ziraata elverişli olmayışı belki bunun 
sebeplerinin başında gelmektedir. Bu yüzden de Oniki Ada’daki Rumların nüfusu Türk-
lerden fazla olmuştur.

İstanköy’de 1922 yılında yapılan nüfus sayımında toplam 4.662 kişi tespit edilmiştir. 
Bunun 3.717’si İstanköy’de, 945’i kırsal bölgelerdeydi.  1922’de İstanköy’de %80’i şe-
hirde yaşayan 4.662 Türk vardı. Ayrıca Germe köyünde 771, Pili’de 126, Kefados’ta 36, 
Antimahia’da 8 Türk vardı. 1931’de ise sadece 2.715 kişi kaldı8 1936 sıralarında Oniki 
Ada’nın tamamında Türk nüfusu 15.000 kadar verilmiştir. Bu rakamın biraz az göste-
6     Muhtar Ataç, Yunanistan ve Oniki Ada, Genel Kurmay ktphane., s. 16.
7     Muhtar Ataç, a.g.e.,  s. 15.
8     Zeki Çelikkol, age, s.3.

Kos adasına Türkler İstanköy derler. Ada özellikle güney ve batı bölümünde kayalıktır.  
Adanın kuzey bölümünün doğu kısmı verimli topraklara sahiptir. Tahıl, ipek ve şarap üre-
timi yapılır. Meyve ağaçları her yerde bulunur. XX. yüzyıl başlarında adanın nüfusu 9.500 
idi. Adada Rumlar köylerde, Türkler ise şehirlerde yerleşmişlerdi. 4 Ada Bodrum yarıma-
dasının güneyindedir. Ada, Reşadiye yarımadasına 7.6 mil, Bodrum limanına yaklaşık 20 
km., Bodrum yarımadasına yaklaşık 4 km. mesafededir. Ada Rodos’a 110 km, Girit’e 250 
km, Pire limanına 350 km mesafededir.

Yüzölçümü 287 km2, uzunluğu takriben 40, genişliği 8 km’dir. 1961 sayımına göre 
nüfus 21.169’dur. Bunun 1400’ü Türk’tü. Türkler daha çok İstanköy, Germe, Pili’de toplu 
olarak oturmakta idiler.

İtalya yönetimindeki Oniki Ada 1945 yılında müttefiklerin eline geçti. Bir yıl sonra 
ise İngiliz askerî yönetimi altında Paris’te 27 Haziran 1946’da yapılan Dışişleri Bakan-
ları Konferansı’nda Oniki Ada’nın Yunan hâkimiyetine geçmesi kabul edildi. İtalya bunu 
10 Şubat 1947’de onayladı ve Yunanistan askerî yönetimi Nisan 1947’de Oniki Ada’yı 
resmen aldı. Kanunî Sultan Süleyman’ın 50 bine yakın şehit vererek zapt ettiği, Ege ve 
Akdeniz’in kilit noktasındaki Rodos ve diğer adalara Yunanistan tek kurşun atmadan sa-
hip oldu. Böylece 35 yıl sonra Rodos’un ve Oniki Ada’nın tarihinde yeni bir sayfa açıldı. 
“ Adalardaki Rum nüfusa dayanarak, adalar savaş sonunda İtalya ile yapılan anlaşma ile 
müttefiklerce Yunanistan’a verilmişti.” 5 

 Türkiye, İtalya ile barış antlaşması imzalarken Oniki Ada meselesi ile ilgili olarak 
görüşmelere katılmak istemişti. Bu olmadı. Fakat antlaşma imzalandıktan sonra Oniki 
Ada’nın Yunanistan’a verilmesi hususunda Türkiye çekimser kaldı. Böylece Türk Hükü-
meti Oniki Ada üzerindeki Yunan hâkimiyetini resmen tanımadı.

Oniki adayı ele geçiren Yunanlılar Rodos’taki ilk hâkimiyet yıllarında Türklerin çokça 
bulunduğu bir semtte bulunan Piyade Mescidi’ni ve onu takiben Kadı Mescidi’ni kilise-
ye çevirmiştir. Bunun yanı sıra Türk Evkafı İdaresi üzerine devamlı baskı yapılarak bazı 
mescitlerin Yunanlılara devredilmesi istenmiştir. 1952 yılında içinde cami ve mescit gibi 
eserlerin bulunduğu 17 kadar Türk eserinin başka bir emlâk ile mübadele edilmek şartı 
ile adadaki Rum idaresine devri hususunda Türk cemaati büyük baskı altında bırakılmış-
tı. Fakat Türk temsilcilerinin karşı koyması, bu teşebbüsü suya düşürdü. 1956 yılında 
sıkıntı mescidi kilise hâline getirilmiş, fakat Türk evkafı idaresinin bu kanunsuz ve haksız 
teşebbüsü şikâyeti üzerine, Türkiye Hükümeti cereyan eden olayı Atina nezdinde protes-
to etmiş böylece bu hareketin önü alınmıştı. Ancak, Yunan Hükümeti başarıya ulaşmak 
için bu hususta yeni tarihî binalara ait kanunun tefsirinden yararlanmaya teşebbüs etti;  
buna göre 1830 yılından önce yapılmış ve halen içinde ibadet edilmeyen mescitlerin son 
zamanlarda artan turist akını karşısında Rodos arkeoloji müdürlüğü emrine verilesi ka-
rarlaştırıldı. İşte bu kanuna dayanarak mescitler Rodos Arkeoloji Müdürlüğü’ne verilmiş-

4     Zeki Çelikkol, age, s. 178.
5     The Columbia Encyclopedia; 2e edit, 1956, s. 549.   
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Rodos’ta durum biraz daha farklıdır. Zira buradaki Türk nüfusu daha fazladır ve 
Rodos’ta yaşayanların maddî durumları iyidir. En son aldığımız bilgilere göre Rodos ada-
sında bir eski şehir, bir yeni şehir (Maraş) olmak üzere iki merkez ve şehirden başka 44 
tane de köy vardır. Bu gün şehri çevreleyen Rodos kalesi 1309 yılında şövalyeler tarafın-
dan inşa edilmiş ve Osmanlılar tarafından bakım ve restorasyonu yapılmıştır. Bu gün bu 
kale içinde takribî 5000 kişi oturmaktadır. Rodos adasının nüfusu 89.000, şehrin nüfusu 
ise 46.000 kişidir. 1945 yılında Rodos’ta yaklaşık 11.000 Türk var iken bu sayı 1950 yı-
lında 5600’a düşmüş ve bu gün de 2000 kişi kadar bir azınlık kalmıştır. Rodos Türklerinin 
çoğu İzmir ve havalisine göç etmişlerdir. Adaların iktisadî bakımdan durumları asırlar bo-
yunca hep Anadolu’ya bağlı kalmıştır. Bu adalar coğrafî bakımdan incelenince her adanın 
şehri Anadolu’ya en yakın noktasına, hatta tam karşısına inşa edilmiştir. Rodos adasının 
şehri tam Marmaris’in karşısında, İstanköy’ün şehri tam Bodrum’un karşısında, Sömbeki 
adasının şehri tam Datça’nın karşısında olarak inşa edilmiştir. Hatta diğer Sakız ve Midilli 
adalarında da durum aynıdır. İdarî bakımdan Oniki Ada bir vilâyettir ve merkezi Rodos’ta 
bulunan  bir vali tarafından idare edilir. Diğer adalarda ise kaymakamlar bulunur. 

Rodos’taki Türklere, arsa sahibi oldukları hâlde,  otel inşa hakkı verilmemiştir.  Onlar 
da ya otellerde görev alırlar veya değişik meslekler icra ederek yaşamlarını sürdürürler. 
Türklerin maddî durumları iyidir, aralarında milyarder yoktur ama, fakiri de pek yoktur. 
Hepsinin sosyal ihtiyaçları, (sağlık, hastahane, emeklilik) garanti altına alınmıştır. Ancak, 
Türk okulları kapatıldığı için 20 yıldan beri sadece Yunanca tedrisat yapılır ve bu sebepten 
ötürü yeni yetişen neslin Türkçe’si çok zayıftır ve çoğu aralarında Yunanca konuşarak 
anlaşabilmektedirler. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Rodos ve İstanköy’de yaşayan 5 bin 
Türk’ün durumunu masaya yatırmayı plana aldı.  İsviçreli parlamenter Andreas Gross 
başkanlığındaki İnsan Hakları Komitesi,  Rodos ve İstanköy adalarına giderek Türk 
azınlığın durumunu inceledi.  Nihayet 6 Mayıs 2009 tarihinde Avrupa Konseyi Parlament-
er Meclisi (AKPM) Azınlık Hakları Alt Komitesi üyesi İsviçreli parlamenter Andreas Gross 
ile on dört üye tarafından “Rodos ve İstanköy’ de Türk Azınlığı’nın durumu” konulu bir 
karar teklifi, konseye sunuldu. Karar teklifinde, insan ve azınlık haklarının korunmasının 
Avrupa Konseyi’nin temel çalışma alanı olduğu ifade edilerek Yunanistan’ın Rodos ve 
İstanköy adalarında yaşayan Türklerin azınlık durumlarının incelenmesi gerektiği be-
lirtildi. Bu teklif Rodos ve İstanköy’deki Türkler için tarihî bir öneme sahip. Çünkü iki 
ada, Yunanistan ile Türkiye’deki azınlıkların durumunu belirleyen 1923 tarihli Lozan 
Anlaşması imzalandığında İtalya’nın kontrolünde bulunuyordu. Adalar 1947’deki Paris 
Antlaşması’yla Atina’ya devredildi. Dolayısıyla Lozan’ın getirdiği ‘azınlık hakları’nın ve 
sonrasında iki ülke arasında yapılan nüfus mübadelesinin dışında kaldılar. Hakları kısmen 
güvence altına alınan Batı Trakya Türklerinin sahip olduğu haklardan uzaklar. 

Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman yaşanan gerilimlerden en büyük zararı 
Rodos ve İstanköy’deki Türkler görüyor. Hakları kısıtlamak için uygulanan ‘mütekabil-
iyet’ esasından da en çok etkilenen yine onlar. Türkçe eğitimden kapatılan okullarının 
açılmasına, vakıf gelirlerinden müftü atanmasına ve vatandaşlık haklarına kadar bir dizi 
beklentileri var. 

rildiği düşünülmektedir. Zira bu devirde Türk nüfusunun hiç olmasa 20.000’in üstünde 
olması gerektiği, normal artış temposu hesaplanarak tahmin edilebilir. ABD’de yayınla-
nan Balkanlar’la ilgili bir kitapta 1926’larda Oniki Ada’nın nüfusu 100.000 civarında gös-
terilmekte ve bu nüfusun onda birinin Türk olduğu belirtilmektedir. İkinci Dünya Savaşı 
sırasında Oniki Adalardan cereyan eden olaylar, buradan bir kısım Türklerin anayurda göç 
etmelerine sebep olmuştur.9

1947 yılında İstanköy’de 1.816 Türk kalmıştı. 1966 yılında Oniki Ada’da (Rodos ve 
İstanköy’de) Türk nüfusu 4.300 civarındadır. İstanköy’deki 350 aileden oluşan 1300 kişilik 
topluluğun içinde 145 çocuk okula gitmekteydi.10

Türklerin ellerinde bulunan topraklar 1952’de yürürlüğe konan toprak reformu ile gasp 
edilerek Rum çiftçilere dağıtılmıştır. Uygulanan bu baskıcı siyaset sonucunda, İtalyan ida-
resinin son zamanlarında yalnız Rodos adasında 11.000 olarak tahmin edilen Türk nüfusu, 
3.400’e düşmüştür. 1946’da, yani Rum idaresine geçtikten bir yıl sonra 6.000 olan nüfus 
bu gün 2.200’dür. Bu 3.800 kadar Türk’ün anayurda göç etmek zorunda kaldığı gerçeğini 
ifade eder. Günümüzde vatandaş ve soydaş olarak 1.900-2.000 civarında bulunan Türk 
nüfusu, yukarıda sayılan oldukça kabarık yerleşim yerlerinden sadece Uzgur köyü ve Kale 
içinde toplu olarak yaşayan 150-160 aile ve Girit Mahallesi, Kandilli, Kızıltepe, Sümbüllü, 
Mikse köylerinde dağınık yaşayan ailelerle, Katavya’da 2, Salakos’da 3, Lindos’ta da 3 ai-
leden ibarettir.11

1995 yılı Mayıs ayı başında Oniki Ada ile ilgili bilgileri almak için temas kurduğum 
Oniki Ada Türklerinin Rodos ve Oniki Ada’daki Türklerle ilgili olarak aktardıkları bilgiler de 
şöyledir:12

İstanköy adasında yaklaşık 900 Türk nüfusu vardır. Bunların tamamı İstanköy’ün 
Germe köyünde yaşamaktadırlar. Bunların toprakları ellerinden alınmak istenmektedir. 
İstanköy’de yaşayan Türkler devlet memuriyetine ve üst düzey görevlere Yunanlı yetki-
lilerce getirtilmemektedirler. Bizim daha önce Osmanlı Devleti’nin şuurlu bir nüfus politi-
kası izlemediğini söyleyişimizdeki kasıt budur. Yani Türkler hâkimiyetleri altında yaşayan 
ada Rumlarına bu tür bir politika uygulamamışlardır. Oysa Yunanlılar, memuriyet görevi 
vermeyerek, üst kademe görevlere Türkleri getirtmeyerek, onların adalardan göç etmele-
rini sağlamaya çalışmışlardır. Bu göçe zorlama politikasına direnen Türkler ise bir köyde 
toplanmışlar ve burada hayatlarını sürdürmektedirler. Büyük bir çoğunluğunun geçim 
kaynağı topraktır. Aralarında az sayıda da olsa turizm alanında çalışanlar vardır. Eskiden 
daha çok rağbet gören ve gelir getiren marangozluk, demircilik gibi zanaatlarla uğraşanlar 
çok azalmıştır. Türklerin toplu bulunduğu Germe Türk köyü meydanında 5 Türk kahvesi 
vardır. Türler Türkçe eğitim veren okul olmadığından çok şikâyetçidirler. 1971’den beri 
okullarda Türkçe eğitim yasaktır. Çocuklarını Yunan okullarına göndermemekte, daha çok 
Türkiye’ye gönderip tahsillerini orada  yapmaktadırlar.Türkiye’de okuyanlar da tekrar ada-
ya dönmek istememektedirler. Zira dönenler Rumlarca rahat bırakılmamaktadırlar. Sonuç-
ta ise Türklerin sayısı azalmaktadır.  
9       Muhtar Ataç, age, s.12.
10     Zeki Çelikkol, age, s.3 
11     Zeki Çelikkol, Rodos’taki Türk Eserleri ve Tarihçe,1992, s.3. 
12     Cemalettin Taşkıran, Oniki Ada, Babıali Kültür Yay., 2007, s.145.
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Rodos ve İstanköy’de ilk ve ortaokulu bitiren çocukların yüksek öğretim konu-
sunda iki alternatifi var; Yunanca kariyer için Atina’ya gitmek veya Türkçe gelecek için 
Türkiye’ye gelmek. Diğer seçenek ise adada esnaflık yaparak hayatlarını sürdürmek. 
Çoğu 3. seçeneği kullanıyor ve zaman içinde dil ve kimlik olarak sıkıntıya düşüyor.

Sonuç olarak her geçen gün biraz daha unuttuğumuz  sahipsiz Oniki ada Türklerinin 
bu gün çok önemli sorunları var. Bu sorunları tekrar özetleyerek yazımıza son verelim;

1. Buralarda Osmanlı Türklerinden kalan kültür mirasının bakımı ve tamirlerine 
izin verilmemekte, tamirler göstermelik olarak yapılmakta ve eserler zamanın tahribatına 
bırakılmaktadır.

Mesela Rodos adasında Süleymaniye Medresesi yıkılmak üzeredir. Yunan hükümeti 
Türklerin okul olarak kullandığı Süleymaniye Medresesi’nin altında bulunan eski Saint- 
Jean Kilisesi’nin ortaya çıkartılmasını bahane ederek buradaki okulu kapatmış ve med-
resenin temelini kazmaya başlamıştır. Aslında bu medrese, Rodos Türklerinin kurmuş 
oldukları Evkaf Dairesi’ne aittir.  Daha sonraki yıllarda  yasal bir kılıf bularak Yunanistan 
Kültür Bakanlığı medreseye el koymuştur. Süleymaniye Medresesi, Türk çocuklarına ilk, 
orta ve lise eğitimi vermek üzere 1876 yılında inşa edilmiş tarihi bir binadır. Öğrencileri-
nin yüzde sekseninin Türk çocukları olması nedeniyle ilköğretim okulu işlevini sürdüren 
ve Türkçe eğitim yapan Süleymaniye Medresesi, 1972 yılında Yunan hükümetince gerek-
çesiz kapatılmıştır. Süleymaniye Camisi’ne göstermelik olarak kurulan onarım iskelesi, 
camide restorasyon yapılıyor görüntüsünü vermekte, ancak caminin diğer yüzü yıkılma-
ya bırakılmaktadır. Onarım işlemi de  on yılı geçkin süredir devam etmektedir.

Rodos ve İstanköy’de Osmanlı Türklerinden kalan kültür mirasının korunması ama-
cıyla kurulan Evkaf Dairesi vardır. Ancak Yunan hükümetleri, Evkaf Dairesi’ne sürekli 
masraflar yaptırarak elindeki arazileri ve malları sattırmakta, Evkaf Dairesini mali yön-
den güçsüzleştirmektedir. Yunan Hükümetleri bu uygulamayı, ne yazık ki bazen kendi 
fanatiklerinin görüşlerine uygun hareket eden Türkleri Vakıf Yönetim kurullarına atayarak 
gerçekleştirmektedir. 

Osmanlı döneminden kalan camiler, okullar, türbeler, imaretler, çeşmeler gibi eserle-
rin zamanın tahribatına bırakılarak yıkılmaları istenmektedir. Rodos adasının en görkemli 
yerinde bulunan bir eğitim binası olan Süleymaniye Medresesi’nin yıkılmasına izin veril-
memeli; temelinde başlatılan  kazı  durdurulmalı ve  yıkıma engel olunmalıdır. 

Uluslararası kamuoyunun da Rodos ve İstanköy’deki Osmanlı Türklerinden kalan 
eserlerin artık insanlığın kültürel mirası olarak görmeleri gerekir.

2. Rodos ve İstanköy’deki Türkçe eğitim yapan okullar  günümüzde tamamen ka-
patılmış durumdadır. Buna bağlı olarak kardeşlerimiz Yunan okullarında seçmeli ders 
olarak bile kendi anadillerini öğrenmekten mahrumdurlar. İnsanların en doğal hakları dan 
biri olan anadilleriyle eğitim yapma hakkı Onikiadalardaki soydaşlarımıza verilmemektedir. 

Adalarda yaşayan Türkler, Yunanistan’ın resmi söylemine göre ‘Yunan vatandaşı 
Müslümanlar’dır.  Sorunları kendilerinin olduğu kadar yerel siyasetin de  gündemindedir.  
Bu arada az da olsa  bazı mahalli politikacıların azınlığın sorunlarına duyarlı olduğunu 
da söylemeliyiz. Bunlardan biri,  “Kos (İstanköy) adasındaki Müslüman Toplumunun 
Sorunları”  adlı bir rapor hazırlayan Nikos Milonas’tır. 

Milonas hazırladığı raporda Rodos gibi İstanköy’de de önemli bir sorun olan vakıf ko-
nusunda Vakıf Yönetim Kurulu’nu belirlemek için yapılan halka kapalı, şeffaflıktan uzak 
seçimleri eleştiriyor. Rodos ve İstanköy’de Türkler’e ait vakıfların beş kişilik yönetimi Yu-
nan makamlarınca seçiliyor. Bazıları belli bir dönem için, bazıları ise ölene kadar görev 
yapıyor. 

Ada halkının tasvip etmediği bu kişiler, vakıf mülklerine yönelik tasfiye kurumu gibi 
çalışıyor. Günümüzde Rodos’taki Türk vakıflarına ait 450 gayrimenkulden sadece 40 tane 
kalmış. Satış ve bağışlar yoluyla vakıf eserlerinin azaltılması birçok tarihi yapının varlığını 
da tehlikeye atıyor.  İstanköy’de ise kalan sadece 35 dükkan ve arsa. Vakfın aylık gelirinin 
yüzde 60’ı vergiye gidiyor. Bu durum, vakıfların varlıklarını sürdürmesini her geçen gün 
daha da zorlaştırıyor. 

Onikiada Türklerinin önemli sorunlardan biri de, Türkçe ve din eğitimi. Türkçe 
1972 yılından bu yana okullarda okutulmuyor. Osmanlı Devleti’nin ayrıldığı 1912’den 
Yunanistan’a devredildiği 1947 yılına kadar, anadil öğretimi konusunda adalarda her-
hangi bir sorun yaşanmamış. Sonrasında da Türk okulları varlıklarını sürdürmüş; fakat 
dersler Yunanca ve Türkçe olarak devam etmiş. 1972 yılında ise Türkiye’nin Bozcaada 
ve Gökçeada’daki Rumca eğitimi yasaklaması üzerine ‘azınlık’ olarak kabul edilmemeler-
ine rağmen Türkçe öğretimi tamamen müfredattan çıkarılmış. Çocuklar ana dillerini evde 
ailesinden öğreniyor.  öğrenmek için Latin harflerini tanıdıktan sonra başlıyor.  Türkçe 
ve din eğitimindeki sıkıntıya çare arayan Rodos ve İstanköy’deki Türkler, ortaokul ve lise 
çağlarında çocuklarını Türkiye’ye gönderiyor. Bu durum, evlatların ailelerinden kopması 
anlamına geliyor. Geri döndüklerinde ada toplumuna entegre olmakta zorlanıyorlar. 
Türkçe eğitiminde bir başka yol da Rodos’taki üniversitenin Akdeniz Bilimleri bölümünde-
ki Türkçe dersleri. Sadece birkaç öğrencinin gittiği bölümde lisans seviyesinde ve yabancı 
dil olarak anadili öğrenme imkanı var. Rodos ve İstanköy’de iki yıl önce Türkçe kursları 
açılmış. Ancak adadaki Türkler sahip çıkmadığı için derneklerin öncülük ettiği bu girişim 
başarılı olamamış. 

İslamiyete ait din eğitimi de okul müfredatında yok. Din derslerinde Ortodoks 
Hıristiyanlık öğretiliyor ve dersleri papaz veriyor. Türk çocukları, din derslerinde sınıfta 
oturmak durumunda. Son yıllarda okul aile birliklerinin çalışmalarıyla din derslerinde 
Müslüman öğrencilere dışarı çıkma hakkı verilmiş. Ancak uygulamada sorun tamamen 
giderilmiş değil. Rodos’ta İslam’ı öğretmek amacıyla yaz kursları yok. Dini bilgileri sadece 
aileler öğretiyor. İstanköy’de ise yaz Kur’an kursu açılmış. Beklenilen kadar olmasa da 
ilgi var. Yaz başında 40 çocuk müracaat etmiş, şimdi 25 kişi devam ediyor. 15 yıl önce 
Ramazan ayında geçici olarak adaya gelen ve daha sonra geri dönmeyerek din hizmetler-
ini sürdüren Batı Trakyalı imam Şükrü Damadoğlu, Germe Camii’nde çocuklara ilmihal 
bilgileri ve Kur’an öğretiyor. 
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TÜRK KAĞANLIKLARINDA VE BUGÜNKÜ 
TÜRK DEVLETLERİNİN YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ 
GENELLEMELER

Prof. Dr. Olcobay KARATAYEV
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi

Günümüzde  “Türk Dünyası” veya “Türk Dilli Halkları” olarak zikredilen meşhur tabir-
lerin, dünya ekonomisinde ve siyasi arenası ile bilim çevresinde tam anlamıyla şekillen-
diği görülmektedir. Türk dünyası, köklü ve kadim tarihi yanı sıra esaslı kültürü ile de dün-
yadaki ekonomik ve finans çevresinde kendi yerini bulmaktadır. Ayrıca Türk dünyasından 
çıkan bilge kişilerin dünya uygarlığının gelişmesine büyük katkı sağladıkları gözlenmek-
tedir. Bu anlamda Türklerin bu başarılarının altında devlet kurma ve idare etme sanatının 
yattığını söylemek mümkündür. Eski Türklerde mevcut olan devlet yönetme geleneklerini 
öğrenme, bugünkü küresel hayata bakış açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlam-
da atamız Yusuf Has Hacip’in “Kutadgu Bilig”adlı eserinde, Türklerde devlet, onun amacı, 
toplum bireyleri  ve bunların toplumdaki davranış biçimleri hakkında verilen ilk bilgiler 
bilim dünyasınca aşikardır(1). Ayrıca Türklerdeki devlet anlayışı hakkında meşhur Türk 
bilgesi Kaşgarlı Mahmud’un “Divan-ı Lugat-it Türk” adlı eserinde bahsi geçen konular 
hakkında bilgi verdiği görülmektedir. Bununla birlikte Türk uygarlığının başlangıç noktası 
sayılan Güney Sibirya ve Moğolistan coğrafyasını göz önünde bulundurmak gerekmek-
tedir (1, 23) 

Türklere anadilleriyle eğitim hakkı vermeyen Yunanistan, sadık bir Yunan yurttaşı 
olan Türklerin kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini de engellemektedir. 

Bu sorunlar daha da arttırılarak sıralanabilir.

Bir temel gerçeğin Yunan hükümetlerince kabul edilmesi şartıyla Türk-Yunan barı-
şı kalıcı olabilir. O da barışın karşılıklı menfaat ilişkileri üzerine kurulmasıdır. Barışın bu 
temel gerçek üzerinde kurulması için Yunan hükümetlerinin Rodos ve İstanköy Türkleri 
açısından yapması gerekenler şunlardır:

Rodos, İstanköy ve Onikiadalardaki kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve ona-
rımına Yunan hükümetleri özen göstermelidir. Rodos ve İstanköydeki soydaşlarımızın 
Türk kimlikleri kabul edilmeli ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen baskı-
lara son verilmelidir. Rodos ve İstanköyde yaşayan Türk çocuklarına en azından ilköğre-
tim düzeyinde Türkçe eğitim yapma hakkı sağlanmalıdır.”

Türk kimliğinin Rodos’ta ve İstanköy’de unutturulmaması  gerekir. Buralardaki tari-
himize tanıklık eden eserler çürümeye terk edilmiştir. Rodos’ta ve İstanköy’de Türk mi-
marisinin en güzel örnekleri bulunuyor. Yunan hükümeti Türk Vakıflarını baskı altında 
tutarak korumayı engelliyor. Bu eserlerin korunması  gerekiyor. Yunan hükümeti, bazen 
göstermelik olarak restorasyon çalışmaları yapıyor. Ancak bu çalışmalarda Türk mimari 
tarzını değiştiriyor ve Bizans motifleri yerleştiriyor. Mesela Yunanistan hükümetinin res-
tore ettirdiği Tarihi Osmanlı Saat Kulesi’ne restorasyon sırasında haç figürleri konulmuş-
tur. 13Bir kaç nesil sonra burayı ziyarete gelenler buranın Osmanlı döneminden değil de 
Bizans döneminden kaldığını düşünebileceklerdir. Yunanlılar bu tarihi eserlerimizi tahrip 
ederek kendi kültürlerinin bir parçası haline getiriyor. Bu durum Türk kültüründen ziyade 
evrensel kültüre de olumsuz etki eder. 

Yunanistan  nasıl Türkiye’deki kiliselerinin koruma altına alınmasını istiyorsa bizde 
Yunanistan’da bulunan kendi eserlerimizin koruma altına alınmasını istemeliyiz.  Bu hem 
kardeşlik hem de insanlık borcudur.

13     İskeçe – Millet Gazetesi-23 Aralık 2010,sayı:260.
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tiyacını karşılayan yazı sistemini bulmuşlardır.  Türk uygarlığının en yüksek başarısı olan 
Orhon-Yenisey yazı sistemi, eşsizliği ile bugünkü günde dahi insanı hayrete düşürmekte-
dir. Yazı sistemi sadece ulusun manevi ve kültürel değerlerini yansıtmadığı gibi aynı zan-
manda o ülkenin veya devletin ekonomik gereksinimlerinden ortaya çıktığını söylemek 
mümkündür. Ayrıca devlet yönetiminde bilge kişiler, ekomomi hizmetlileri, maliyeciler, 
kağanın yanında bununan hizmetkarlar ve elçiler eğitimli kişiler olmak zorundadırlar. 
Buna Orhon-Yenisey yazıtları ve bunların ihtivası delil teşkil edebilir. Bu anlamda Türk, 
Kırgız ve Uygur kağanlarının devletin ihtiyaçlarını gidermek için genç bekarları Çin ve 
Tibet gibi yerlere okutmak için gönderdiği bilinmektedir. Bunlar yerleştiği devletin dilini, 
kültürünü, yazısını ve yönetim geleneklerini öğrenrek geri döndükleri belirtilmektedir. Bu 
çerçevede Cengiz Han’ın kurmuş olduğu Moğol devletininde yazı sistemi olmadığı için 
devlet yönetiminde yazının gerekliğine inanan Cengiz Han, Uygur Türklerinin yazı siste-
mini Moğol diline uygun bir şekilde düzenletmiştir. Moğolların bu yazı kültürünü bugün 
dahi kullandıkları bilinmektedir.

1. Eski Türklerin devleti, konar göçer üretici ekonomi usulü esas alınarak kurulmuş-
tur. Bu bağlamda konar göçer tipteki özelliği mevcut, devleti yapılandırma olan devletle-
rin hepsine ilişkin huhuki devlet siyasi yönetimi şekillenmiştir.

2. Eski Türklerde devlet yönetiminin ortaya çıkışı, devlete kadar ekonomik birliktelik 
ve onun silahlı savunması ile ilişkilendirilmektedir. 

3. Devlet yönetiminin bir takım sistemlerinden bahsetmek mümkündür. Bu bağlamda 
geçici yönetim; çok basamaklı yerli yönetim; boy ve cemaat yapılanmasına dayalı bölge-
sel idare sistemi; kağan yönetimi ve kağanın halk arasında sahip olduğu itibarına bağlılığı 
gibi idarelerden söz edilebilir.

4. Eski Türklerin devlet yapılanması ve bölgesel bölünmesi toplumda mevcut olan 
ekonomik özelliklerin hassasiyetine göre oluşturulmaktadır. Ayrıca bu durum  yönetimin 
etkili, daimi, seferber olmasında ve komşu uluslarla kıyaslandığında kısa süre içinde as-
ker toplanmasına  imkan verdiği görülür.

5. Eski Türklerin kağanları Runik yazıları Aşina boyunun yazısına dönüştürmüştür. 
Nitekim bunu, devlet yönetiminin ve diğer etnik unsurları boyun eğdirmenin ideolojisine 
dönüştürdüğü, Türk kağanlıklarının siyasi ve ideoljik geleneklerinin, Güney Sibirya’nın, 
Altay’ın, İç ve Merkezi Asya’nın devlet yapılarına yönelik tesirinden söz edilebilir.

6. Eski Türklerin geleneksel kültürü esasını Gök Tanrı inanışı çerçevesinde devlet dini 
ideolojisi oluşturduğu görülmektedir. Aşina boyu yani hükmeden zümre devletin gereksi-
nimi için yerli dini düncelerle kurulmuştur. Bu anlamda devlet yönetim ideolojisinde, Gök 
Tanrı inancını ön plana çıkarmıştır.

Siyasi yönetim gelenekleri, geleneksel kültürün temelinde yeni şekillenen devlet hu-
kukunun esasında Türklerin, siyasi cenahtan düzenli bir devleti oluşturmaya muktedir 
olduğu görülmektedir. Bu anlamda işletilen ve şekillenen hukuk ile devlet yönetimi ondan 
sonraki dönemlerde kağanlıklarda belli bir seviyede kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Mete Han’ın kurduğu Büyük Hun İmparatorluğunda, yönetim gelenekleri ve devle-
tin ekonomik sistem ile konar göçerler arasında yer alan iktisadi ilişkileri, ondan sonra 
Türkler tarafından kurulan ve büyüyen diğer devletlerde de hayatını geliştirerek devam 
ettirdiği ve kendini  yaşattığı dikkati çeker. Devlet yönetim sanatında yer alan bu gele-
nekleri, Göktürklerin, Batı ve Doğu Göktürk devleti ile II. Göktürk devletinin, Türgeşlerin, 
Kırgızların ve Uygurların benimsediği gözlemlenir. Ayrıca Cengiz Han’ın kurmuş olduğu 
Moğol devleti de bu sistemi geliştirerek devam ettirmiştir. Bu bağlamda Türk Kağanlı-
ğının durmaksızın yapmış olduğu iç ve dış mücadelere karşın 200 yıl hüküm sürmesi, 
iç yapılanmasının dönemin taleplerine uygun olduğunu göstermesi açısından da önem 
arzeder (2, 33-35). 

Devlet yönetimini ve idaresini iki kola bölme sisteminin M.Ö. III. yüzyıllarda Büyük 
Hun Devleti döneminde şekillendiği görülmektedir. Bu anlamda araştırmacılar boş yere 
meşhur Oğuz Kağan’ı, Mete Han’ın prototipi olarak göstermemektedir (3,148). Çünkü 
ikili sistemin paylaşımında Hunların 24 boydan, Oğuz Kağan hakkındaki destan var-
yantlarında Oğuz-Türkmenlerin de 24 boydan oluştuğu tespit edilmektedir. Bu bilgiler 
Kaşgarlı Mahmud’un “  “Divan-ı Lugat-it Türk” ile Raşiad Din’in “Cami at Tavarih” adlı 
eserlerinde yer alan malumatlarla perçinleşmektedir (4,123,145). 

Eski Türklerdeki devlet yönetiminin ikili sistemi Türkmenlerde “Üç ok” ve “Boz ok” 
şeklinde bugün dahi yaşadığı bilinmektedir. Bu sistem kuşkusuz ekonomik ve askeri ge-
reksinimlerden ortaya çıkmıştır. Bunda kısa zamanda asker toplama, saldırı ve düşmana 
darbe indirme gibi askeri düzen yer almaktadır. Ayrıca bu ikili sistem, konar göçer boy-
ların konup göçmesinde, yaylaklara sahip olmasında ve buralardan adil bir şekilde isti-
fade edilmesinde doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Bu durum ekonomik ilişkilerin, vergi 
toplama sisteminin, irtibat kurma meselelerinin gelişmesinde ve rahat işlemesine ayrıca 
aynı düzen içinde gelişmesine imkan hazırlamaktadır. Bu anlamda ikili sistem, devlet yö-
netiminin paylaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Eski Türklerin devlet yönetim yapısı örnekleri ondan sonra gelen diğer Türk dilli halk-
larını etkilemekle beraber bunların arasında yayıldığı gözlenmektedir. Bu bağlamda Batı 
Göktürklerin Dulu ve Huşibi; Kırgızların Kanat ve Sol Kanat; Moğolların Barungar ve Zun-
gar; Karakalpakların On Tört Pu ve Kıtay Kanatlarına bölünmesi misal olarak gösterilebilir.

Türk dünyasının veya uygarlığının şekillenmesine ve onun yeni bir boyut kazanması-
na vesile olan değerler bütününü şu şekilde izah etmek mümkündür (5,12)

1. Devlet yönetim sisteminin oluşması.
2. Devletin ortaya çıkması ve yönetimin gereksinim duyduğu en önemli unsur ola 

rak yazının meydana gelmesi.
3. Güçlü askeri yapının sağlanması.
4. Ortak ruh kültürünün şekilenmesi (2, 23)
5. Şehir medeniyeti.
Luis Morgan’ın belirtiği üzere “Askeri Demokrasinin” unsurlarını baskın kılan eski 

Türkler, devlet yönetiminde o dönemdeki dilin, ilişkilerin ve ekonomik gereksinimlerin ih-
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mevcut olan tarhanlar, beyler ve erlerin sadece  girmeye hakları olduğundan söz etmek 
mümkündür. Nihayetinde bu durum devlet yönetim idaresinin gücünü netleştirmektedir.

Kagan (Qagan): Eski ve orta çağlardaki Kırgız, Türk ve Uygur Kağanlıklarında ülke-
nin yüksek yöneticisinin ve asker başının rütbesidir (unvanı). Öncelikle “kagan” termi 
Juan-Juanların (Juan veya Avarlar) asker başının namı olarak Çin kaynaklarında M.S. 
312’li ylllardan itibaren bahsinin geçtiği görülür. Devlet yönetim geleneği yüksek saviye-
de gelişip ilerlemiş olan Kırgızlarda ve Kırgız toplumunda, bu devlet yönetim unvanının 
M.Ö. III y.y. kullanıldığı belirtilir. Zira “Kagan” rütbesi (unvanı) ilk Kıgız devleti ile zaman-
daş yaşayan Hunnu, Sabir, Hazar, Bulgar ve Avarlarda mevcut olduğu ilime malumdur. 
Bu devlet yönetim namını M.S. VI yüzyıllardan itibaren Uygur ve Karluk idarecileri kabul 
eder. Kagan imparator, şahinşaha anlamdaş olup en yüksek devlet yönetim unvanını teş-
kil eder. Eski devlet yapılanmalarında toplumun siyasi esası askeri-siyasi ve aristokratik 
olgulara dayanır. Devletin siyasi gelişiminde geleneksel aristokrasinin eline toplumu ide-
olojik cihetten idare payesi dokunur(7,230). Bunda şüphesiz “аскердик демократия” 
yani askeri demokrasi prensiplerinin üstünlük gösterdiği toplumda devletin ilk temelini 
meydana getiren boy birleşmelerini, halk maslahatları ve aksakal meclisi idare eder. Bu 
şartlar altında iki tobun (askeri ve aristokratik yöneticilerin) görevlerinin birleşmesiyle 
beraber yavaş yavaş boyun, boy birleşmesinin başkanı bir dönem asker başının gö-
revini icra etmeye başlar. Bu görevi “kagan” (devlet ve asker başı) gerçekleştirir oldu. 
VIII yüzyılın sonu IX. asrın başından XIII. yüzyıla kadar Kiyev Kinyazları (Kiyev Rusu) 
da Kagan unvanından faydalanıp siyasi taraftan kendini Türk soylu Hazar Kağanlarına 
eşit olduğunu gösterme gayreti içinde olmuşlardır. Elbette ki bu tür bilgilerin Sovyetler 
döneminde yer alan eğitim ve ilmi neşriyatlara aksettirilmediğini bilmekteyiz. Misalen 
843-844 yılları arasında Tan (Çin) imparatorunun Kırgız Kaganlarına yazdığı devlet resmi 
mektuplarından, iki ülkenin eşit ve hukuki anlamda birbirlerinin yönetimlerini tanıdıkla-
rını görmek mümkündür: “...Padişaha saygıyla Kırgız Kaganına selam söyler. (Sizden) 
Oşkor Sangun geldi, (Siz) hediye olarak gönderdiğiniz yüz yılkı ve on kartalınızı teslim 
aldım...”(8,27) Bazı araştırmacılar bu terimin eski Çin dilinden (Han devri)nde girip “ulu 
idareci” (кэ-хан=ke-han) denmek istendiğini belirtirler. Qagan › kekuan ≈ ulu idareci, 
kösem anlamına gelir(8,154). Unvan, Kırgız ve diğer yazma anıtlarında antroponimlerin 
(kişi adları) bileşeni olarak bulunur: Bumın-Kagan, Ay-Kagan, Boz-Kagan, Bilge-Kagan, 
Bars-Bek Kagan vs. kırgız devletinin idarecileri olan Kaganlar bir dönem toplumdaki bak-
şı, şaman ve baş temir ustası’nın görevini icra eder. Tarihi kaynaklara bakıldığında eski 
Türk Kağanlığında devlet idaresinde mesleği demir ustası olan şamanların (bakşıların) 
toplum nazarında etkisinin bir hayli güçlü olduğu gözlemlenir. Japon şarkiyatçısı Masao 
Mori araştırmalarında, eski Türk devrinde Kaganın bir dönem demir ustasının işlevini 
gördüğünden bahseder ve Çin kaynaklarında (Çjou hanedanlığı döneminde) yer alan ef-
saneler üzerinde durur. Bunu şaman dininin gelişip şekillenmesinin ilk etabı olarak görür. 
Şamanların ve temir ustalarının genetik ritüelsel ilişkilerini; eski Türk dilli boyların günlük 
yaşantısı ve ekonomik yapısı demir ustasının sahip olduğu konumu tastikler niteliktedir.

7. Eski Türk toplumunda kağanlar tarafından icra edilen devlet yönetim şekilleri Türk 
toplumunun maddi ve manevi kültürüne etki ettiği tespit edilmektedir. Bu bağlanda o 
dönemde mevcut olan değişimleri arkeolojik, yazılı ve diğer kaynakların esasında göz-
lemlemek mümkündür.

Türk kağanlıklarında devletin siyasi ideoljisinin temelini kağana ve devlete saygı  veya 
devlet yönetimini ve hukukuna sadakat gibi meselelere ayrıca önem verildiği görülmek-
tedir. Bu anlamda Orhon-Yenisey yazıtlarında kağanı, devleti ve kanunlara riayet ve saygı 
hususunda birçok kısım bulunmaktadır. Eski Türk kanunlarına göre kağanın buyruğunu 
icra etmeyenler, elçilik görevini ifa edemeyen veya yerine getiremeyen ya da eksik ya-
panlar, savaş meydanını tek ederek yoldaşlarını yalnız bırakanlar ile mülkiyete ve diğer 
zenginliklere el uzatanlar hakkında hemen ölüm cezası uygulanmaktadır. Bu bağlamda 
eski Türklerde kanunun karşılığı olarak “törö” tabirinin kullanıldığı bilinmektedir (6, 89)

 Gök Tanrı tarafından bağışlanan yüksek vasıfa veya kutsal mizaca ve güce sahip ol-
makla birlikte kağanlar yönetimi Çin imparatorunun yüksel derecesiyle eşit olmaktadır. 
Siyasi cenahtan pek çok boylardan müteşekkil olan Türkler, bodun (kara bodun); askeri 
yönetim veya devlete: elge yani  baş eğen denmektedir. Kağan devlete önder olan halkı 
yönetendir. Bu bağlamda Türk kağanı bir dönem devlet başkanı, askeri lider, demir baş 
ustası, yargıç ve baş şaman gibi kişilerin görevini icra eden kişiler olarak da zikredilir. 
Her boydan seçilerek alınan kabiliyetli ve bilgili kişiler devlet ve askeri yönetimde kulla-
nılmaktadır.   Bunlar bazı dönemler  kağanın hususi askeri ve güvenilir kişileri olarak da 
çalışmaktadırlar. Orhon yazıtlarında iki basamaklı devlet yönetiminden bahsedilmektedir. 
Bunlar kağan(kagan)- beyler(bek)- halk(el) olarak geçmektedir. 731 yılında nakşedilen 
Ongin yazıtında “beyler savaş meydanından kaçmış savunmasız kalan halk ölmektedir” 
şeklinde satırlar yer almaktadır. Uygur kağanı Eletmiş, devletin menfaatlerine karşı ge-
len beylere bakarak sade halkı tekrar birliğe davet etmiştir. Kırgız asker başı Boyla Baga 
Tarhan oğluna: “kağana halis amel ile hizmet et” şeklinde vasiyette bulunmuştur. Ak-
sine başka bir yerde Türk kağanı Bilge, halkının beylerden ayrılmamasını istemektedir. 
Kaşgarlı Mahmud ise “yerin baş ruhu dağ, bodunun baş ruhu beydir” diyerek duruma 
açıklık getirmiştir. Bilge Kağan “çıplak halkı giydirdiğini, aç halkı doyurduğunu ve fakir 
halkı zengin ettiğini beyan etmektedir. Bu ideoloji, kağanların halkın hayatına ve sosyal 
durumununa daima dikkat etmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu anlamda yazıtlarda ka-
ğanlar kara bodundan,  beylerden ve halktan birlik ve beraberliği arzu etmektedir. “Er” 
adı Türk askerlerine belli bir askeri hazırlık ve avın sırlarını öğrendikten sonra verilmek-
tedir. İhe-Huşotu dağındaki yazıda Kuli Çor, yedi yaşında dağ tekesini, on yaşında yabani 
domuzu öldürdüğünü beyan etmektedir. Mayorat1 ve minorat2 sistemleri, ünvana sahip 
olma geleneğini netleştirmektedir. Türk halkı Gök Tanrı tarafından veya Hüda tarafından 
meydana getirilmiş halk şeklindeki anlayış ve düşünce şekillenmiştir. Bu bağlamda “be-
nim adım El Togan Tutuk, ben Huda ulusu olan halkımı yönettim, ben altı kol ulusun 
beyi olmuştum” biçiminde malumatlara rastlanmaktadır. Arap kaynaklarında ise “Kırgız 
kağanına ve onun otağına yaşı kırka ulaşmamış kişilerin girmeye hakları yoktur” şeklinde 
bilgiler yazılmaktadır. Bu anlamda kağanlara devletin önünde özellikle icra ettği hizmeti 
1     Tahta oturma hakkına sahip olma.
2     Zenginliğe sahip olma hakkı.
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ORTAK TARİH VE KÜLTÜR BİLİNCİNİN 
OLUŞMASINDA KRİSTALOGRAFİK 
MOTİFLERİN ROLÜ

Prof. Dr. Hacali NECEFOĞLU
Kafkas Üniversitesi Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi

Gökte yıldız sayılmaz,
Çiy yumurta soyulmaz.

Bütün dünya ayıldı, 
Neden Türkler ayılmaz?

Hudu Memmedov

Günümüzün sanat tarihçileri Türk sanatını dağınık bir şekilde ayrı ayrı sanatlara (Si-
birya sanatı, İskit sanatı, Hun sanatı, Göçebe sanatı, İslam sanatı, Selçuklu sanatı, Moğol 
sanatı, İran sanatı vs.) bölerek tanımlamakta ve ayrı ayrı sanatlar gibi incelemektedirler. 
Oysa, Türklerin özgün konuşma dili olduğu gibi, kendine özgü sanat dili de vardır. Bu di-
lin kural ve kanunlarını, diğer deyişle gramerini belirlemekle hem eski sanatımızı anlaya-
biliriz, hem de sanatımızın dahili kanunlarıyla gelişmesine nail olabiliriz. Çin Seddi’nden 
Avrupa’ya dek geniş bir arazide binlerce yıldır var olan sanat, onu yaratan ve yaşatan 
milletin konuştuğu dil gibi birdir. Onu, Azerbaycan sanatı, Özbek sanatı, Kazak sanatı, 
Kırgız sanatı, Uygur sanatı, Türkmen sanatı, Osmanlı sanatı vs. adıyla, bölerek öğren-
mek doğru değildir. Adı geçen “sanatların” hepsine mahsus gramatik kural ve yasalar 
belirlenerek, Türk sanatı zaman ve mekan içinde bütün olarak ele alınmalı, öğrenmelidir-
ler. Azerbaycanlı bilim adamı, kristalografi profesörü, Hudu Memmedov’un “Nakışların 
Yaddaşı” kitabında Türk motif (süs, ornament, nakış) sanatı ele alınarak böyle bir ceht 
gösterilmiştir.1

1       H.S. Mәmmәdov, İ.R. Әmiraslanov, H.N. Nәcәfov, A.A. Mürsәliyev. Naxışların Yaddaşı, Bakı, Azәrnәşr, 1981; Hudu Memedov,
        İmameddin Emiraslanov, Hacali Necefoğlu, Aydın Mürseliyev. Nakışların Yaddaşı, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1996.
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İstoriya pervobıtnogo obşestva.  –Moskova, 1987;
8.   Kıtay imperatorlorunun Kırgız kagandarına cazgan kattarı (Yayınlagan  O.Karatayev), -Bişkek, 2004
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özellikle mimari abidelerde. Kristalografik motifleri günümüze kadar yaşatabilen mimari 
abideler, camiler, minareler, kümbetler, türbeler, hanlar, medreseler vs. için ortak özellik-
lerden biri de abide yüzeylerinin motiflerle azami yoğunlukta kaplanmasıdır. Anılan mo-
tifleri üç gruba bölmek mümkündür:

1. Bitki, canlı resimlerinin stilizasyonundan yapılan motifler;
2. Motif elemanı gibi semantiği çoğu zaman bilinmeyen geometrik figürlerden yara-

tılmış motifler;
3. Arapça yazılardan yapılmış bitkiye benzer veya geometrik motifler.
Birinci grup motifler açısından Türk ülkeleri komşu ülkelerden seçilmiyor. Örneğin, 

Türk ülkelerindeki böyle motiflerle süslenmiş X yy. abideleri Sasani ve eski Mezopotamya 
İslam geleneğine uygun gelmektedir. İkinci grup motifler, o dönemin minyatürlerinde 
olduğu gibi, harmoni yaratan, boşluk dolduran, geçişler oluşturan genel motif kompozis-
yonunun ritmini, ölçüsünü teşkil eden bir araç rolünü oynarlar. Orta Çağ abidelerinde çok 
miktar kristalografik motiflerle birlikte eski Sibirya, İran, Bizans, Mısır ve Grek halkları 
tarafından yaratılmış motiflerden de geniş istifade olunmuştur. Bu açıdan aynı motif evri-
mini, coğrafyasını izlemek çok ilginçtir. Örneğin Hudu Memmedov’un Berde Türbesi’nde 
(M. S.1322) kuvars mineralinin kristal yapısının şekli ile bire bir aynı olan motife3 taş 
üzerinde oyma şeklinde Selçuklu dönemi daha eski bir abidede Mardin Ulu Camii’nde (M. 
S. 1198) rastlanması (Resim 1) ve sonralar bu motifin Osmanlı mimarisinde, Bursa Yeşil 
Türbe’nin (M. S. 1421) çini süslemelerinde kullanılması (Resim 2) ilginçtir. Aynı motifi 
Orta Asya mimarisinde de gözlemliyoruz (Resim 3). 

           

    Resim 1            Resim 2                                  Resim 3

Tebriz Müzesi’nde sergilenen 7000 yıl önceye ait seramik üzerindeki motifin4 (Resim 
4) aynısı Anı’da XII. yüzyıla ait Selçuklu Sarayı’nı süslemektedir (Resim 5). 

3     Kh. S. Mamedov. A.g.e.
4     Azerbaijan Muzeum. The Cultural Heritage of Estern Azerbaijan Province, Tabriz, 1997.

Son asırlarda Türk Dünyası’nda yabancı tasvir sisteminin kullanılması görsel unut-
kanlığa ve hafızasızlığa getirip çıkarmıştır. Neticede Avrupa sanatının yozlaşmış bir kolu 
olmakla Türk sanatı Türklerin geleneksel hayat tarzlarını devam ettirmeleri için manevi 
ortam yaratmak kabiliyetini kaybetmiştir.

Motifler tasviri sanatın yaygın bir koludur. En eski dönemlerden bu güne dek onların 
işlevi insan hayatına gerek olan eşyalara seçilmeklik, gözegelimlilik  vermek olmuştur. 
Bu açıdan motif yaratıcılığı günümüzde dizaynı da kapsamaktadır. Tabii ki, motif yaratı-
cılığının imkanları sadece pratik amaçlarla sınırlanmıyor, bir sembolik sanat olarak onun 
imkanları daha da geniştir. Bu sanat türü sosyal, dini ve başka içerikli bilgiler taşıma 
imkanına sahiptir. Kadim insanların tasviri sanatlarının incelenmesi motiflerin nadiren 
doğanın direk taklidi, onun gözle görünür biçimlerinin zamanla soyutlaştırılması neti-
cesi gibi meydana gelebildiğini gösteriyor. Söz sanatında motife benzer nazım şiirsel, 
süslü genelleşmedir. Çeşitli halklara mahsus dil grupları olduğu gibi musiki ve motif dili 
grupları olduğunu da söyleyebiliriz. Dünya halkları kültürlerinin incelenmesi bu dillerin 
hudutlarının biri biri ile kesişmesinin hiç de zorunlu olmadığını gösteriyor. Bu hudutların 
genişlemesi, daralması, hudutlar içinde zamanla oluşan değişmeler, bu dile sahip olan 
halkların yaşam biçimine, toplumsal dinamiğine, dinine ve bir sıra diğer etmenlere bağ-
lıdır. Motiflerin bu açıdan araştırılması sanat tarihinin başlıca ve çok ilginç amaçlarından 
biri olmalıdır. Böyle bir araştırmanın en azı iki tür önemi var: evvela elde edilen sonuçlar 
geçmişi öğrenmek için araç olabilir, ikincisi sanatın bu gününü ve sonraki gelişmesini 
doğru değerlendirmek için değerli temel olur.

 Bildiri konusu olan “kristalografik motifler” terimi bilimsel literatüre ilk defa 
Hudu Memmedov tarafından dahil edilmiştir.2 Kristallerin yapılarına benzediklerinden, 
daha dakik ifade etsek, yapım prensipleri kristallerin oluşum prensiplerine benzedik-
lerinden dolayı kristalografik motifler adlandırılan motiflerde şekil sınırı şekil elemanı 
sınırıyla bitiyor; şekil elemanı azami yoğun yerleşiyor; arka plan ya olmuyor, yada şekil 
elemanına çevriliyor; şekil elemanı çeşitliğine ve karmaşık şekil elde etme koşullarının 
sayısına tasarruf ediliyor; simetri biçim oluşturmak için kullanılmayıp sonuç olarak mey-
dana çıkıyor.

 Kristalografik motiflerin, aralarında benzerlik, ortak yaşam alanı olan çeşitli dö-
nemlerde yaşamış halkların motif dilinin ürünü olduğunu kanıtlayan olgular çok fazladır. 
Bu da böyle motiflerin hem coğrafyasına, hem zamana, hem de etnik gruplara göre kes-
kin sınırlanmadığını gösteriyor. Ama, böyle bir motif yaratma yolunun bin yıllar boyu 
Türklerin yaşadığı topraklarda daha çok kullanıldığını, en eski zamanlardan günümüze 
kadar Türk görsel sisteminde aynı yapı yöntemlerinin üstünlük teşkil ettiğini görmekte-
yiz. Bu yapı yöntemleri el sanatlarından mimariye kadar farklı sanat eserlerinde, halıların 
sembolik yapısında, minyatürlerin tasvir yapısında, mimari abidelerin hacmi yapısında 
temel olarak kullanılmaktadır. 

Geçen bin yılın XI-XVI. yüzyıllarında  kristalografik motiflerin en güzel örnekleri Af-
ganistan, Türkistan, Kuzey İran, Azerbaycan ve Türkiye topraklarında görülmektedir, 
2      Kh. S. Mamedov. Crystallographic Patterns. Compt. & Maths. With Appls. Vol 12B, Nos. 3/4, pp. 511-529, 1986.
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Bu motiflerin kristal yapı tasvirleri ile ayniliği her ikisinin de aynı prensiple yapılma-
sındandır. Kristaller katı maddelerin cam biçimlerinden periyodik (belli aralıkla tekrarla-
nan) yapıya sahip olmalarıyla farklanıyorlar. Geometrik çokgenlerden oluşan kristalog-
rafik motifler de periyodik yapıya, yani iki boyutta tekrarlanan birim hücreye sahiptirler. 
Geçen yüzyılın yetmişli yıllarına kadar üçgen, kare, altıgen vs. figürlerle veya bu figürlerin 
sonlu sayıda (sayı dediğimizde, figür sayısı değil, onların çeşit sayısı anlaşılmalıdır) kom-
binasyonlarıyla bir düzlemi arasız kaplarken oluşacak resmin her zaman periyodik olaca-
ğı düşünülürdü. 1974 yılında ünlü İngiliz fizikçi, astrofizikçi, kozmolog ve matematikçisi 
Roger Penrose5 o güne kadar imkânsız olduğu düşünülen “yüzeylerin beşli simetri ile 
kaplanması”nı mümkün kılan ve Penrose karoları (Penrose tilings)6  olarak adlandırılan 
karo kümelerini buldu (Resim 10). O, iki çeşit basit figürle düzlemin kaplanabilirliğini ve 
bu zaman aperiyodik (tekrarlanmayan) motif oluştuğunu bilimsel olarak kanıtladı.7 

Resim 10

1981’de diğer bir İngiliz bilim adamı, kristallografi profesörü Alan Mackay, Penrose 
motifleri prensiplerinde katı maddelerin oluşmasının mümkünlüğünü öne sürdü.8 Sonra 
o, bu tür maddelerin yani beşli simetriye sahip katı maddelerin X ışınları difraksiyonu-
nu (kırınımını) da teorik olarak hesapladı.9 Ne var ki, ondan beş ay önce böyle madde 
sentezlenmişti. İsrail’den ABD’ye National Bureau of Standards’a çalışmaya giden Dan 
Shechtman elde ettiği Al6Mn alaşımının elektron difraksiyon şeklini gördükte şaşırmıştı: 
yüksek kaliteli difraksiyon şekilleri beşli simetriye sahiptiler. Beşlik simetri ise kristal-
ler için yasak simetri idi. Bu nedenle D. Shechtman buluşunu saklı tutarak yanlışlığın 
nerede olabileceğini, bu sonucu nasıl açıklayabileceğini vs. düşüncelerini ispatlamak 
için araştırmalarını devam ettirerek, deneylerin dakikliğine kesin emin olduktan sonra 
çalışmalarının neticelerini 1984 yılında yayınladı.10 Katı maddelerin aperiyodik (düzenli 
tekrarlanmayan) bu halini ise kuvazikristaller adlandırdılar.11

5      http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose
6      http://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling 
7      R. Penrose, The Role of Aesthetics in Pure and Applied Mathematical Research, Bull.-Inst. Math. Appl. 10, 266-271 (1974). 
8      Alan L. Mackay, De Nive Quinquangula: On the Pentagonal Snowflake, Sov. Phys. Crystallogr. 26, 517-522 (1981).
9      Alan L. Mackay, Crystallography and the Penrose pattern, Physica 114A, pp. 609–613 (1982). 
10     D. Shechtman, I. Blech, D. Gratias, and J. W. Cahn, Metallic Phase with Long-Range Orientational Order and No Translational Symmetry, Phys
          Rev. Lett. 53, 1951-1953 (1984). 
11      Istvan Hargittai, Structures Beyond Crystals, Journal of Molecular Structure. 976 (1-3), 81-86 (2010); http://en.wikipedia.org/wiki/Quasicrystal

                    

                    Resim 4                                                      Resim 5

Bu motifin çini versiyonlarını Konya Sahip Ata Camii’nde (M. S. 1278) (Resim 6) ve 
Bursa Ulu Camii (M. S. 1396-1400) ile (Resim 7) Yeşil Camii’nde (M. S. 1419) (Resim 
8) görmekteyiz. 

        

             Resim 6                                Resim 7                              Resim 8

Aynı motif XVI. yüzyılda yapılmış bir minyatürü süslemektedir (Resim  9).

Resim  9
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                 Resim 12                                                             Resim 13

                          Resim 14                                                              Resim 15

XV. yy. abidelerinden Semerkant Şah-i Zinde kompleksindeki (M.S. 1405) Tuman Ağa 
türbesi (Resim 16), Herat Hoca Abdullah Ansari türbesi’ndeki (M. S. 1425-1429) (Resim 
17) ve İsfahan Darb-i İmam türbesindeki (M. S. 1453) (Resim 18) motifleri de örnek 
olarak gösterebiliriz.16

                      

                  Resim 16                                                             Resim 17

Resim 18

16      http://integralist.multiply.com/journal/item/14/Dialogue_on_Integralism_symbol_3 (06.02.2011).

Baştaki örneklerle Hudu Memmedov’un kristalografik prensiplerin Türk geleneksel 
sanatında en yaygın prensip olması buluşundan ve sanatın kristalografini neredeyse bin 
sene önlediğini gösterdik. 

Bundan birkaç yıl önce impact factor’u çok yüksek Science dergisinde yayınlanan bir 
makale12 dünyanın ilgisini çekti13 ve ulusal basınımıza da yansıdı14. Bu makalede Türki-
ye, Azerbaycan, Özbekistan, Iran, Irak, Afganistan ve Hindistan (Agra) Orta çağ mima-
ri abidelerinin süslenmesinde kullanılmış beşli simetrili geometrik motifler incelenerek 
Penrose motiflerinin bu topraklarda en azından 500 yıl önceden bulunduğunu ve geniş 
çapta kullanıldığı tespit edilmiştir. Danimarkalı mineraloji profesörü Emil Makovicky ne-
redeyse 1990’ların başında beşli simetriye sahip Penrose motiflerine benzer motiflerin 
800 yıl önce Azerbaycan’da Marağa kentindeki Kümbet-i Kabut’un duvarlarını süslediğini 
bildirmişti (Resiim 11).15

Resim 11

Bu tip motiflerin yayılma coğrafyasına ve kronolojisine baktığımızda benzer motifle-
rin en güzel örneklerinin Türklerin egemen oldukları coğrafyada ve Selçuklar, İlhaniler, 
Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlılar, Safaviler, Teymuriler, Baburlar dönemlerinde 
yaratıldıklarını görüyoruz. Örneğin: Marağada’ki M. S. 1197 yılında yapılmış  Kümbet-i 
Kabud (Resim 11), XII-XIII. yy. abideleri Tercan Mamahatun türbesi (M. S. 1192-1202) 
(Resim  12) ve Malatya Ulu Camii (M. S. 1224) (Resim 13), XIV. yy. abideleri Sultani-
ye Olcaytu türbesi (M. S. 1304) (Resim 14) ve Aydoğdu ibn Abdallah al-Badri Memlük 
Kuran-i Kerimi (M.S. 1313) (Resim 15).

12   Peter J. Lu and Paul J. Steinhardt, Decagonal and Quasi-crystalline Tilings in Medieval Islamic Architecture Science, 315, 1106-1110 (2007).
13  J. R. Minkel, Islamic Artisans Constructed Exotic Nonrepeating Pattern 500 Years Before Mathematicians. Scientific American, February 

22, 2007; Will Dunham, Islamic maths was 500 years ahead, Reuters, February 23, 2007; Muslim Tile Patterns Show Math Prowess, The 
Washington Post, February 23, 2007; John Noble Wılford, In Medieval Architecture, Signs of Advanced Math. The New York Times, February 
27, 2007; Mark Henderson, Amazing Maths of the Mosaic Makers, The Times, February 23, 2007; Holger Dambek, Moschee-Baumeister Waren 
Westlichen Mathematikern 500 Jahre Voraus, Der Spigel, 23.02.2007.

14    İslam Sanatı 500 Yıl İleri. Sabah gazetesi, 24 Şubat 2007.
15   E. Makovicky, 800-year-old pentagonal tiling from Maragha, Iran, and the new varieties of aperiodic tiling it inspired. In: I. Hargittai, editor:      
        Fivefold Symmetry, pp. 67–86. (1992)  World Scientific, Singapore-London.
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                 Resim 22                                     Resim 23                                Resim 23

 Büyük bir vahdetle birleşen bu sanat yolunun, özellikle Batı literatüründe İran 
Sanatı ve bazen de İslam Sanatı adlandırılması yanlıştır ve bilimsel temelden yoksundur. 
X. yüzyıla kadarki İran sanatı numuneleri bu sanatın güya İran’dan yayıldığına hiçbir esas 
vermiyor. Orta Çağlarda mimaride anılan motiflerin geniş kullanılmasının tümüyle İslam 
dini ile ilişkilendirilmesi de doğru değil. Sanat din etkisinde olabilir, ama onun kendi ka-
nunları, kendi mantığı var. Söz konusu sanat yolunun milattan önceki bin yıllarla bağlı 
olduğunu dikkate aldığımızda,18 ve Orta çağ minyatürlerimizin sayısız insan ve hayvan 
resimleri ile süslendiğini hatırladığımızda motif yaratıcılığına dinin etkisi konusu bu şe-
kilde açıklanmamalıdır. 

Yukarıda örneklerini verdiğim, sekiz bin yıllık zaman diliminde ve Türklerin bulun-
dukları geniş bir coğrafyada ortak kültürümüzün ve ortak tarihimizin kanıtı olan motifler 
“Türk kültüründeki köklü milli birliğin varlığını, ayrıca Milli geleneklerin devamlılık 
ve yaygınlığını gösteren, keskin delillerdir”19 ve motiflerimizin bu açıdan incelenmesi 
ve öğretilmesi Türk Dünyası’nda ortak tarih ve ortak kültür bilincinin oluşması için önem-
lidir.

18    Kh. S. Mamedov. A.g.e.; James Mellart, The Goddest from Anatolia. Vol.II. Çatal Hüyük and Anatolian Kilims. Eskenazi, pp. 49-100 (1989);  
John Noble Wilford, In Ruin, Symbols on Stone Hint at a Lost Asian Culture. – The New York Times, 13.05.2001; Philip L.  Kohl, (ed.), The 
Bronze Age Civilization in Central Asia, Armonk, NY, ME Sharpe, Inc. (1981); Jim Adelson, Last Meeting: 6000 Years of Turkmen Ornaments. 
View from the Fringe. Newsletter of the New England Rug Society, Vol. IX, No. 3 November 6, 2001; Mine Erbek,  Çatalhöyük’ten Günümüze 
Anadolu Motifleri. Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları (2002).

19   Neriman Görgünay, Oğuz Damgaları ve Göktürk Harflerinin El Sanatlarımızdaki İzleri. Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları (2002).

Hudu Memmedov ekolünden bilim adamı ve sanatçısı İmameddin Amiraslan’ın bu-
rada verdiğimiz Penrose tipli beşli simetriye sahip resmi (Resim 19) ve Azerbaijani Tes-
seletions kitabındaki17 diğer eserleri bu sanat yolunun Azerbaycan’da başarıyla devam 
ettirildiğini göstermektedir. 

Resim 19

Arapça yazılardan (kufi) geometrik motifler de anılan coğrafyada ve dönemlerde çok 
yaygındır: Azerbaycan’da Berde türbesi (M. S. 1322) üzerindeki (Resim 20) ve Doğu Tür-
kistan’daki Tuğluk Timur türbesi (m. S. 1363) üzerindeki (Resim 21) “Allah” yazıları ile

                 

                            

                          Resim 20                                                              Resim 21

Türkiye Sivas Çifte Minare (M. S. 1271) üzerindeki “Muhammed” (Resim 22), Öz-
bekistan Şehr-i Sabz Ak Saray (M. S. 1379-1396) üzerindeki “Allah”, Muhammed”, Ali” 
(Resim 23) ve Türkmenistan Anau Cemalettin türbesi (M. S. 1447-1457) üzerindeki “Ali” 
(Resim 24) yazılarından oluşan kristalografik motifler.

                   

17    Imameddin Amiraslan. Azerbaijani Tessellations. Ankara (2006).
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KIRIM TATAR TÜRKLERİNİN TARİHİ VE 
GÜNCEL SORUNLARI PERSPEKTİFİNDE 
SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI, UKRAYNA’DAKİ 
ETNİK BARIŞA KATKILARI VE TÜRKİYE’DEKİ 
AKRABALARIYLA KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ
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Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Sibel KILIÇ
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

Burcu ÖZDEMİR
Marmara Üniversitesi

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ortaya çıkan yeni durumla birlikte daha önce çok 
fazla problem alanı olarak görülmeyen bölgelerde sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Stra-
tejik ve jeopolitik açıdan çok önemli bir bölge olan Kırım; Ukrayna ve Rusya arasında 
sorun olmaktadır. Rusya tarafından değiştirilen demografik yapısı ile Kırım, daha uzun 
süre de sorun olmaya devam edecektir. Kırım’da nüfusun çoğunluğunu oluşturan Ruslar, 
bölgenin kaderini elinde tutmak istemektedir. Stalin döneminde çeşitli bahanelerle hak-
sız yere vatanından sürgün edilen Kırım Tatar Türkleri vatanlarına dönüş sürecinde çok 
sayıda sorunla karşılaşmaktadırlar. Rusya, Sovyetler döneminde Ukrayna’ya bağlanan 
Kırım’ı, yeniden hâkimiyeti altına almak için Kırım’da yaşayan ve nüfusun çoğunluğu-
nu oluşturan Ruslara açık ve gizli destek vermektedir. Ruslar, aynı zamanda vatanlarına 
dönmeye çalışan Kırım Tatar Türklerine engeller çıkartmakta ve çeşitli baskılar yapmak-
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Tatarcası olması8, ayrıca Kırım devlet televizyonunda Kırım Tatarcası’yla müzik yayınları-
nın arttırılması gibi. Buna göre, kanaldaki tüm müzik yayınının %85’i Kırım Tatarcası’yla 
olacaktır.9 Bunların dışındaki diğer olumlu gelişme, Kefe’de Çelnokova adlı mahalledeki 
12 sokak adının Kırım Tatarcasıyla belirlenmiş olmasıdır.

Kırım Tatarlarının başlıca sorunlarından birisi de eğitim sorunudur. Bu bakımdan Milli 
mektepler meselesi üzerinde önemle durulması gereken konudur. Bu mekteplerin azlığı 
ve Tatarca eğitim veren kurumların ihtiyaç sınırlarının çok altında olması, Kırım’da ciddi 
bir sorun teşkil etmektedir. Milli mektepler, kültürel canlanma ve dilin canlandırılması 
açısından çok önemlidir. Zaten milli mekteplerin kurulmasında iki temel neden vardır: 
Ana dilin korunması ve okullar aracılığı ile Kırım Tatar örf ve adetlerini korumak ve bunun 
gelişmesini sağlayacak bir ortam hazırlanmasıdır.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Mustafa A. Kırımoğlu, hemen her konuş-
masında bu tehlikeye işaret ederek en önemli ve öncelikli meselenin anadilde eğitim 
olduğunu vurgulamıştır. Ana dilde yeterli eğitimin olmamasının, ana dilin yavaş yavaş 
unutulması ve gelecek nesillere aktarılamaması demek olduğunu birçok konuşmasında 
dile getirmiştir.

Kırım’da Kırım Tatar çocuklarının sadece %10’u anadillerinde eğitim veren “milli 
mektepler”de öğrenim görebiliyor, %90’ı Rus okullarına devam ediyor. Anadilde eğitim 
veren sadece 15 okulları var.10 Mevcut milli mekteplerde de birçok eksiklik ve kendini 
yenileyememe sorunu var. Kırım Lisans Sonrası Pedagoji Enstitüsü Bilimsel ve Uygu-
lamalı Çalışmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. İvan Dovgopol “Ukrayna’da 
kullanılan eğitim şekli ve metotlarının çoktan eskidiğini ve günümüzün enformasyon 
dünyasında kabul edilemez olduğunu” açıkladı.11 13 Ağustos’ta Akmescit’te düzenlenen, 
“Ukrayna’da Ortaeğitim Gerçekleri ve Modernleştirme Olanakları” konulu yuvarlak masa 
toplantısında konuşan Dovgopol, ortaeğitim metotlarının ileride zorlukların çıkmaması 
için derhal değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Halihazırda okullarda kullanılan eğitim siste-
minin birkaç yüzyıldır devam ettiğini ve çok eskimiş olduğunu söylüyor.12 

Milli mekteplerdeki eğitim, Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çerçevesinde 
Rusça olarak yapılmakta, sadece bazı dersler Kırım Tatar Türkçesinde verilmektedir. Milli 
mektepler, ana dilin hiç olmazsa ilk aşamada ikinci bir dil olarak öğretildiği okullar olma 
özelliğini taşımaktadırlar. Bu anlamda milli mektepler, uzun vadede kuşaklar arası ana dil 
sürekliliğine hizmet edecektir. Birçok durumda aile içinde dahi konuşulmayan ana dil, 
milli mektepler aracılığı ile canlanma olanağı bulabilecektir.13

Milli mekteplerin diğer bir problemi de, milli mektebi bitiren bir öğrencinin, Ukrayna 
üniversitelerine başvurduğunda, üniversite yönetiminin sıkıntı çıkarması, milli mektep-
teki eğitimin yetersiz olduğunu söylemesidir. Bu problem yüzünden bazı aileler çocukla-
8    “Yalta tüzüğünün dillerinden biri Kırım Tatarca olacak”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=37117 (01.10.09)
9    “Kırım Televizyonunda gösterilecek Kırım Tatarca müzik programlarının sayısı artıyor”, 
         http://www.qha.com.ua/haber.php?id=35465 (01.10.09)
10   http://www.kirimdernegi.org, (25,09,2009)
11   http://www.qha.com.ua/haber.php?id=53054, (01.10.2009)
12   http://www.qha.com.ua/haber.php?id=53054, (01.10.2009)
13   Ayşegül AYDINGÜN, “Kırım Tatarlarının Ana Vatana Dönüşü ve Kültürel Canlanma Sürecinde Dil ve Eğitimi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat          
        Fakültesi Dergisi 2004 / Cilt: 21 / Sayı: 1 /s.114.

tadırlar. Ukrayna Hükümeti de bu baskı ve engellemelere çok fazla müdahalede bulun-a-
mamaktadır. Uluslararası destekten de yoksun olan Kırım Tatar Türkleri bu zorlu süreçte 
belirli ölçülerde diasporadaki Tatar Türklerinden ve Türkiye’den destek görmektedir. Bu-
gün geldiğimiz noktada Kırım Tatar Türkleri vatana dönüş mücadelesinde yeterli olmayan 
ama hiç de azımsanmayacak bir mesafe kat etmişlerdir 

Dil, Eğitim ve Asimilasyon 

Kırım’da Ruslar ve Ukrainlerden sonra başlıca etnik gruplardan biri olan Kırım Tatar-
larının, başlıca problemlerinden birini de dil sorunu oluşturuyor. Bunun nedeni, Tatar dili-
ni öğretecek kurumların bulunmaması, var olan milli mekteplerin sayılarının az olması ve 
milli mekteplerdeki, Tatarca ders saatlerinin de sınırlı olmasıdır. Örneğin; ikinci, üçüncü 
ve dördüncü sınıflar için Kırım Tatarca derslerinin sayısı; haftada 2 saat, beşinci, altıncı, 
yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sınıflar için 3 saat; onuncu, on birinci ve on ikinci sınıflar 
için ise, 0,5-3,5 saattir.1 Yine Tatarca ders kitapları da yalnızca beşinci sınıftan on birinci 
sınıfa dek mevcuttur. Diğer sınıflarda ise, Tatarca ders kitabı bulunmamaktadır.2 

Kırım üzerinde var olan Rusya ve Ukrayna mücadelesi,  dengeleyici bir unsur ola-
rak görülen Kırım Tatarları açısından zaman zaman olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. 
Bunun bir örneğini, dil alanında da görebiliriz. Kırım’da Rus cemiyetlerinin oldukça et-
kili olduğu bilinmektedir. Bu konuda, Kırım Rus Cemiyetleri Kongresi başkanı Sergey 
Şuvaynikov’un, Tatarca ve Rusça’nın Ukrain dili ile aynı statüye kavuşturulması yönünde 
yaptığı açıklama bu duruma örnek gösterilebilir.3 Buna karşılık Ukrayna Verhovna Radası 
Milli Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Anatoliy Gritsenko, Kırım’da tek bir resmi 
dil olduğunu ve onun da Ukraince olduğunu belirtmiş, ancak Kırım’da yerel memurların 
Tatarca konuşmayı mutlaka bilmesi gerektiği hususunda bir açıklamada bulunmuştur.4 
Burada önemli olan nokta; Şuvaynikov’un da, Gritsenko’nun da, birer cumhurbaşkanı 
adayı olarak bu konuşmaları yapmış olmasıdır. 

Dil konusunda var olan problemlerin çözümü için en çok faaliyet gösterenlerin ara-
sında, sivil toplum kuruluşları gösterilebilir. Örneğin; “Bizim Kırım” adlı uluslar arası Kı-
rım Tatar sosyo-politik sivil toplum teşkilatı,  halka yönelik olarak Tatarca kursları açmak 
istemektedir.5 Bunun dışında Kırım Tatar gençlik derneği olan “Kardaşlık” da Tatarca 
kursları düzenlemektedir.6 Kırım Müftülüğü’nün almış olduğu, camilerde Tatarca dışında 
başka bir dilde hutbe okunmaması konusundaki yasak da, bu dilin muhafazası açısından 
bir diğer önemli gelişmedir.7 

Dil konusunda yaşanan sıkıntılara rağmen Tatarca açısından olumlu gelişmeler de 
mevcuttur. Örneğin; hazırlanması planlanan ‘Yalta Tüzüğü’nün dillerinden birinin Kırım 

1    “Kırım’daki okullarda Kırım Tatarca derslerinin sayısı yapay olarak azaltılıyordu”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=33970 (01.10.09)
2    “Refat Çubarov Kırım Tatarca eğitim konusunu Ukrayna Cumhurbaşkanı ile tartışacak”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=32437 (01.10.09)
3   “Şuvaynikov: Kırım Tatarca resmi dil olacak”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=45716(01.10.09)
4    “Gritsenko, memurların Kırım Tatarca bilmesini istiyor”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=45207(01.10.09)
5    “Bizim Kırım” yaygın Kırım Tatarca kursları projesini başlatmaya hazırlanıyor”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=35420 (01.10.09)
6    “Kardaşlık” Kırım Tatarca kursu açıyor”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=35086 (01.10.09)
7    “Kırım Müftü Yardımcısı: Müftülüğün yeni yasaklamaları mecburi dini faaliyetleri kapsamıyor”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=54982 
       (01.10.09)
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Kırım Tatar milli mekteplerinin 15 olan sayısının hızla arttırılması, mevcutların fiziki 
şartlarının iyileştirilmesi, Tatar Türkçesinin eğitim dili olarak kabul edilmesi, yeterli sa-
yıda Tatar Türkçesi öğretmeninin yetiştirilmesi, bu okulların ders kitabı, harita, sözlük 
vs. ile donatılması gerekmektedir. Tatar çocukları için çocuk yuvaları, anaokullarının ku-
rulması ve yaygınlaştırılması gelecek için çok önemlidir. Bu okullarda görev alacak öğ-
retmenler yetiştirilmedir. Kırım Türklerinin geleceğini oluşturacak olan kalifiye gençlerin 
(öğretmen, din adamı, mühendis, doktor, hukukçu ve sosyolog v.s.) yetiştirilmesine hız 
verilmelidir.

Türk klasiklerinin Kırım Tatar Türkçesiyle basılarak özellikle gençlere dağıtılması ve 
okunması teşvik edilmelidir. Kırım’da içinde yeterli sayıda Türkçe eserlerin bulunduğu 
kütüphanelerin sayısı artırılmalıdır. Kırım Tatar Türklerine Latin alfabesine geçiş sürecin-
de destek olunmalı ve bu alfabeyle kitapların basılması sağlanmalıdır.

Tarihi Türk yer adlarının Rusça isimlerle değiştirilmesi ve bunların iade edilmesinde 
karşılaşılan zorluklar vardır. Ukrayna Hükümeti çeşitli dengeleri de göz önünde tutarak, 
Kırım Tatar Türklerinin hakları konusunda yeterli hassasiyeti göster-e-memektedir. Böl-
gedeki tarihi yer adlarının iade edilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması ve bu konu-
nun sürekli gündemde tutulması gerekmektedir.

Kırım’daki Türk tarihinin çok önemli parçaları olan tarihi eserlerin aslına uygun olarak 
onarılmasına yardımcı olunmalı ve yok edilmiş tarihi miras gün yüzüne çıkarılmalıdır. 
TİKA’nın bu alandaki çalışmaları önemlidir ve bu çalışmalar devam etmelidir. 

Kırım tarihine ait önemli olaylar ve kişiler hakkında yeterince araştırma yapılması ve 
bu yapılan çalışmaların yeni yetişen nesle anlatılması gerekmektedir. Kırım Tatar Türkle-
rinin tarihiyle ilgili roman, türkü ve tiyatro gibi eserlerin ortaya çıkmasına imkan tanın-
malıdır. Özellikle dinî ve millî günlerde (23 Nisan Çocuk bayramı, Ramazan ve Kurban 
bayramı, 18 Mayıs vb.) işbirliklerin ve yardımlaşmanın arttırılması önemlidir.

Kırım’da en önemli meselelerden birisi de Türk nüfusunun Kırım’a gelmesi ve buraya 
iskan edilmesidir. Kırım’a dönmek isteyen Türklerin (Özbekistan, Türkiye ve Romanya 
yaşayanlar vd.) önüne çıkarılan maddî ve bürokratik engellerin kaldırılması için Kırım 
Milli Meclisine destek verilmesi, öncelikle Özbekistan ve Ukrayna yönetimleriyle görüş-
meler yapılması elzemdir.

Kırım Tatar Türkleri arasındaki gençlerin, başka milletlerle (özellikle Ruslarla) evlen-
meleri önemli bir problemdir. Gençlerin kendi milletinden olanlarla evlenmeleri teşvik 
edilmeli, yeterli sayıda çocuk sahibi olmaları ve bu çocukları Türk örf-adetlerine uygun  
yetiştirmeleri için imkânlar sağlanmalıdır. 

Kırım’a dönen Kırım Tatar Türklerinin toprak edinmede ve ev yapmada karşılaştıkları 
maddî ve kanunî zorluklar vardır. Bunların aşılması için maddî ve manevî destek olunmalı 
ve Ukrayna Hükümeti nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır. 

rını milli mekteplere göndermek istemesine rağmen, Ukrayna okullarına yollamak mec-
buriyetinde kalmaktadır. Ukrayna hükümeti de milli mekteplerin açılmaması ve oradaki 
eğitim kalitesinin düşük olması için elinden geleni yapmaktadır. Hatta bazı durumlarda 
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen müfettişler, mekteplerde bazı gerginliklerin oluşmasına 
neden olmuşlardır.14 Milli mekteplerin kültürel canlanma ve dilin canlandırılması açısın-
dan büyük bir rol üstlendiği ve buna önemli katkıda bulunacağı bir gerçektir. Ancak milli 
mekteplerin geleceğini belirleyecek olan önemli unsurlardan biri, Ukrayna devletinin mil-
li mekteplere yönelik izleyeceği politikalardır.

Milli mektepler meselesi, Kırım Tatar tarihi ışığında ele alınacak olursa, günümüzde-
ki milli mektep kurma çabalarında bir Gaspıralı ruhu olduğunu söylemek mümkündür. 
Farklı koşullar ve dönemler söz konusu olmakla birlikte, milli mektepleri kurmaya çalı-
şan Kırım Tatar aydınlarının temel hedefleri, İsmail Gaspıralı’nın hayata geçirdiği, fakat 
Sovyet döneminde büyük darbe alan eğitim reformunun da hedeflediği gibi, kültürünü 
muhafaza etmiş modern bir millet yaratmaktır. Bunu mümkün kılacak en önemli araç ise 
millî ve çağdaş bir eğitimdir. Tarihten gelen bu ruhun, Kırım Tatarlarının vatana dönüşüy-
le birlikte millî mekteplerle canlandırılmaya çalışıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Milli mektepler dışında Kırım Tatarları için alternatif olarak görülebilecek diğer eğitim 
kurumları da sivil toplum kuruluşları tarafından kurulanlardır. Ancak bunların da sayıları 
ve etkileri yeterli düzeyde değildir. TİKA Kırım’daki milli mekteplerin onarılması ve okul-
lardaki materyallerin temin edilmesine büyük katkılarda bulunmaktadır. Ayrıca, özellikle 
Türkiye’de Kırım Tatar Türklerinin kurduğu vakıf ve dernekler buradaki eğitimin daha sağ-
lıklı şartlarda yapılması için katkıda bulunmaktadır. Kırım’da, Kırım Haber Ajansı Başkanı 
İsmet Yüksel’in başlatmış olduğu “Kırım’da Bir Çocuk Okut” kampanyası belirli bir sevi-
yeye ulaşmışsa da bu, yeterli olmamaktadır.    

Kırım gençlerinin Rusya tarafından asimile edilmesi, kendi öz kültürlerinden kopa-
rılarak Rus kültürünü yaşamaları en önemli problemdir. Kırım Tatar Türklerinin Tatar 
Türkçesi yerine, günlük hayatlarında Rusça konuşmaları ve Kırım Tatar Türkçesini bil-
memeleri, bilenlerin de kendi aralarında dahi Rusça konuşmaları önemli bir meseledir. 
Bu problemin önemi Sayın Mustafa A. Kırımoğlu’yla yapılan görüşmede de teyit edil-
miştir. Kırım Tatar Türk gençlerinin Ruslaştırılmasına ve asimile olmasına karşı, maddî 
ve manevî tedbirlerin arttırılması gerekmektedir. Bu gençlerin Tatar Türkçesini ve Türk 
kültürünü öğrenebilecekleri eğitim ve kültür merkezlerinin açılması ve sayılarının çoğal-
tılması elzemdir. Bu merkezlerde ve eğitim kurumlarında kullanılacak olan materyallerin 
hazırlanması, Kırım Tatar Türkçesiyle konuşmanın ve yazmanın özendirilmesi, bu konuda 
sempozyum, kongre ve yarışmaların düzenlenmesi gereklidir.

Kırım Tatar Türk gençlerinden Türkiye’de eğitim alanlarının sayısının arttırılması, 
Türkiye’ye eğitim için gelenlerin burada en verimli şekilde yetiştirilmesi için takip edilme-
si ve desteklenmesi, Kırım’a döndükten sonra da irtibatın kesilmemesi ve desteğin de-
vam etmesi doğru olacaktır. Türkiye’ye eğitim için gelen gençlerin, özellikle ihtiyaç olan 
alanlarda eğitilmesi ve eğitim bittikten sonra geri dönmesi sağlanmalıdır. Bu konuda Milli 
Eğitim Bakanlığı ve YÖK daha özenli projeler geliştirmelidir.  
14      A.g.m. s.116.
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yapmıştır. Ancak bu konferansın düzenlenmesine, Kırım Müslümanları Müftüsü ve Kırım 
Tatar Milli Meclisi karşı çıkmıştır.21

Dini problemlerin çözümüne yönelik faaliyet gösterenler arasında siyasiler de bu-
lunmaktadır. Örneğin; RUH partisinden Kırım milletvekili Remzi İlyasov, Müslüman bay-
ramlarının bütün Ukrayna’da resmi bayram ve tatil günü olarak ilan edilmesine yönelik 
girişimlerde bulunmuştur. Ancak kararın bütün Ukrayna’da uygulanması konusunda 
itirazlar mevcuttur.22  Bu tür teşkilat ve siyasi partilerin dışında, dini problemlerin çözü-
müne yönelik olarak, Kırım Tatarları arasında bireysel çabalar da görülmektedir. Örneğin; 
‘Aşağı Camii’nin kuruluşu için toprak ayırmak istemeyen Aluşta idaresini protesto etmek 
için, Rustem Şerfedinov’un başlatmış olduğu açlık grevi23 gibi. Nitekim bu grev sonuç 
vermiş ve ‘Kırım Bakanlar Kurulu Toprak Komisyonu’nda, bu konu ele alınmak zorunda 
kalınmıştır.24

Kırım Tatarlarının din alanında var olan sorunların çözümüne yönelik bu tür  çabala-
rına karşılık, dini alanda ülkedeki en yetkili kurumlar olan Ukrayna Müftülüğü ile Kırım 
Müftülüğü arasında görüş ayrılıklarının bulunduğu görülmektedir. Kırım Müftüsü Hacı 
Emirali Ablayev, ‘Ukrayna Devlet, Milliyet ve Din Komitesi’ni dinler arası çatışma ortamı 
yaratmakla suçlarken, Ukrayna Müftüsü Ahmet Tamim’in de aynı amaçla, piyon olarak 
kullanıldığını belirtmiştir. Kırım Müftüsü ayrıca, kendi kendini müftü ilan eden Ahmet 
Tamim’in faaliyetlerinin yasal olmadığını ve Ukrayna Müftülüğü seçiminde ülkenin tüm 
Müslümanlarının katılımının sağlanması gerektiğini vurgulamıştır.25

Kırım Tatar Türklerinin dinî bilgileri eksiktir ve bu boşluk da çeşitli grup ve ülkeler 
tarafından doldurulmaya çalışılmaktadır (Yehova Şahitleri,  Hizbut Tahrir vb). Kırım’da 
dinî yayın, din adamı ve ibadethaneler yeterli değildir. Dinî bilgilerini alabilecekleri mer-
kezlerin kurulması, bu konuyla alakalı televizyon ve basın-yayın faaliyetlerinin arttırılması 
önceliklidir. Sovyetler döneminde dinî hassasiyetleri azalmış olan bu insanların bu zafiye-
tinden istifade etmeye çalışan ülke (Lübnan vd.), misyoner (Yehova) ve örgütlere (Hizbut 
Tahrir) karşı uyanık olunmalı, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla bu açık kapa-
tılmaya çalışılmalıdır. Kırım Müftülüğüne her türlü destek verilmelidir. 

Uluslararası İlişkiler ve Siyaset

Bu konudaki en önemli problem Rusya’nın Kırım’daki faaliyetleri ve emelleridir. Rus-
ların Kırım Tatar Türklerine davranışları ve tepkileri dostça olmaktan uzak, hatta düşman-
cadır. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Ruslar birçok konuda Kırım Tatar Türklerine zor-
luklar çıkarmakta ve baskı yapmaktadır. Ukrayna Hükümeti de bu durum karşınında Kırım 
Tatar Türklerine yeterli desteği ve hassasiyeti göster-e-memektedir. Özellikle Rusya’nın 
bölge üzerindeki faaliyetlerine karşı (bölgedeki Ruslar vasıtasıyla Ukraynalılara ve Türkle-
re baskı yapılması, el altından ve aleni olarak Kırım’daki Ruslara, Rusya tarafından maddi 
21   “Davet” adlı dini örgüt hilafet propagandası yaptı”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=34357 (01.10.09) 
22   “Remzi İlyasov: Müslüman bayramlarının resmi tatil ilan edilmesi Kırım’da dinler ve etnik topluluklar arası uyumu gösterir”, http://www.qha. 
         com.ua/haber.php?id=36870 (01.10.09)
23    “Rustem Şerfedinov açlık grevini sona erdirdi”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=32438 (01.10.09)
24    “Rustem Şerfedinov Kırım Hükümetini Aluşta’da cami kurulması için yer aramak zorunda bıraktı”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=32447 
          (01.10.09)
25    “Kırım Müftüsü: Ahmed Tamim Ukrayna Devlet Milliyet ve Din Komitesinin ellerinde sadece bir piyon”,  http://www.qha.com.ua/haber.
         php?id=38806 (01.10.09)

Kırım Tatar Türklerine ait televizyon, gazete, haber ajansı, web sitesi ve dergilerin 
sayısı çok azdır. Bunların sayılarının çoğaltılması ve var olanlara maddî ve manevi destek 
verilmesi önemlidir. Bu yayınlar Türk kültürünü ve Tatar Türkçesini özendirici ve bilgi-
lendirici olmalıdır. Bir televizyon kanalının ve radyoların kurulması gereklidir. Tatar Türk-
çesiyle yapılan yayın saatleri artırılmalı ve kaliteli programlar yapılmalıdır. Kırım Haber 
Ajansının (QHA) madden ve manen desteklenerek, bu haber ajansının daha aktif hale 
getirilmesi ve haber ajanslarının sayısının çoğaltılması önemlidir. Kırım Tatar Türklerinin 
tarihi, kültürü ve bugünkü durumlarını anlatan web sitelerinin sayısının çoğaltılması ge-
rekmektedir. 

Gençlerin istifade edebileceği Türk kültür merkezinin olmayışı; kütüphanelerin, ti-
yatroların ve sinemaların yetersiz oluşu önemli bir problemdir. Acilen merkezi bir yerde  
Türk Kültür Merkezi açılmalı, gerekli materyallerle donatılmalı ve burada yeterli personel 
istihdam edilmelidir. Daha sonra da bu merkezlerin sayılarının hızla artırılması gereklidir. 
Rusya, Kırım’da birçok konuda olduğu gibi Rus Kültür Merkezi konusunda da oldukça 
başarılı çalışmalar yapmaktadır.   

Din Meselesi 

18 Mayıs 1944’te yaşanan sürgünün ardından vatanlarına yeni kavuşan Kırım Tatar-
larının karşılaştığı başlıca problemlerden biri de, şu anda Hıristiyanların çoğunluğu oluş-
turduğu ülkede, bir Müslüman olarak kabul görme çabalarıdır. Bu konuda Kırım Tatarları 
çok sayıda problemlerle karşılaşmaktadır. Bunların başında dini mabetlere ve kutsal me-
kanlara yapılan saldırı eylemleri gelmektedir. Örneğin; 2009 yılı içerisinde, Battal Çelebi 
Cemiyeti’ne karşı, 27 Nisan günü gerçekleştirilen saldırı gibi. Aynı mekana daha önce 21 
Ocak’ta da saldırı yapılmış ve Camii üzerindeki levhaya gamalı haç resmi çizilerek hakaret 
edilmiştir.15 Bunun dışında, 9 Şubat günü Seyitler bölgesindeki (Nijnegorsk) Müslüman 
mezarlığına da saldırı yapılmıştır.16 Ayrıca Kırım Tatarlarının mezarlarının bulunduğu böl-
geye kilise inşaatı kararı17 ve  Kırım Hanlığı döneminden kalan ‘Azizler Mezarlığı’ ve türbe 
etrafına pazar yeri kurulması18 gibi olaylar da, bu tür  problemlere örnek teşkil eder. 

Kırım’da çok sayıda dini teşkilatlar da bulunmaktadır ve bu teşkilatlar din problemle-
rinin çözümüne yönelik çeşitli konferanslar düzenlemektedir. Örneğin; 21 Mart 2009’da 
Akmescit’te düzenlenen ve farklı şehirlerden de katılımcıların yer aldığı ‘Müslüman Kadın 
Konferansı’19 ve yine Akmescit’te yapılan ve Kırım Müftülüğü ve ‘Maarifçi’ Kırım Tatar Öğ-
retmenler Birliği’nin düzenlediği ‘İslam dini, Aile ve Okul’ konulu konferans20 gibi. Bu teş-
kilatlar içerisinde müftülükten izinsiz konferanslar düzenleyen örgütler de bulunmaktadır. 
Örneğin; ‘Davet’ adlı dini örgüt, ‘İslam, Dün, Bugün ve Yarın’ adlı bir konferans düzenle-
miş ve birçok ülkede yasaklanan ‘Hizbut Tahrir’ adlı örgütün fikirlerinin propagandasını 
15    “Din cemiyetine karşı vandalizm eylemi”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=45938 (01.10.09)
16  “Kırım Parlamento Başkanı, Seyitler mezarlığına yapılan saldırıyı kınadı: “Vandalizmin amacı, dini ve etnik huzursuzluk çıkarmak!..”, http:// 
          www.qha.com.ua/haber.php?id=35618 (01.10.09)
17   “KIRIM TATARLAR, ECDADIN MEZARLARINDA KİLİSENİN İNŞAATINA KARŞI ÇIKIYORLAR”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=29950   
        (01.10.09)
18    “KIRIM’DA DİNİ MEKANLARA PAZAR KURULMASINI ENGELLEMEK İSTEYEN KIRIM TATARLARINA SALDIRI”, http://www.qha.com.ua/haber.
          php?id=30180 (01.10.09)
19    “Kırım’da Müslüman kadın konferansı”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=43325 (01.10.09)
20    “Akmescit’te İslam dini, aile ve okul konulu yuvarlak masa toplantısı yapıldı”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=35473 (01.10.09)
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faaliyetlerin değil, Ukrayna hükümetinin yürüttüğü siyasetin sonucudur”26. Rusya taraf-
tarı grupların gerçekleştirdiği mitingler ve protesto gösterilerinin temel dayanak noktası 
da izlendiği söylenen bu milliyetçi politikalardır.  Nitekim ‘Hükümetin Baskılarına Karşı 
Mücadele Karargâhı’ adlı sivil toplum teşkilatının, 9 Temmuz 2009’da Akmescit’te (Sim-
feropol) düzenlediği basın toplantısında teşkilat üyeleri: “Ukrayna’da hükümetin Rus 
vatanseverlerini korkutmak çabasında olduğunu ve Ukrayna halkının bir kısmına çifte 
standart uyguladığını” iddia ederek; “Ulusal eşitsizliğin olduğu bir ülkede yaşamaktayız. 
Ukrayna’da Rus olmak, Rus kültürünü benimsemek çok zordur. Ruslar, ikinci sınıf in-
san olarak sayılıyorlar” şeklinde konuşan Kırım Vera (İnanç) Teşkilatı Başkanı Svyatoslav 
Kompaniets “Eşitsizlik örneği olarak, kayıtlı olmayan Meclise (Kırım Tatar Milli Meclisi) 
hiçbir baskı uygulamazken, Sobol Toplumsal Teşkilatının Başkanı Hramov’a karşı teşki-
latın başkanlığını sürdürmekten dolayı soruşturma açılması örneği verilebilir” şeklinde 
konuşmaktadır.27 

Kırım’da bu şekilde Rusya’nın savunuculuğunu yapmakta olan çok sayıda dernek ve 
kuruluş var ve bunlar, Rusya’nın Kırım’a yönelik politikalarında önemli bir rol oynuyor. 
Bu gruplar, düzenledikleri gösteriler ve protesto amaçlı mitingler ile Rusya’nın taraf-
tarlığını yapıyor. Kırım’da bu türden gösterilere sıkça rastlamak mümkündür. Örneğin; 
gençlerin Ukrayna’nın NATO üyeliğini önleme ve Rusya ile Ukrayna arasındaki birliği 
yeniden kurma bilinciyle yetiştirilmesi amacıyla Rusya yanlısı güçlerin, 17 Temmuz’da 
‘Donuzlav- 2009 Genç Vatanseverler’ kampını açmayı planlaması28 ayrıca, “Prorıv” Kı-
rım Gençlik Teşkilatı tarafından organize edilen ve Akmescit (Simferopol) meydanında 
“Her pencerede Rus bayrağı!” adını taşıyan eylem29 ile yine Rusya yanlısı siyasi güç-
ler temsilcilerinin, SSCB’nin korunması konusunda yapılan ve Ukrain milliyetçilerinin 
Ukrayna iktidarından uzaklaştırılmasını, Ukrayna ile Rusya ve diğer eski SSCB ülkele-
ri arasında tam boyut ticari, siyasi ve askeri ilişkilerin yeniden kurulmasını ve Ukray-
na Cumhurbaşkanı Viktor Yuşçenko’nun görevinden düşürülmesini talep eden miting30 
gibi. Rusya yanlısı gruplar, düzenledikleri bu mitinglerde, Kırım’ın Rusya’ya bağlanması 
yönünde açıkça talepte bulunuyor. Örneğin; Rusya yanlısı teşkilat ‘Sergey Şuvaynikov 
Rus Cephesi’ aktivistlerinin, Simferopol’de (Akmescit) bulunan Rusya Federasyonu’nun 
Kırım Başkonsolosluğu binası önünde Kırım’ın Rusya’dan çıkarılıp Ukrayna’ya bağlan-
masını öngören SSCB Parlementosu Divan Kurulunun 55. yıldönümü dolayısıyla yaptı-
ğı mitingte  katılımcılar, ellerindeki “Sergey Şuvaynikov Rus Cephesi”nin pankartları ile 
“Rusya, biz seninle birlikteyiz”, “NATO’ya Hayır, Rusya’ya Evet”, “Rusya Kırım’daki Rus-
ları unuttu”, “Ukrayna’daki Ruslara Rus halkı statüsü verilsin”, “Kırım’daki Ruslar hiçbir 
zaman anneleri olan Rusya’dan vazgeçmez”, “Rusya, Ukrayna’daki Rusların haklarını 
koru” ve “19 Şubat 1954- Kırım’daki Ruslar için kara gündür” yazılı pankartlarla Kırım’ın 
Ukrayna’ya bağlanmasını öngören karara karşı gösteri yapmışlardır.31 Bunun yanı sıra 
26    “Tsekov: Ayrılıkçı hareketler, Rusya yapılarının faaliyetleri değil, Ukrayna’nın yürüttüğü siyasetin sonucudur”, http://www.qha.com.ua/haber.
         php?id=52653(13.08.09)
27   “Rusya yanlısı teşkilatlar: Ruslara ikinci sınıf muamelesi yapılıyor”,http://www.qha.com.ua/haber.php?id=50595(13.08.09)
28   “Rusya yanlıları Kırım’da NATO karşıtı kamp kuracaklar”,http://www.qha.com.ua/haber.php?id=51102(13.08.09)
29   “Rusya yanlısı teşkilatlardan her eve Rus bayrağı”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=46428(13.08.09)
30   “Rusya yanlısı güçler yine miting yaptı”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=43043(13.08.09)
31   “Rusya yanlısı güçler, Simferopol’de Rusların Ukrainlere çevirilmesine karşı miting yaptı”,http://www.qha.com.ua/haber.  
          php?id=41292(13.08.09)

destek verilmesi vb.) uluslararası kuruluşlar, Ukrayna ve Rusya nezdinde girişimlerde 
bulunulmalıdır. Rusya’nın bölgedeki nüfuz, faaliyet ve baskısının azaltılması için Ukrayna 
ve Kırım Tatar Türklerine destek olunması gerekmektedir. 

Uluslararası arenada Kırım Tatar Türklerinin 1944 sürgününün bir soykırım oldu-
ğunun dile getirilmesi, bunun için de Türkiye tarafından yeterli bürokratik ve diploma-
si desteğinin verilmesi sağlanmalı ve bu konuda Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlar 
nezdinde girişimde bulunulmalıdır. (Yusçenko’nun, 1944 yılında yapılan sürgünün bir 
soykırım olduğunu ve sorumluların yargılanması demecin desteklenmesi ve gündemde 
tutulması vb.) 

Kırım Tatar Türklerinin oluşturdukları yerleşim bölgelerinin asgari hayat standardına 
kavuşması için destek olunması (özellikle toprak satın alınması ve ev yapılması nokta-
sında hibe veya kredi verilerek destek olunması; su, kanalizasyon vb. alt yapının tesisi) 
gerekmektedir.

Kırım Tatar Türkleri arasındaki fikir ayrılıklarının, bölünmeye ve ayrışmaya yol açma-
sına izin vermeden, onların tek vücut ve tek ses olmalarına destek verilmelidir. Kırım Tatar 
Milli Meclisi’ne muhalif olanlar dinlenmeli, itiraz noktaları konuşulmalı, şahsi kırgınlıklar 
giderilmeli ve bu “Milli Dava” uğrunda, Kırım Tatar Milli Meclisi ve Mustafa Abdülcemil 
Kırımoğlu etrafında kenetlenilmedir.

Türkiye’deki üniversitelerde ve araştırma kuruluşlarında Kırım tarihi, edebiyatı ve bu-
günkü durumuyla alakalı tez, konferans, sempozyum ve tanıtımların yapılması önemlidir. 
Türkiye’deki Kırım uzmanlarının sayısının arttırılması için akademisyenler özendirilme-
dir. Türkiye’deki medyanın Kırım’la ilgili tanıtım bilgilerinin ve haberlerinin yer alması 
sağlanmalıdır. Bu, Kırım meselesinin Türk devletinin ve milletinin gündeminde kalmasını 
sağlayacaktır. 

Zengin Türk iş adamları, bölgeye yönelik olarak ferdi veya  Kırım Tatar Türkleriyle de 
ortak yatırımlar yapmaları için teşvik edilmelidir. Türkiye’den kültür ve turistik geziler için 
bölgeye turlar düzenlenmesi ve bunun özendirilmesi önemlidir.

Özellikle Türkiye’de Kırım Tatar Türklerine yönelik faaliyette bulunan derneklerin ve 
kuruluşların koordinasyonunun sağlanarak daha etkin olmaları sağlanmalıdır. Kırım Tatar 
Milli Meclisi ve Dünya Kırım Tatar Teşkilatı madden ve manen desteklenmelidir.  

Rusya’nın Kırım’a yönelik politikalarında özellikle; Rus yanlısı dernek ve sivil toplum 
kuruluşları ile siyasi partiler öne çıkmaktadır. Kırım’da faaliyet gösteren ve oldukça etkili 
olan Rus taraftar gruplar, ayrılıkçı faaliyetlerinin sebebi olarak, Ukrayna hükümetinin ken-
di kültürlerine yaşam hakkı tanımamasını gösteriyor ve hükümetin aşırı milliyetçi tutum-
larını eleştiriyor. Bunu, Kırım Rus Cemiyeti başkanı Sergey Tsekov’un açıklamalarında da 
açıkça görmek mümkün: “Şüphesiz ki,  ayrılıkçılık Kırım’da var ve sosyal araştırmalara 
göre Rusya ile birlikte yaşamak isteyen Kırımlıların oranı %70’in üzerindedir. Fakat Kırım-
lıların bu tutumları, Rusya’nın devlet veya diğer bir takım yapılarının gerçekleştirdikleri 
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korunmasına verdiği önemin bir diğer kanıtı da, Yalta’da bulunan Çehov Müzesi’ne maddi 
destek verilmesi kararıdır.37 

Rusya’nın Kırım’a yönelik politikalarına yön veren bakış açısı, bu bölgenin Rusya’ya 
ait olduğu anlayışıdır ve bu anlayış neticesinde Rusya, burada yaşayan Rus nüfusu sa-
hiplenmekte ve buradaki meseleleri, kendi iç meselesi olarak görmektedir. Bu bakış açı-
sına pek çok örnek gösterilebilir. Mesela; Rusya Federasyonu’nun yurtdışında yaşayan 
soydaşlara yardım programı dahilinde, Kırım Rus Cemiyeti Başkanı Sergey Tsekov’un da 
belirttiği gibi eğitimleri bittikten sonra mutlaka Kırım’a dönmeleri temennisiyle Kırım’ın 
değişik bölge ve şehirlerinden 42 öğrenciye Rusya’daki üniversitelerde eğitim alma im-
kanı tanıması,38 Rusya Federasyonu İçişleri Bakanı Raşid Nurgaliev’in Kırım’ın güneyinde 
yakın zamanda bir ‘Deniz Polisi İdaresi’nin kurulacağını bildirmesi,39 Rusya parlamento-
sunun, FSB görevlilerinin Kırım’da bulunmasını Rusya’nın  bir iç meselesi olarak gören 
açıklaması,40 “Rusya Federasyonu’nun Karadeniz Filosunun yerleşim yerlerinde kendi 
emniyet organlarının bulunması gerektiği şeklindeki açıklamaları, 41 Kırım’ın Rusya’ya ait 
olduğu şeklindeki anlayışın bir sonucudur.

Kırım’da Rusya’nın elini güçlendiren ve bu bölgede, Rus politikalarının savunucu-
luğunu yapan bir diğer kurum, Rusya yanlısı siyasi partilerdir. Kırım’ın yönetiminde de 
bu kesimin ağırlığı mevcuttur. Kırım’daki bu siyasi güçler, birlik içinde oldukları taktirde 
daha güçlü olabilecekleri anlayışı ile olsa gerek, Ukrayna’da Rusya yanlısı tek bir siyasi 
gücün kurulması  konusunu tartışmaktadırlar.42

Rusya, Kırım’a yönelik politikalarında, bu meseleye zaman zaman Türkiye’yi de da-
hil etmektedir. Jirinovski’nin açıklaması bunun açık bir göstergesidir. Rus Duma’sı Baş-
kanvekili ünvanı da bulunan Vladimir Jirinovski, Ukrayna’nın Kanal 5 Televizyonu’na 
verdiği demeçte, Kırım’ın Ukrayna’ya ait olmadığını iddia etti. Jirinovski, Kırım’ın 
Rusya veya Türkiye’ye ait olabileceğini, ancak Ukrayna’ya ait olmadığını vurguladı. 
Jirinovski, “Biz değil, Avrupalı hukukçular, bütün dokümanları incelediklerinde, 
Kırım’ın Türkiye veya Rusya’ya iade edilmesi gerektiği görülecektir. Kırım hiç bir şekil-
de Ukrayna’nın parçası değildir. Sivastopol şehri de hiç bir şekilde Ukrayna’nın parçası 
değildir” dedi. “Bir hukukçu ve Türkolog olarak konuşuyorum, uluslararası hukuk, her 
zaman geçerlidir. Türkiye ile anlaşmamız, Rusya’nın Kırım’dan çekilmesini ve Türkiye’ye 
iadesini şart koşmaktadır. Bu uluslararası anlaşmada, Ukrayna’nın varlığı veya yokluğu 
önemli değildir” diyen Jirinovski, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’na atıfta bulundu.  
Ukrayna Devlet başkanlığı Sözcüsü Henadiy Moskal ise Jirinovski’nin iddialarını 
reddederek, söz konusu tarihî meselenin artık var olmadığını, Türkiye’nin Osmanlı 
İmparatorluğu’nun mirasçısı olmadığını ve 1996 tarihli Ukrayna-Türkiye Anlaşması ile 
Ukrayna’nın şu anki sınırlarının tanınmış olduğunu söyledi.43           
37   “ Rusyalılar Yalta’daki Çehov Müzesi’ne destek vermek niyetinde”,http://www.qha.com.ua/haber.php?id=32231(13.08.09)
38   “Rusya’dan Kırım’daki soydaşlarına üniversite bursu”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=52280(13.08.09)
39   “ Rusya, Karadeniz’de Deniz Polisi İdaresini kuracak”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=51526(13.08.09)
40   “Rusya Parlamentosu: FSB görevlilerinin Kırım’da bulunması Rusya’nın iç meselesidir”, http://www.qha.com.ua/haber. 
          php?id=49143(13.08.09)
41   “Rusya Akyar’daki Rus denizcilerinin işlediği suçları bizzat kendisi incelemek istiyor”,http://www.qha.com.ua/haber.php?id=32692(13.08.09)
42   “ Kırım’da tek Rusya yanlısı siyasi güç kurulacak”,http://www.qha.com.ua/haber.php?id=48113(13.08.09)
43   “ KIRIM’I RUSYA’YA İLHAK GİRİŞİMİ VE JİRİNOVSKİ’NİN PROVOKASYONU”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=29810(13.08.09)

‘Sivastopol-Kırım-Rusya Halk Cephesi’de Ukrayna’nın Kırım’ı işgaline son verip, Kırım 
ve Akyar (Sivastopol)’ı yasalara göre Rusya Federasyonu’na katma amacını taşımakta-
dır. ‘Sivastopol-Kırım-Rusya Halk Cephesi’ Koordinatörü Valeriy Podyaçiy’in Akmescit’te 
(Simferopol) gerçekleşen basın toplantısı sırasında Kırım’ın Ukrayna’ya bağlı olması için 
herhangi hukuki nedenin olmadığını açıklamıştır.32 Yine aynı grubun savunucuları, Kırım 
milletvekillerine: “Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin 1998’de kabul edilen Kırım Anayasası’nın 
Kırım halkının iradesini temsil etmediği için iptal edilip, 20 Ocak 1991 tarihinde yapılan 
referandumda çıkan sonuçların acilen yürürlüğe girmesini ve Kırım’ın Rusya ile birleşme 
beyannamesinin imzalanmasını istiyoruz. Kırım’ın Rusya Federasyonu hakimiyeti altında 
olan bir alan olarak ilan edilmesi talebinde bulunuyoruz. Kırım Parlamento binasından 
işgalci simgelerin kaldırılmasını, Kırım’ın yerel ve diğer yetkili organlarının Rusya Fe-
derasyonu simgelerini asmasının mecbur tutulmasını istiyoruz” diyerek taleplerini öne 
sürmüşlerdir.”33 

Rusya taraftarı gruplar, ABD’nin Kırım’daki faaliyetlerine karşı çıkmaktadırlar. Ör-
neğin; ‘Kırım Rus Topluluğu’, Kırım’da diplomatik temsilcilik adı altında, Ukrayna’yı 
NATO’ya çekme planlarını durduran Rusya Karadeniz Filosuna karşı faaliyet yürütecek bir 
istihbarat merkezinin kurulmak istendiği iddiasıyla ABD temsilciliğinin açılmasına kar-
şı çıkmıştır.   Rusya yanlısı aktivistler, Kırım parlamentosunun onayı olmadan Ukrayna 
Dışişleri Bakanlığının Akmescit’te (Simferopol) ABD temsilciliğini açmaya hakkının ol-
madığını savunmuş ve Kırım Verhovna Radası’nın söz konusu temsilciliğinin açılmasını 
engelleyen kararın alınmasını talep edeceklerini  bildirmişlerdir.34 

Rusya’nın Kırım’a yönelik politikalarında önem verdiği noktalardan bir diğeri de, bu-
radaki Rus kültürünün varlığının bir kanıtı olan tarihi yapıların ve izlerin korunmasıdır. 
Örneğin; “Rusya yanlısı Kırım Bölgeleri Gençler Birliği Teşkilatı, polisin engeline rağ-
men Ukrain milliyetçilerinin çoğunlukta yaşadığı Ukrayna’nın batısındaki Lviv şehrinde 
Rusya’nın zafer sembolü olan dünyanın en büyük Georgios bandını açmış ve gerçekleşti-
rilen bu eyleme iki Rusya milletvekilli de katılmıştır. Georgios bandı Rusya İmparatoriçesi 
II. Katerina tarafından 26 Kasım (7 Aralık) 1769 tarihinde kurulan Aziz Georgios nişa-
nında yer alan banttır. Bu nişan, savaş sırasında yapılan çatışmalarda gösterilen başa-
rıdan dolayı veriliyordu. 1917 Bolşevik Devriminden sonra bu nişan kaldırılmıştı. Ancak 
Georgios Bandı, 2000 yılından itibaren Rusya’da askeri nişan olarak uygulanmaktadır.35 
Aynı şekilde Rusya, Lvov’da bulunan Sovyet anıtlarının sökülmesi kararına da karşı çık-
mış ve  Rus Dışişleri Bakanlığı, bu konundaki rahatsızlığını dile getirmiştir. Rusya Dışiş-
leri Bakanlığı basın servisinin resmi internet sitesinde “Anıtlarla mücadele etmekle ve 
ölenlere hakaret etmek yoluyla siyasi puan kazanma çabaları öfkeden başka hiçbir şey 
getiremez. Biz Ukrayna halkının kendi siyasi durumu uğruna tarihini değiştirmeye hazır 
olup kendi devletinin medeni şeklini bozmaya hazır olan politikacılardan akıllı olduğunu 
ümit ediyoruz” şeklinde açıklamada bulunmuştur.36 Rusya’nın Kırım’da Rus kültürünün 
32   “Sevastopol-Krım-Rusya” Örgütü “Kırım’sız Ukrayna” kampanyasını başlattı”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=36013(13.08.09)
33   “Rusya yanlısı gençler Akmescit’te Kırım’ın Rusya ile birleşmesini  istiyor”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=32100(13.08.09)
34   “Rusya yanlısı güçler Kırım’da ABD temsilciliğinin açılmasını engellemek istiyor”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=38712(13.08.09)
35   “ Rusya yanlısı aktivistler Lviv’de Georgios bandını açmayı başardı”,http://www.qha.com.ua/haber.php?id=51958(13.08.09)
36   “Rusya Lvov’da bulunan sovyet anıtlarının sökülmesi kararına kızdı”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=33250(13.08.09)
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Sanat Vakfı” ile işbirliği yaparak Kırım’dan Türkiye’ye gelen öğrencilere; Türkçe, Türk Dili 
ve Edebiyatı, Türk Tarihi, Kırım Tarihi, Temel Din Dersleri gibi alanlarda dersler vermek, 
Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek, Sağlık alanında yardımda bulunmak, Yılda bir 
kez olmak kaydıyla, Kırım’a gidiş-dönüş uçak bileti temin etmek, Türkiye ve Ukrayna ara-
sındaki ilişkilerin gelişimi konusunda gayret sarfetmektir.52 Kırım’a yönelik çalışmalarda 
özellikle Celal İçten ve Zafer Karatay’ın önderlik ettikleri çalışmalar önemlidir. Diyanet 
İşleri Başkanlığı (Türkiye Diyanet Vakfıyla)’nca da Kırım’a dinî konularda hizmetler ya-
pılmaktadır. 

Kırım- 2010 Yılı Gelişmeleri

Kırım’da 2010 yılı gelişmeleri değerlendirilirken, bahsedilmesi gereken ilk husus, 
Ocak ayında Ukrayna’da gerçekleşen devlet başkanlığı seçimleridir. Bilindiği gibi, özel-
likle son dönemlerde, bilhassa eski Sovyet ülkelerinde yapılan seçimler, bir devlet baş-
kanlığı seçiminden çok daha öte anlamlar taşımaktadır. Çünkü bu seçimler aslında, dış 
politikada Rusya ve Batı ülkeleri arasında yapılacak tercihi belirlemektedir. Dolayısıyla, 
Ukrayna’ya bağlı bulunan Kırım’ın geleceği de, yaşanan bu gelişmelerden doğrudan et-
kilenmektedir. Bu özerk cumhuriyette yer alan Rus üssünün varlığı ve bu konu üzerinde 
yıllardır yaşanan tartışmalar, Kırım’ı bu açıdan öne çıkaran gelişmeler olmuştur. Çünkü; 
Ukrayna’da Batı veya Rusya yanlısı bir devlet başkanı arasında verilecek karar, aslında, 
kira sözleşmesinin artık bitmek üzere olduğu Rus üssünün buradaki geleceği için de, yön 
verici bir etken olacaktı. Nitekim, Rusya taraftarlığı ile bilinen Yanukoviç’in, Ocak ayında 
gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından izlediği po-
litikalara bakılacak olursa, bu söylediğimiz hususa kanıt oluşturacak kararlar alındığı da 
görülecektir. Nitekim, Yanukoviç’in iktidara gelişinin hemen ardından, aldığı kararlardan 
biri, Kırım-Sivastopol’de bulunan Rus üssünün süresinin 25 yıl daha uzatılması olmuş-
tur.53 Anlaşma, Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ile Ukrayna Devlet Başkanı Viktor 
Yanukoviç arasında ve 21 Nisan’da imzalanmıştır. Böylelikle, buradaki Rus üssünden 
faydalanma süresi, 2042 yılına dek uzatılmıştır. Bununla birlikte, tarafların herhangi bir 
itirazı bulunmaması durumunda, anlaşmanın 5 yıl daha uzatılabileceği hükmü de, anlaş-
maya eklenmiştir. Kırım’daki Rus üssünün kullanım izninin uzatılmasına karşılık, Rusya 
ise, Ukrayna’ya verdiği gazda indirime gitmiştir.54  Bu yarımada, Rusya için, Karadeniz’e 
çıkışta kullandığı başlıca rota olduğundan, Kırım’daki Rus üssünün varlığı kritik bir öne-
me sahiptir. Çünkü Rusya, Karadeniz’deki üstünlüğe büyük bir önem vermektedir.55 Öyle 
ki, bu anlaşmanın imzalanmasından önce, doğalgaz indirimi için iki taraf arasında yapı-
lan görüşmelerde Rusya, Ukrayna tarafının diğer tekliflerle ilgilenmemiş ve bu doğalgaz 
indirimine karşılık, Sivastopol’da Rus üssünün kullanım süresinin uzatılmasını talep et-
miştir.56  

52   Celal İçten, “Muhacerette Yaşayan Kırım Türkleri ve Dernekleri”, Yeni Türkiye Dergisi, S.16, Yıl:97, s.1534-1535. 
53   Demet Duran, “Eksen Kayması Tartışmalarının Ortasında Bir Diğer Ülke: Ukrayna”, http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_ 
        content&view (29.11.10)
54    Deniz Berktay, “Sivastopol Üssü ve Ukrayna”, http://www.turksam.org/tr/a2014.html(29.11.10)
55     Emine Akçadağ, “Seçimlerin Ardından Ukrayna’nın Yönü”, www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&       
        id=667(29.11.10)
56   Deniz Berktay, “Sivastopol Üssü ve Ukrayna”, http://www.turksam.org/tr/a2014.html(29.11.10)

Türkiye’nin Kırım Politikası

Türkiye’nin Kırım’a yönelik politikalarına baktığımızda bunun daha ziyade kültürel, 
ekonomik ve sosyal alanlarla sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu bakımdan Kırım’a yönelik po-
litikalarda Rusya’nınkinde olduğu gibi herhangi bir ayrımcı girişimi destekleme siyaseti 
söz konusu değildir. Bu nokta oldukça önemlidir çünkü; Kırım’a yönelik siyaset, Ukrayna 
devleti ile Türkiye arasındaki ilişkileri doğrudan etkileme özelliğine sahiptir. 

Türkiye’nin Kırım’a yönelik politikalarına baktığımızda bölgeye yönelik herhangi bir 
siyasi amacının bulunmadığını görebiliriz. Bu şekilde, Türkiye’nin Kırım’a yönelik poli-
tikalarının siyasi bir amaçtan uzak olması ve daha ziyade kültürel alanla sınırlı kalması, 
Kırım’ın bağlı bulunduğu Ukrayna devleti ile Türkiye arasındaki ilişkilere olumlu yansı-
maktadır. Bu memnuniyetin bir göstergesi olarak, Kırım Verhovna Radası Başkanı Anato-
liy Gritsenko’nun bu tür yardımların iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu şekilde yansıdığı 
yönünde yaptığı açıklama gösterilebilir.44 

Türkiye, Kırım’a yönelik politikalarında, soydaşı olan Kırım Tatarlarını kendi siyasi 
çıkarları açısından desteklemekten ziyade, onların anavatanları olan Kırım’da karşı kar-
şıya kaldıkları asgari yaşam koşullarının sağlanmasına ve kültürel meselelerin çözümü-
ne yönelmiştir. Örneğin;  Kırım Tatarlarının en yoğun olarak bulunduğu Bahçesaray’daki 
Zincirli Medrese’nin restorasyonuna kaynak ayrılması45 gibi.  Türkiye, Kırım’a yönelik bu 
politikalarını çoğunlukla TİKA aracılığıyla yürütmektedir.  Mesela; TİKA’nın Kırım’da et-
noturizme destek vermesi46, milli mekteplerin restorasyonu ve spor tesisleri kurulması47, 
anaokulu inşa edilmesi48 ve eğitime destek için yapılan para yardımları49 gibi.  Türkiye’nin 
TİKA aracılığıyla yaptığı yardımlardan belki de en mühimlerinden biri, konut sağlama 
programıdır. Çünkü; Kırım Tatarlarının karşılaştıkları problemlerin başında konut me-
selesi gelmektedir. Nitekim TİKA’nın yaptığı bu konut yardımlarının sayesinde, sürgün 
yerlerinden Kırım’a geri dönen 1000 kadar Kırım Tatar ailesi ev sahibi olmuştur.50 TİKA, 
Kırım’da görev yapan mevcut  Koordinatörü’nün de büyük gayretleriyle önemli hizmetler 
yapmaktadır. 

Türkiye’den TİKA dışında Kırım’a yönelik yardımlarda bulunanlar arasında Türkiye’de 
bulunan Kırım Tatar Cemiyetleri de bulunmaktadır. Bu cemiyetlerin yaptıkları yardımlar 
da devletinkilerle benzer nitelik taşımaktadır. Yani bu yardımlar da kültürel boyuttadır 
ve siyasi bir amaç taşımamaktadır. Örneğin; Türkiye’de bulunan Kırım Tatarları Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği’nin, İsmail Gaspıralı Devlet Kırım Tatar Kütüphanesi’ne yaptığı 
kitap yardımları gibi.51 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin planladığı di-
ğer hedefler şunlardır: Yaklaşık olarak 4.750 bin kişiye burs vermekle birlikte bu sayıyı 
daha da arttırmak, Karşılıksız yiyecek temini sağlamak, “Emel Kırım Vakfı” ve “Bilim ve 

44    “Kırım Yönetimi TİKA’nın konut sağlama programının devamını ümit ediyor”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=42750 (08.10.09)
45    “Türkiye Cumhuriyeti Bahçesaray’daki Zincirli Medrese’nin restorasyon işlerine 2.750.000 dolar ayırdı”, http://www.qha.com.ua/haber.  
          php?id=32095 (08.10.09)
46    “TİKA, Kırım’da etnoturizme destek verecek”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=45195 (08.10.09)
47    “TİKA, Bahçesaray sorunlarının çözülmesine yardım edecek”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=42817 (08.10.09)
48    “TİKA Simferopol’de ana okulu kuracak”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=41971(08.010.09)
49    “TİKA, Kırım’ın eğitim alanına 1 milyon dolarlık yardım yaptı”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=41935 (08.10.09)
50    “Kırım Yönetimi TİKA’nın konut sağlama programının devamını ümit ediyor”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=42750 (08.10.09)
51    “KIRIM TATAR DEVLET KÜTÜPHANESİ’NE TÜRKİYE’DEN KİTAPLAR HEDİYE GELDİ”, http://www.qha.com.ua/haber.php?id=30975 (08.10.09)
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aolmuştur. Bu şekilde amaçlanan hedefin, devlet yanlısı Tatarlara destek verilerek, ba-
ğımsızlık yanlılarının saf dışı bırakılması olduğu iddia edilmektedir.63 Yanukoviç’in, İçiş-
leri Bakanlığı’na Anatoliy Mogilev’i getirmesi de, Kırım Tatarlarını rahatsız eden bir diğer 
gelişme olmuştur. Çünkü; Kırım’da bir dönem emniyet müdürü görevi yapan bu isim, 
sivil halka yönelik sert politikaları, Kırım Tatarlarını bu bölgeden sürgün eden Stalin’e yö-
nelik övgüleri ve Tatarların sürgününün, Almanlarla işbirliğinin bir cezası olduğu yönün-
de yaptığı açıklamalarla bilinmektedir.64 Yanukoviç döneminde, Kırım Tatarları açısından 
olumsuz olarak nitelendirilebilecek bu tür gelişmelerin yanında, bazı olumlu gelişmelerin 
de yaşandığı görülmektedir. Bunlardan biri, Kırım Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 
Başkanı Vasiliy Cartı ile KırımTatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı ve Ukrayna milletvekili 
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve KTMM 1. Başkan Yardımcısı Refat Çubarov arasında 
29 Eylül günü yapılan görüşmedir. Bu görüşmede, Kırım Hükümeti ve KTMM, sürgünden 
dönen vatandaşların yaşadığı problemlerin çözülmesi konusunda güç birliğine gitme ka-
rarı almıştır. Yine, Cartı ve Kırımoğlu, sürgünden dönen vatandaşların yaşadıkları sıkıntı-
ların çözümü konusunda, 2011 Ukrayna Devlet Bütçesinin hazırlığının önemli olduğu ve 
gerekli olan ödeneğin sağlanması amacıyla, çabaların birleştirilmesi gerektiği konusunda 
uzlaşmışlardır.65 Bununla birlikte, takip eden dönemde yaşanan gelişmeler, Kırım Tatarla-
rını hayal kırıklığına uğratmıştır. Bunun nedeni, yeni hükümetin, Kırım Tatarları için, 2011 
yılı devlet bütçesinden, beklentilerin oldukça altında bir pay ayırması olmuştur. Yanuko-
viç hükümetinin, kendileri için devlet bütçesinden 15.5 milyon dolarlık bir pay ayırmasını 
bekleyen Tatarlar, açıklanan rakamı yetersiz bulmuştur. Merkezi hükümetin kendilerine 
ayırmış olduğu bu bütçenin; hiçbir sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık faaliyetinin yerine 
getirilmesine imkan vermediğini belirten Kırım Tatarları tarafından bu gelişme, gelecekte 
yaşanacak yeni baskıların bir habercisi olarak görülmüştür.66 

ANKET67

Ankete katılan 167 kişiden 123’ü kadın (%73,7), 42’si erkek (%25,1) iken 2 kişi ise 
cinsiyet belirtmemeyi tercih etmiş. Ankete katılanların yaş ortalaması ise 25,9’dur.

Ankete katılanların yarıya yakınının (%46,7) yerleşim birimi olarak kasabalarda doğ-
dukları görülürken, %43,1’inin köylerde ve yalnızca %8,4’ünün şehir merkezlerinde doğ-
muş oldukları görülmektedir.

Ankete katılanların eğitim durumlarına bakıldığında ise yarıdan fazlasının (%50,3) 
yüksek öğrenim yapmış kimseler olduğu anlaşılmakta ki, bunun (%5,4’lük kısmı lisan-
süstü eğitim düzeyine sahip olanlara ait. Yine %40,7’lik dilimin lise düzeyinde eğitime ve 
yalnızca %1,2’lik dilimin ilköğretim düzeyine ait olduğu görülmekte. 13 kişi ise (%7,8) 
anketin eğitim başlığı altındaki şıkların tümünü boş bırakmayı tercih etmiş.

Gelir seviyelerine bakıldığında yarıdan fazlanın (%56,9) orta gelir seviyesinde oldu-
ğu, bunu %31,1 ile düşük gelir seviyesinin takip ettiği görülmekte. Yalnızca %8,4’lük 
63    “Kırım Siyaseti Rus Etkisinden Çıkıyor”, http://www.dunyabulteni.net/index.php?(29.11.10)
64    “Batı ve Rusya Arasında Kırım Rekabeti Hızlandı”, http://www.dunyabulteni.net/index.php?(29.11.10)
65    “Tatar Meclisi ve Kırım Hükümeti Anlaştı”, http://www.dunyabulteni.net/index.php?(29.11.10)
66    “Ukrayna’dan Kırım Tatarları’na Haksızlık”, http://www.dunyabulteni.net/index.php?(29.11.10)
67     Anket tarafımızdan Eylül 2010’da Akmescit’te (Simferepol)  uygulanmıştır. 

Kırım’da, 2010 yılı içerisinde meydana gelen önemli gelişmelerden bir diğeri de, 21 
Ekim’de yapılan meclis seçimleri olmuştur. Bu seçimlerde Kırım meclisine; Bölgeler 
Partisi’nden 80, Komünist Partisi’nden ve diğer partilerden ise 5’er milletvekili seçilmiş-
tir. Bölgeler Partisi’nin Kırım’daki seçimlerde elde ettiği bu başarı, uzmanlar tarafından; 
‘Kırım’da, Ukrayna merkezi yönetiminin ağırlığının artması’ olarak değerlendirilmiştir. 
Uzmanların belirttiğine göre bu başarı, gelecekte Kırım’ın özerk yapısının sonlandırılması 
ve bir eyalet statüsüne çevrilmesine ile neticelenecektir.57 Bu konu, Kırım’daki Kiev ve 
Rusya yanlıları arasında da tartışmalara neden olmuştur. Nitekim Ekim ayında yapılan ve 
Rusya devlet Duma’sının milletvekilleri, Rus siyasileri ve siyasi uzmanların da katıldığı 
ve Kırım’ın statüsünün ele alındığı uluslararası bir konferansta Rus yanlısı taraf, Ukrayna 
Anayasası’nın değiştirilmesi ve özerklik haklarının arttırılması gibi talepler öne sürerken; 
Kiev tarafı ise, Kırım’daki otonominin sonlandırılması ve ülkenin üniter bir yapıya kavuştu-
rulması yönündeki isteklerini dile getirmiştir.58 Kırım’da yaşanan bu gelişmeler, buradaki 
Rus azınlıkları oldukça rahatsız etmiştir. Öyle ki, iktidar partisinin buradaki seçimleri iha-
leler sonucunda kazandığını iddia eden Ruslar, bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile 
getirmiştir. Gerginliğin artmasından endişe eden Ukrayna yönetiminin ise, Simferopol’de 
Rusya yanlısı vatandaşların eylem yapmasına izin verdiği iddiaları ortaya atılmıştır.59  
Bölgede gerginliği arttıran bir diğer gelişme de, Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç’in, 
eski başkan Yuşçenko döneminde, Sivastopol şehir yönetim biriminde başkanlık yapan 
Sergey Kuniçın’ı görevden alması olmuştur. Bu gelişme ve yeni bölge temsilcisi Viktor 
Plakidu ile devlet başkanı Yanukoviç arasında yapılan görüşmeler, uzmanlar tarafından, 
Ukrayna yönetiminin, bölgedeki en güçlü siyasi hareketlerle anlaşmak gibi bir düşün-
cesinin olmadığı şeklinde yorumlanmıştır. Görevden alınan siyasiler içerisinde, Rusya 
yanlısı kişilerin de bulunması dikkat çeken hususlar arasındadır. Bölgede yaşanan bu son 
hadiseler, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Refat Çubarov’un belirttiğine göre; 
‘yeni yönetimle diyalog kurmak isteyen ve bu nedenle bir sorun yaşanmamasına özen 
gösteren’ Kırım Tatarları tarafından da dikkatle takip edilmektedir.60

Viktor Yanukoviç’in iktidarda bulunduğu bu yeni dönemde, Kırım Tatarlarına yönelik 
siyasette de bazı değişiklikler yaşanmaya başladığı gözlenmektedir. Bilindiği gibi, bölge-
nin asıl sahipleri olan Kırım Tatarları, 1944 yılında meydana gelen toplu sürgünle birlikte, 
anavatanları olan Kırım’dan koparılmalarının ardından, Kırım’a yerleşmeleri de yasaklan-
mıştır. Bu yasağın kalkmasının ardından, yeniden vatanlarına dönmeye başlayan Kırım 
Tatarları burada pek çok zorlukla karşılaşmışlar ve hala da karşılaşmaktadırlar. Nitekim, 
Kırım’daki camilere61 ve yine Kırım’daki sürgün anıtına62 yönelik olarak düzenlenen sal-
dırılar, bunun göstergeleridirler. Bu bakımdan, Yanukoviç’in devlet başkanı olduğu yeni 
dönemde, Kırım Tatarlarına yönelik olarak izlenecek siyaset, merak konusu olmuştur. 

Yanukoviç’in  Kırım Tatarlarına yönelik olarak aldığı ilk kararlardan biri, Kırım Tatar 
Halk Temsilciler Meclisi’nin üye sayısını azaltmak ve muhalifleri de meclise dahil etmek 
57    “Yanukoviç Kırım’da İstediğini Elde Etti “,http://www.dunyabulteni.net/(29.11.10)
58    “Kırım’ın Özerkliği İptal Edilebilir “,http://www.dunyabulteni.net/index.php?(29.11.10)
59    “Yanukoviç Kırım’da İstediğini Elde Etti “,http://www.dunyabulteni.net/(29.11.10)
60    “Kırım’ın Özerkliği İptal Edilebilir “,http://www.dunyabulteni.net/index.php?(29.11.10)
61    “Kırım Akmescit’te Camiye Saldırı “,http://www.dunyabulteni.net/index.php?(29.11.10)
62    “Kırım’daki Sürgün Anıtına Saldırı”,  www.dunyabulteni.net/index.php?(29.11.10)
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%22,2 ile Almanya alırken, üçüncü sırayı ise ABD’nin aldığı görülmüştür. Bunu Türkiye, 
Rusya ve diğer seçenekleri takip etmiş, 19 kişi (%11,4) ise soruyu yanıtsız bırakmıştır.

“Türkiye’deki yakınlarınızda ilişkileriniz hangi düzeydedir?” sorusunu yarıdan fazla-
nın zayıf (%1,2) ve çok zayıf (%52,1) olarak işaretlediği görülmüştür. Bunu iyi (%18,6), 
orta (%14,4 cevapları izlemiş. Yalnızca 18 kişinin (%10,8) soruya çok iyi yanıtını verdiği 
görülmüştür. 5 kişi ise soruyu yanıtsız bırakmıştır.

Ankete katılanların kendileri ve ailelerinin hangi televizyon kanallarını izlemeyi tercih 
edildikleri sorulduğunda, büyük kısmın (%39,9) Ukrayna kanallarını tercih ettiği anlaşıl-
mıştır. Bunu Rusya (%19,8), Kırım (%18,6), Avrupa (%3) kanalları takip etmiş, yalnızca 
4 kişi (%2,4) .Türk kanallarını tercih ettiğini belirtmiştir. Ciddi oranda katılımcı ise (28 
kişi, %16,8) soruyu yanıtsız bırakmıştır.

“Kendinizi kimlik olarak nasıl tanımlıyorsunuz?” sorusuna katılımcıların çok büyük 
bir bölümü (141 kişi, %84,4) Kırım Tatarı şeklinde yanıt verirken, 13’ü (%7,8) Ukrayna 
vatandaşı, 3’ü (%1,8) Tatar, 2’si (%1,2) Kırım Türkü şeklinde yanıt vermiştir. 4 kişi diğer 
şıkkını işaretlerken, 4 kişi de soruyu yanıtsız bırakmıştır.

Diasporadaki Kırım Türklerinin Kırım’daki ırkdaşlarıyla yeterince ilgilenip ilgilenme-
dikleri şeklindeki soru karşısında katılımcıların yarıdan fazlası (%51,5) kararsız oldukla-
rını belirtirken, %32,3’lük bölümü olumlu, %13,2’l,k bölümü ise olumsuz yönde görüş 
bildirmiş, 5 kişi ise soruyu yanıtsız bırakmıştır.

“Rusya, Kırım’ın sosyal, kültürel ve siyasi yapısına müdahale etmek istemektedir” 
şeklindeki önermeyi, katılımcıların büyük kısmı (%73,1) (kesinlikle katılıyorum %50,9 ve 
katılıyorum %22,2) desteklerken, yalnızca %10,8’lik bir dilimin (katılmıyorum %7,2 ve 
kesinlikle katılmıyorum %3,6) karşı çıktığı görülmüş, %13,8’lik dilimin kararsız olduğu 
anlaşılmıştır. 4 kişi soruyu yanıtsız bırakmıştır.

“İslam Dini benim kimliğimin ayrılmaz bir parçasıdır” sözünü nasıl değerlendiriyor-
sunuz?” sorusuna çok büyük bir kısmın (%86,2) olumlu yaklaştığı (kesinlikle katılıyorum 
%49,7 ve katılıyorum %36,5), yalnızca %2,4’lük (4 kişi) olumsuz yanıt verdiği ve 13 
kişinin de (%7,8) soruyu “emin değilim” şeklinde yanıtladığı görülmüştür. 

“Komşularınızın veya arkadaşlarınızın Müslüman olması sizin için önemli midir?” so-
rusuna yine büyük bir çoğunluğun (%70) önemli yanıtını verdiği görülmüştür. Katılımcı-
lardan 16 kişi (%9,6) soruyu “hayır, kesinlikle önemli değil” şeklinde yanıtlarken, 29 kişi 
(%17,4) fark etmez şeklinde yanıtlamıştır. 

“Yeni nesil, gençler milli ve dini benliklerinden uzaklaşıyor” şeklindeki önermeyi, ka-
tılımcıların yarıdan fazlası (%58,1) (kesinlikle katılıyorum %34,7 ve katılıyorum %23,4) 
desteklerken, %19,2’lik bir dilimin (katılmıyorum %16,8 ve kesinlikle katılmıyorum 
%2,4) karşı çıktığı görülmüş, %21’lik dilimin kararsız olduğu anlaşılmıştır. 3 kişi soruyu 
yanıtsız bırakmıştır.

kesimin yüksek gelir seviyesi şıkkını işaretlerken, 6 kişinin (%3,6) bu soruyu yanıtsız 
bıraktıkları görülmektedir.

Ankete katılanların medeni hallerine bakıldığında ise %70 gibi büyük bir dilimin bekar 
oldukları anlaşılmaktadır. Katılımcılardan %24’nün evli, %42,2’sinin (7 kişi) boşanmış 
olduğu görülmektedir. Bu soruyu yine 2 kişi yanıtsız bırakmıştır.

Ankete katılanların meslek durumlarına bakıldığında, büyük bir kısmının (69,5) öğ-
renci şıkkını işaretlediği görülmektedir. Sonraki büyük dilim ise %15 ile (25) kişi memur-
lara aittir. Ankete katılanlardan 11 kişi ev hanımı (%6,6) ve 9 kişi (%5,4) esnaf-işçi-köylü 
şıkkını işaretlemiştir. Yalnızca 2 kişinin (%1,2) üst düzey yönetici-sanayici şıkkını işaret-
lemiştir. Ankete katılan 167 kişiden 3’ünün (%1,8) işsiz olduğu anlaşılmakta olup, 1 kişi 
ise soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

Ukraince dil düzeyine bakıldığında, yarıya yakınının (%47,9) iyi, %31,1’inin orta dü-
zeyde dil bilgisine sahip oldukları görülmekte. 14 kişinin (%8,4) mükemmel şıkkını işa-
retlediği ankette yalnızca 3 kişinin bilmiyorum şıkkını işaretlediği ve 3 kişinin ise soruyu 
yanıtsız bıraktığı anlaşılır.

Yine Kırım Tatar Türkçesi dil düzeyi ile ilgili yanıtlara bakıldığında iyi (%47,3) ve orta 
(%28,7) şıklarının Ukraince’de olduğu gibi sıklıkla işaretlenen şıklar olduğu görülürken, 
167 kişiden 26’sının (%15,6) mükemmel şıkkını işaretlediği dikkat çeker. Ankette yal-
nızca 4 kişinin bilmiyorum şıkkını işaretlediği ve 1 kişinin ise soruyu yanıtsız bıraktığı 
anlaşılır.

Rusça dil düzeyi ile ilgili sorularda ise 93 kişinin (%55,7) iyi, 64 kişinin (%38,3) mü-
kemmel ve 8 kişinin (%4,8) orta düzeyde Rusça bilgisine sahip olduğu ve yalnızca 1 
kişinin bilmiyorum yanıtını verirken, 1 kişinin ise soruyu boş bıraktığı görülür.

“Günümüzde Kırım’daki Türklerin etnik kimliği ile ilgili problemleri vardır” önermesi-
ne katılımcıların yarıdan fazlası olumlu yanıt verirken (kesinlikle katılıyorum %23,4 ve ka-
tılıyorum %28,7), yalnızca %10,2’si (katılmıyorum %6 ve kesinlikle katılmıyorum %4,2) 
olumsuz yanıt vermiştir. Ciddi bir yekûn ise (%32,3) kararsız kalmış ve 9 kişi ise soruyu 
yanıtlamamayı tercih etmiştir.

“Ukrayna parlamentosundaki Kırım kökenli milletvekillerinin sizi ne derece temsil  et-
tiklerini düşünüyorsunuz?” sorusuna ise 167 kişiden 126’sı (%75,4) kötü şeklinde yanıt 
verirken, 34’ü (%20,4) kısmen ve yalnızca 4’ü (%2,4) çok iyi yanıtını vermiş, 3 kişi ise 
soruyu yanıtsız bırakmıştır.

“Ukrayna’da Ukraynalılar ile Türkler arasında etnik ayrımcılık (ırkçılık) var mı?” so-
rusuna ise katılımcılardan %70’i (kesinlikle var %41,3 ve evet var %29,9) olumlu yanıt 
verirken, yalnızca 9 kişi (%5,4) olumsuz yanıt vermiştir. Katılımcıların %21’i kararsız ka-
lırken, 4 kişi ise soruyu yanıtlamamayı tercih etmiştir.

“Sizin veya çocuğunuzun üniversite veya sonrası eğitimini hangi ülkede almasını is-
tersiniz?” sorusunun en yüksek diliminde %29,9 ile Ukrayna yer almıştır. İkinci sırayı 
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SONUÇ

Kırım yarımadası son derece karmaşık bir siyasî, sosyal ve demografik yapıya sa-
hiptir. Merkez ile ilişkilerde sınırların kesin çizgilerle belirlenmemesi, Kırım yarımada-
sındaki etnik sorunlar, Stalin döneminde zorla göç ettirilen Kırım Tatarlarının vatanlarına 
döndüklerinde çok sayıda sorunla karşılaşmaları, Kırım’ı Ukrayna’nın en sorunlu bölgesi 
yapmıştır. Kırım halkları arasında en çok sıkıntıya maruz kalan Tatar Türkleri olmuştur. 
Günümüzde daha çok Akmescit (Simferopol), Bahçesaray, Cankoy, Kefe (Feodosiya) 
yöresinde yaşayan ve kendilerini Müslüman Tatar Türkü olarak tanımlayan yöre halkı 
günümüzde kimliklerini koruma mücadelesi vermektedir. Zoraki göçlerle vatanından ve 
tarihsel bağlarından kopartılmaya çalışılan Tatar Türkleri şimdi yeniden vatanlarına ka-
vuşma ve kimliklerini yeniden inşa etmeye çalışmaktadırlar. Bu sorunların çözümündeki 
en büyük paylardan biri de Türkiye’ye ve ilim çevrelerine düşmektedir.

Kırım Tatar Türklerinin bugün en öncelikli meselesi kimliklerini muhafaza etme mü-
cadelesidir. Özellikle Rus dili ve kültürü Tatar gençleri arasında hızla yayılmakta ve kendi 
dillerini ve kültürlerini unutmaktadırlar. Bunun önüne geçilmesi ve hızla tedbirler alın-
ması gerekmektedir. Bu konuda; Tatar Türkçesi hakkında yapılan araştırmalar artırılma-
lı, Tatarca konuşma özendirilmeli ve yaygınlaştırılmalı, Tatarca eğitim veren anaokulları 
açılmalı, hızla Milli Mekteplerin sayıları artırılmalı; Tatarca kitap, gazete, dergi basılarak 
halka ulaştırılmalı, radyo ve televizyon programlarının yayın sürelerini ve niteliklerini ar-
tırmak gibi acil tedbirler alınmalıdır. 

Kırım Tatar Türklerinin dil, eğitim ve asimilasyonla birlikte en önemli bir diğer mese-
lesi dindir. Sovyetler Birliği sonrasında diğer halklarda olduğu gibi Kırım Tatar Türklerinin 
de bu konuda sıkıntıları vardır. Dinî bilgilerdeki eksiklikler başka bazı ülkeler ve gruplar 
tarafından suiistimal edilerek doldurulmaya çalışılmaktadır. Bu konuda da en büyük gö-
rev Türkiye’ye düşmektedir. Türkiye gerek ibadethane gerekse eleman ve dokümantas-
yon noktasında daha da aktif olmak zorundadır ve bu hassas konuda sağlıklı bir gelişme 
kaydedilmelidir. Din konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’na  büyük görev düşmektedir.    

Kırım Tatar Türkleri vatana dönüş sürecinde bazı problemlerle karşılaşmaktadırlar. 
Türkiye, Kırım’a dönmek isteyen Tatar Türkleri için diğer ülkeler (özellikle Özbekistan) 
nezdinde girişimde bulunmalı, bürokratik ve maddî konularda yardım etmelidir. Kırım’a 
dönen Tatar Türklerinin asgari şartlarda hayatını idame ettirmeleri için destek olunma-
lıdır. Ukrayna hükümeti her ne kadar Rus nüfusunu dengelemek için Tatarların Kırım’a 
dönüşlerini sözde desteklese de fiiliyatta memleketlerine dönen Tatarlara yeterli ölçüde 
ne siyasî, ne de maddî destekte bulunmamaktadır. Kırım Tatarlarının atalarına ait toprak-
lar iade edilmediği gibi, inşaat konusunda da Ukrayna hükümeti yeterince yardım etme-
mektedir.  

Tarih boyunca çok sık el değiştiren Kırım, bugün de gerek küresel gerek bölgesel 
güçlerin çıkar alanı görünümündedir. Rusya ile ABD, Bağımsız Devletler Topluğu (BDT) 
coğrafyasının diğer alanlarında olduğu gibi, Kırım yarımadası için de mücadele etmek-
tedir. Özellikle Ağustos 2008’de meydana gelen Gürcistan-Rusya Savaşı sonrası sıranın 

“Çocuklar, okullarında yeterince dil eğitimi almaktadırlar” şeklindeki önermeye, ka-
tılımcıların yarıya yakınının (%45,5) (katılmıyorum %31,1 ve kesinlikle katılmıyorum 
%14,4) karşı çıktığı görülürken, yalnızca %13,2’lik bir dilimin bu önermeyi desteklediği 
ve ciddi bir oranın (%38,3) ise kararsız olduğu görülmüştür. 5 kişi soruyu yanıtsız bırak-
mıştır.

Kırım’da misyonerlik faaliyetlerinin çok fazla yürütülmekte olduğu şeklindeki öner-
meyi ise katılımcıların büyük bir kısmı (%68,9) desteklemiştir. Yalnızca 15 kişi (%9) bu 
fikri desteklemezken, 32 kişinin (%19,2) ise kararsız kaldığı görülmüştür. 5 kişi soruyu 
yanıtsız bırakmıştır.

“Kırım’da Scientology, Raelyan, Dünya Kardeşlik Birliği gibi Yeni Çağ Dini Akımları 
çok fazla misyonerlik faaliyetleri yürütmektedir” şeklindeki önermeye katılımcıların ço-
ğunluğu (%76) (kesinlikle katılıyorum %44,9 ve katılıyorum %31,1) destek verirken, yal-
nızca 17 kişi (%10,2) karşı çıkmış, 19 kişinin (%11,4) ise kararsız kaldığı görülmüştür. 4 
kişi soruyu yanıtsız bırakmıştır.

“Kırım’da, Selefilik, Vehhabilik gibi İslami gruplar yoğun bir şekilde faaliyet göster-
mektedir” şeklindeki önermeye katılımcıların çoğunluğu (%59,2) (kesinlikle katılıyorum 
%33,5 ve katılıyorum %27,5) destek verirken, 21 kişi (%12,2) karşı çıkmış, 40 kişinin 
(%24) ise kararsız kaldığı görülmüştür. 7 kişi soruyu yanıtsız bırakmıştır.

“Kırım Tatar Türklerinin geleceği iyi olacak” şeklindeki önermeye verilen yanıtlar ise 
düşündürücü. 167 kişiden 65’inin (%38,9) bu fikre “emin değilim” yanıtını verdiği gö-
rülmüştür ki, bu da Kırım Tatar Türklerinin ciddi bir yekûnunun geleceklerinden kaygılı 
olduklarını göstermektedir. Buna karşın %53,2’lik bir dilim önermeyi desteklerken (ke-
sinlikle katılıyorum %26,9 ve katılıyorum %26,3), 9 kişi (%5,4) fikri olumsuz karşılamış-
tır. 4 kişi ise soruyu yanıtsız bırakmıştır.

“Kırım’ın geleceği iyi olacak” sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki öner-
meye verilen yanıtlar da diğerinden pek farklı değildir. Hatta daha da düşündürücüdür. 
167 kişiden 73’ünün (%43,7) bu fikre “emin değilim” yanıtını verdiği görülmüştür. 
%46,7’lik bir dilim önermeyi desteklerken (kesinlikle katılıyorum %20,4 ve katılıyorum 
%26,3), 9 kişi (%5,4) fikri olumsuz karşılamıştır. 7 kişi ise soruyu yanıtsız bırakmıştır.

“Türkiye Cumhuriyeti Devletinden ne bekliyorsunuz?” sorusunu ise 167 kişiden 21 
kişinin (%12,6) boş bıraktığı görülürken, anket sonuçlarından 59 kişinin (%35,3) siyasi, 
ekonomi, dil ve din sahalarında; 18 kişinin (%10,8) dil ve din, 16 kişinin (%9,6) ekonomi, 
11 kişinin (%6,6) siyasi sahada destek beklediği anlaşılmıştır.

“Türkiye’nin Kırım’daki faaliyetleri yeterlidir” önermesine verilen yanıtlar, katılımcı-
ların yarıdan fazlasının (% 53,9) kararsız olduğunu göstermiştir. 33 kişi (%19,8) fikri 
desteklerken (kesinlikle katılıyorum %5,4 ve katılıyorum %14,4), 39 kişi fikre karşı çık-
mış  (kesinlikle katılmıyorum %12,6 ve katılmıyorum %10,8),  5 kişi ise soruyu yanıtsız 
bırakmıştır.
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GİRİŞ

Orta Asya Türk tarihine ilişkin olarak son bir asırlık dönemde, geçmiş dönemlere kı-
yasla çok daha çarpıcı ve bilimsel sonuçlar verecek arkeolojik ve arşivsel çalışmalar ya-
pılmıştır. Özellikte Türk, Sovyet ve Çinli bilim adamlarının bu konuda çok büyük katkıları 
vardır. Bu bölge ile ilgili tarih çalışmalarında çeşitli nedenlerle ortaya çıkan zorlaştırıcı 
etmenler de vardır: 1. Sovyet döneminde Rusya’nın, 1949 sonrasında ise Çin’in adeta 
hapishane tipi polis devletine dönmesi nedeniyle oluşan iletişim zorlukları; 2. Türkoloji 
ile Türkçülük arasındaki farkın bilinmemesi hatta bu  iki kavramın özdeş olarak görülme-
si nedeniyle ülkemizde ortaya çıkan yöntem ve yaklaşım sorunları; 3. Türkiye’de bölge-
ye ilişkin araştırmaların uzun süre Batıdaki merkezlerin bir uzantısı olarak yapılması ve 
Soğuk Savaş dönemi ABD stratejilerinin bir parçasına indirgenmesi, hatta komünizmle 
mücadele biçimlerinin bir türüne dönüşmesi; 4. Soğuk Savaş sonrası döneme de devlet 
düzeyinde bu yetersiz donanımla girilmesi, Sovyet ve Çin deneyimlerinin soydaş toplu-
lukların üzerindeki etkilerini gözardı eden bir yaklaşım neticesi bölge halklarıyla görü-

Kırım’a geleceğinin sinyalleri olarak değerlendirilmektedir. Yine bu savaş, Karadeniz’in 
dolayısıyla Kırım’ın önemini bir kere daha göstermiştir. ABD’nin ile füze kalkanı proje-
si için Ukrayna ile görüşmesi Rusya’yı rahatsız etmiş ve bunu da en üst düzeyde dile 
getirmiştir. Ayrıca Ukrayna’da Turuncu Devrimden sonra başa geçen yönetimin, Rusya 
yerine ABD ve Batı ile ilişkilerini artırması, NATO’ya ve AB’ye girmek istemesi, Rusya ile 
gerginlik yaşadığı başka bir önemli alandır. 

Kırım’ın bu vaziyeti, Ukrayna’nın iç durumu ve geleceğini etkileyebileceği gibi 
Ukrayna’nın Rusya, Türkiye ve diğer komşu ülkelerle ilişkisini de şekillendirme po-
tansiyeline sahiptir. Kırım yarımadası, bundan sonraki entegrasyon süreçlerinde araç 
olabileceği gibi, Karadeniz bölgesinin istikrarsızlaşmasına da neden teşkil edebilir. Bunda 
ise Kırım’ın gelecekteki statüsü etkili olacaktır. Nitekim kimi çevrelerde Kırım’ın geleceği 
ile ilgili ilginç öngörülerde bulunulmaktadır. Örneğin Ukrayna Cumhurbaşkanı Milli Akad-
emisi Güvenlik Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Vladimir Bogdanoviç’e göre 5 seçenek 
vardır: 1. Kırım’ın mevcut konumu devam edecek, yani Kırım, Ukrayna’ya bağlı Özerk 
Cumhuriyet statüsünü koruyacak. 2. Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin statüsü düşürülecek 
yani Kırım, Ukrayna’ya bağlı il haline gelecek. 3. Kırım bağımsızlık kazanacak. 4. Kırım, 
Rusya’nın idaresi altına geçecek. 5. Kırım, Türkiye’nin idaresine geçecek.

Bu öngörülerin hepsi Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle Türkiye, 
Kırım Tatar Milli Meclisi’nin en önemli dış destekçisidir ve olmaya da devam etmelidir. 
Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu’na suikast yapılacağı haberlerinin ortaya çıkması, yakın 
zamanda Kırım’da siyasetin çok sıcak geçeceğinin bir habercisi olsa gerektir. Her geçen 
gün önemi daha da artan Kırım ve birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalan Kırım 
Tatar Türkleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milletinin üzerine bundan 
sonra da büyük görevler düştüğü kanaatindeyiz. Türkiye’nin uluslararası hukuk kuralları-
nı da göz önünde tutarak, Kırım Tatar Türklerin her platformda yanında olduğunu göster-
mesi, verilen maddî ve manevî desteğin artarak devam etmesi gerektiğine inanmaktayız.



21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 123122

en önemli bölgesinin denetimi el değiştirince, bu kültür çerçevesi içindeki halkların lider-
lik noktası da değişmişti. Bu liderlik yaklaşık iki buçuk asır kadar süren bir karmaşadan 
sonra Moğol kökenli bir teşkilatçıya kısmet oldu. 

 Moğolların hızlı ve kesin başarılarının nedenleri üzerinde düşünüldüğünde, 
Cengiz Han’ın kabileler konfederasyonunu4 askeri ve siyasi örgütlemede, daha sonra da 
bu bozkır gücünü kullanmadaki taktik ve stratejik başarısı en önde gelen neden olarak 
gözlemlenmektedir.5 Çin’in baskı altına alınması öylesine etkili biçimde gerçekleşmiş-
tir ki, Çinliler daha önceki dönemlerde Hunlara, Gök-Türklere ve Uygurlara oynadıkları 
oyunları6 Cengiz’in devletine karşı uygulama fırsatı bile bulamamışlardır. Cengiz, Çinlile-
rin amaçlarına hizmet edebilecek yerel aktörlerin üstünde öylesi bir kabileler üstü otorite 
kurmuştu ki, Moğollara karşı kışkırtılacak güçlü aktör de zaten kalmamıştı. 

Cengiz’in batı seferi ise çok daha geniş başarıları getirecek koşullarda başlamıştır. 
Selçuklu devleti Türk kabile feodalizmi görüntüsünü sürdürmüştür. Gök-Türk, Uygur, 
Türgiş, Karahanlı gibi kağanlıklardaki bu yapı Selçuklularda da zafiyet unsuru olmaya 
devam etmiş, Horasan-İran-Irak-Anadolu-Suriye Selçuklu prenslerince taksim olun-
muştur.7 Harzemşahlar ise Selçuklulara göre çok daha zayıf bir devlet durumundaydılar. 
Cengiz Han ile yapacakları büyük savaşlara ramak kala tüm ülkelerinde yüzeysel bir ege-
menliği henüz tesis edebilmişlerdi. Bu yapıda çok zorlu bir bozkır istilasına karşı çetin 
bir direniş gösterebilecek dinamikler yoktu.8 Hal böyle iken Otrar’da Moğol kervanlarının 
yok edilmesi ve daha sonra da Cengiz’in elçilerinin de öldürülmeleri Moğol saldırısını bir 
intikama dönüştürdü. Moğol zaferinin en önemli nedeni Harzemşah ordularının yöneti-
mindeki lojistik, stratejik ve taktik hatalardır.9 Sultan Muhammet Tekiş’in Cengiz’in oğlu 
Cuci idaresindeki öncü kuvvetlerle ilk çarpışmada dahi gözü yılmış ve onlarla meydan 
savaşından kaçınmak gerektiği fikrine kapılmıştı. Moğolların en az iki katı olduğu sanı-
lan 400 bin kişilik ordusunu kentlere dağıtarak bir savunma savaşı yapmaya karar verdi. 
Cengiz’in birleştirdiği Moğolların ve öteki Bozkır kavimlerinin gücünden ve amaçlarından 
habersizdi. Kıpçak bölgesinden gelen yağmacı akınlar her zaman olmuştu.10 Sultan Mo-
ğolları da böyle bir akın sanıyordu. 

Moğolları başka bozkırlı göçebelerden ayıran temel faktörün Cengiz Han’ın liderliği 
olduğunu söylemek mümkündür. Onun geliştirdiği askeri taktiklere ek olarak, siyasi sezgi 
yetenekleri bozkır kavimleri nazarında onu liderliğe taşımıştır. Cengiz Han da steplerin ve 
taygaların vahşi göçebelerini birleştirmede büyük zorluklarla karşılaşmış ve çetin savaş-
lar vermişti. Onu eşsiz kılan yönleri, cezalandırma ve affetme kararlarını nihai amaçlarına 
hizmet edecek yönde almasında,11 müttefiklerini seçmesinde ve başıboş, amaçsız savaş-
çı kişileri ve boyları kendisine çekmesindeki yeteneklerinde gizlidir.12 Bu gücü bir araya 
4    Ümit Hassan, Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, 2. Baskı, İstanbul, Alan Yayıncılık, 2000, s. 186.
5    Harold Lamb, Moğollar’ın Efendisi Cengiz Han, çev. A. Göke Bozkurt, 2. Baskı, İstanbul, İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, 2007, passim.
6    Roux, op.cit., s. 165.
7    Sencer Divitçioğlu, Oğuz’dan Selçuklu’ya, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi, 2005, s. 101-102.
8    İbrahim Kafesoğlu, Harzemşahlar Devleti Tarihi: 1092-1221, 4. Baskı, Ankara, TTK, 2000, s. 221.
9    Roux, op.cit.,  s. 276.
10  Lev Nikolayeviç Gümiliev,  Hazar Çevresinde Bin Yıl: Etno-Tarih Açısından Türk Halklarının ve Çevre Halkların Şekillenişi Üzerine, çev. D. 
       AhsenBatur, İstanbul, Birleşik Yayıncılık, 2000, s. 290.
11   V. V. Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, haz. Hakkı Dursun Yıldız, Ankara, TTK, 1990, s. 484-487.
12   Roux, op.cit., s. 273.

len farklılaşmalar; 5. Siyasi, kültürel ve bilimsel ilişkilerde Rus, Çin, İran gibi faktörlerin 
sürekli olarak göz ardı edilmesi, bu toplumların Orta Asya üzerindeki her türlü etkisinin 
yeterince gözlemlenememesi.

Orta Asya’nın Ardışık Bozkır İmparatorlukları

Orta Asya’nın hareketli tarihinde tüm bölgenin, bölge-içi bir güç tarafından bir siyasi 
çatı altında birleşmesine üç kez tanık olunmuştur: Hun, Gök-Türk ve Moğol Devletleri. 
Bölge-dışı halklar bölge halklarını, bu devletlerin yaşadığı ayrı ayrı dönemlerde hep o 
devlet adıyla anar olmuştur. Devletin kurucu öğesi olan Hunlar, Gök-Türkler ya da Mo-
ğollar, egemenlikleri altlarına aldıklarının tarihteki isimlerini de belirlemişlerdir. Dışardan 
bakan bir kimse için Oğur, Tiele, Oğuz, Kırgız hepsi Hun idi. Uygur, Basmıl, Türgiş ya da 
Karluk da Gök-Türk olarak görülmekteydi. Tatar, Merkit, Kerayit, Kitan, Nayman, Oyrat, 
Kıpçak, Kırgız, Uygur, Oğuz gibi farklı boylar da bir anda kurucu boy olan Moğol olarak 
görülür olmuşlardı.1 Bu üç büyük siyasal yapının her birinin arasında yaklaşık dört-beş 
asırlık bir tarihsel ara vardır.

Hun sonrası dönemde Orta Asya’nın farklı kavimleri arasındaki mücadele farklı dev-
letleri ortaya çıkarmaya devam etmiştir. Hunları önce Hsien-Pi, onları Tabgaç, onları 
Juan-Juan ya da Cücen devletleri izlemiş, onların ardından da 530’lardan itibaren Gök 
Türk devletinin egemenliği başlamış ve aralıklarla iki asır kadar sürmüştür. Gök Türk ege-
menliği 745’te Uygur-Basmıl-Karluk saldırısı ile son bulmuş ve Uygur devleti kurulmuş, 
bunların egemenliği de bir asır kadar sonra 840’da Kırgızlarca yıkılmıştır. 924’den sonra 
Kırgızlar da Altay-Orhon-Gobi bölgelerindeki egemenliklerini doğudan gelen Kitan ya da 
Kitay denilen orman halklarına karşı kaybetmişlerdir.

Bu ardışık devlet sistematiğine farklı bakışlar geliştirmek mümkündür. Birinci yakla-
şım egemen unsurların değişmesinin devletlerin de adının değişmesine neden olduğu 
görüşüdür. İkinci bir yaklaşım Orta Asya’da tarihin imparatorlukların kurulma, korun-
ma ve dağılma dönemleri içinde verilen mücadelelerin zorunlu bir sonucu olarak ortaya 
çıktığı biçiminde bir tezle izah olunabilir. Buna yakın bir üçüncü yaklaşım ise Orta Asya 
tarihini bozkırın kıt kaynaklarının paylaşımı için bozkır hakları arasındaki mücadelelerle 
tanımlar. Zenginleşmek için bir seçenek olarak beliren İpek Yolu üzerinde denetim ve 
Çin’in yağmalanması meseleleri, bozkır halkları arasında bir ortak amacın getirdiği birlik 
etmeni olmuştur. Buna karşın bazı durumlarda da ortaklaşa edinilen zenginliklerin pay-
laşım kavgasının getirdiği ve Çinlilerce de desteklenen bir bölünme, iç savaş ve ayrışma 
durumlarıyla da karşılaşılmıştır.

Cengiz İmparatorluğu, daha önce yaşanmış iki öncül örneği olan Hun ve Gök-Türk 
devletleri gibi Orhon-Selenga-Kerulen-Onon bölgelerinde doğdu. 924’ü izleyen yıllarında 
Kırgızlar doğudan gelen Kitan ya da Kitay olarak anılan kavimlerin baskısı altında Orhon 
bölgesini boşalttılar. Bu “kutsal” bölgede Türk kökenli halkların egemenliği artık bitmiş 
ve Orhon-Türk kültürü sona ermişti.2 Bozkır bölgesinin iklim, strateji ve moral3 olarak bu 
1    Kemal H. Karpat, Türkiye ve Orta Asya, çev. Hakan Gür, Ankara, İmge Kitapevi, 2003, s. 95-96.
2    Jean-Paul Roux, Türklerin Tarihi-Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 Yıl, 5. Baskı, İstanbul, Kabalcı, 2008, s. 167.
3    Sencer Divitçioğlu, Kök Türkler: Kut, Küç, Ülüg, 2. Baskı, İstanbul, YKY, 2000,  s. 100-116.
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kaçmayı başarmıştı. Harzemşah devleti hudutları dahilindeki tebaanın büyük kısmının 
hayatta kalmaya devam ettikleri ve Moğol egemenliği altında yaşamayı benimsedikleri 
görülüyor. 1222-23 yıllarına ait gözlemler, en zorlu yıkım ve katliamları yaşayan Semer-
kant ve Buhara’da bile hayatın iki üç yılda normale döndüğünü göstermektedir. Moğollar, 
sahip oldukları nüfus, din ve kültür yapılarıyla bu kadim uygarlık merkezlerini kendileri 
gibi göçebe-barbar yapabilecek durumda değillerdi. Onlar kendileri istilacı egemenler ol-
dukları halde yönettikleri halkların etkisiyle asimile olacaklardı.

5. Cengiz Han 1219-1222 savaşları sonucunda büyük zaferlerle, Orta ve Batı İran 
dışında Harzem topraklarının tamamını ele geçirmişti. Fakat bu iş sanıldığı kadar kolay 
olmamıştı. Semerkant ve Buhara fazla direniş göstermeden teslim oldular, ama Timur 
Melik’in savunduğu Hoçent ya da Harzem başkenti Gürgenç’in direnişi aylarca sürdü 
ve Moğollara büyük kayba mal oldu.16 Moğollara karşı ayaklanan kentlerde de önemli 
kayıplarla karşılaşıldı. Bu ayaklanmaların en sert biçimde bastırılması Moğol kayıplarını 
geri getirmiyordu. Gerek son Harzem hükümdarı Celaleddin Mengüberti ile 1221 boyun-
ca gerekse 1220-23 Kafkasya-Kıpçak-Rusya seferindeki savaşlarda, kazanılan zaferlere 
rağmen Moğol kayıpları da ziyadesiyle gerçekleşti. Toplam kayıplara bir göz atıldığında 
Cengiz’in batı seferinin başında sahip olduğu 200.000 çerinin yarısına yakınını kaybetti-
ğine hükmolunabilir. Bu şartlar altında zaten nüfusu az olan Moğolistan bu kayıpları telafi 
edemezdi. Yerel kuvvetlerden yararlanmak zaruri idi. Cengiz, özellikle 1222’de savaşların 
sona ermesinden sonra Türkistan Müslümanları ve Türk kökenli kabileleri devlete daha 
sıkı bağlayarak bu sorunu aşmayı seçti. Bu çerçevede, Türkmen kabileleri, Kıpçak boy-
ları, Afganistan ve Horasan’daki yerel güçler Moğol hakimiyetini benimsediler. Moğol 
devletinin asker ve bürokrasi yönünden takviyesi, çok daha fazla sayıdaki Türk ve İslam 
unsurunun devlete alınması neticesini verecekti.

6. Hülagü’nün Batı seferinde Moğollar sürekli olarak halkı Müslüman olan bölgeleri 
ele geçiriyorlar ve onlarla iç içe geçiyorlardı. Moğolların savaştıkları unsurların hemen 
hepsi de yine Müslüman devletleriydi. Bu mücadelede kazanılan başarılara rağmen, Ana-
dolu ve Suriye’de zaman zaman acı yenilgilerle de karşılaşıldı ve bu da Moğol askeri 
erimesini hızlandırdı. Artan oranda Türk, Oğuz unsuru devlet bünyesine ve ordulara gir-
di. Moğolların ele geçirdikleri pek çok bölgede de yine Türklerin idaresi vardı. Anadolu, 
Musul, Azerbaycan, Orta ve Güney İran ile Horasan’ın durumu böyleydi. Dolayısıyla ezici 
çoğunluğu Türk ve Müslüman olan bir nüfusa egemen bir avuç Moğol askeri aristokra-
sisinin dönüşümü kaçınılmazdı. Ayrıca İlhanlı içindeki taht mücadelelerinde geniş kit-
lelerin desteğini almanın yolu İslam dinine girmekten geçiyordu.17 Böyle bir durumda 
geniş destek elde edildiği gibi, lüzumsuz isyan hareketlerinin de önü alınarak ülkelerin ve 
tebaanın yönetimi çok daha kolay hale geliyordu. 

7. Kuzeydeki Altın Ordu Devleti’nde durum biraz daha karışıktı. Buralarda çoğunluk 
Kıpçak kökenli Türklerden oluşuyordu. Moğollar daha 1223’de Kalka Savaşında onla-
rı ve müttefikleri Kiev-Rus prenslerini yendiler. Bu tarihten sonra Kıpçakları birleştiren 

16    Ahmet H. Özdemir, Moğol İstilası-Cengiz ve Hülagu Dönemleri, İstanbul, İz Yayıncılık, 2005, s. 175.
17    Roux, op.cit., s. 298-299.

getirdikten sonra, onu binyıllardır doğal hedef durumundaki Çin üzerine sevk etmek de 
zor olmadı. Cengiz’in Çin’e ilişkin stratejisi önceki dönemdeki Orta Asya imparatorlukları-
nın deneyimlerinden dersler çıkardığını göstermektedir. Cengiz Han’ın Çin politikasındaki 
en büyük farklılık bu büyük gücü kesin darbelerle sindirmenin ötesinde, köleleştirmesin-
de yatmaktadır. Artık Çin, önceki asırlardaki gibi entrika çeviren bir merkez değil, Moğol-
ların savaş amaçlarına hizmet eden bir üretim ve kölelik merkezi yapılmıştır. Bu başarıyı 
Moğolların selefi bozkırlıların hiçbirisi sağlayamamıştı.

Moğolların başkalaşımı ve onların büyük kısmının nasıl ve neden Müslüman oldukları 
sorusunun yanıtı Orta Asya’nın bugününü anlamak için özellikle önem taşır. Cengiz’in 
1227’de ölümünden sonra kurduğu büyük devlet, Altın Ordu, Çağatay Hanlığı, İlhanlılar 
ve Kubilay Hanlığı olarak bilinen dört ana parçanın birleşmiş yapısı olarak bir müddet 
varlığını sürdürdü.13 Bunlardan Kubilay’ın devleti hariç öteki üçü, elli ila 70 yıl içinde bi-
rer İslam devleti haline geldiler. Bu hadiseyi biçimlendirmesi muhtemel faktörleri madde 
madde ele almak yararlı olabilir: 

1. Cengiz Han devrinde dahi Moğollar Müslümanlara yabancı değillerdi. Cengiz’in 
ilk Kağanlık dönemlerinden itibaren Müslüman tüccarlar Moğol ülkesine gelmekteydiler. 
Cengiz Han, Kaşgar-Doğu Türkistan bölgesi Müslümanlarına zulmeden Güçlük’ü ortadan 
kaldırmış, Müslümanlar için “gerçek bir kurtarıcı” olmuştu.14 Karahanlı kökenli çok sayı-
da danışmanı vardı. 

2. Müslüman olsun ya da olmasın Türkler, Cengiz Han’ın devletinin en erken dönem-
lerinden beri bu yapı içindeydiler.15 Kerayitler, Uygurlar, Kırgızlar, Karluklar ve Karahan-
lılar bu yapıya dahil olmuşlardı. Müslüman olmayan Türk kökenlilerle olan yakınlık ve 
güven, Müslüman Türk kökenlilerin de Moğol devleti içinde olağan karşılanması sonu-
cunu verdi. 

3. Harzemşah sultanının Cengiz’in elçilerine karşı namert tutumu, ona karşı girişi-
lecek bütün eylemleri meşrulaştırmıştı. Moğolların yaptığı sadece bir ceza eylemi değil, 
aynı zamanda yozlaşmış düzen ve ahaliye yönelik temizlikti. Doğu-İslam uygarlığının bir 
süreliğine ortadan kalkması bu terörün neticesiydi. 

4. Cengiz Han psikolojik savaşı iyi uygulayan bir taktisyen olarak öne çıkmıştı. Terör 
ve katliamı ülkelerin kolay ele geçirilmesinin bir aracı olarak psikolojik savaş yöntemi ola-
rak kullanıyordu. Moğollar direniş göstermeyen ve egemenliklerini tanıyan kent, köy, ka-
bile ve uluslara terör uygulamadılar. Ama direnenleri de feci biçimde ortadan kaldırdılar. 
Bu dönemin tarım uygarlıkları dönemi olduğu ve halkın % 80-90 arasının köy ve kırsal-
da yaşadığı göz önüne alınırsa Moğollara direnişin olanaksızlığı gören kırsal bölgelerin 
hemen teslim oldukları görülüyor. Cengiz’in katliamları surlara güvenerek ve Moğolları 
gelip geçici çapulcu sürüleri zannederek direnişi yeğleyen kentleri etkilemiştir. Bu halde 
bile Türkistan-Maveraünnehir-Horasan nüfusunun en çok % 10-15’lik kesimi katliam ve 
terörle karşılaşmış, onların da hepsi yok edilmeyip bir kısmı köleleştirilmiş, bir kısmı ise 
13    ibid, s. 279.
14    ibid, s. 274.
15    ibid, s. 169-175.
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güçlü hükümdarı olarak Çin seferine çıktığında, bu büyük ülkeden 40 yıl önce kovulan 
Cengiz sülalesinin öcünü almak ve bu zengin ülkeyi fethederek İslamlaştırmak istiyordu. 
O an itibarıyla 750 yılındaki Talas Muharebesi’nden beri yaklaşık  750 yıldır bir İslam 
ordusu Çinlilerle bir çatışmaya böylesine yakınlaşmamıştı. Lakin Timur’un ömrü Çin’e 
girmeye yetmedi ve Otrar’da vefat etti. 1500’lü yılların hemen başında Maveraünnehir’i 
ele geçiren “Özbek” kökenli boylar Timuroğullarını sonra erdirdiler.

Orta Asya Bozkır İmparatorluklarının Günümüzdeki Tarih Tasarımına Etkileri:

Günümüzde bağımsız Orta Asya devletlerinin hiçbirisi anılan üç büyük bozkır impa-
ratorluğunun kendi ulusal ve kültürel oluşumlarındaki belirleyici etkisini yadsımıyorlar. 
Cengiz Han’ın istilalarının zulmü bile, Orta Asya’dan ziyade bölge dışı Arap-İran-Hint kö-
kenli İslam tarihi algılamalarında derin iz bırakmıştır. Kazakların ve Özbeklerin Altın Ordu 
vasıtasıyla Kıpçaklarla bütünleşen tarihsel kimliği, Kırgızların, önce Gök-Türk ve Uygur-
larla, daha sonra da Moğol ve onların ardılı Kalmuk-Cungar halklarıyla olan mücadelele-
rinin getirdiği Manas merkezli ulusal tarih oluşumu ve Azerbaycan-Türkmenistan ikilisi-
nin, Türkiye ile çok yakınlaşan Oğuz merkezli tarih algılaması. Tüm bu örnekler tarihsel 
sürekliliğe vurgu yapmaktadır. Bununla birlikte ortak tarih bilinci, daha doğrusu tasarımı 
ve algılamasına ulaşabilmek için kat edilmesi gereken hayli yol da vardır. Bu yol alınırken 
karşılaşılabilecek güçlükleri ve hal çarelerini de madde madde sıralamak gerekir:

1. Bozkır İmparatorluklarının birleştirici etkisi tüm soydaş halklar için bir avantaj ise 
de, bazı durumlarda sorun oluşturan tarihsel dilimler de vardır. Gök Türk Kağanlığı’nın 
ortaya koyduğu Türk adı günümüzde Oğuz merkezli Türkiye, Azerbaycan, İran, Türkme-
nistan Türklüğü için ortak tarih tasarımının temelini oluşturmaktadır. Lakin Kırgız-Gök 
Türk ilişkileri, Orhon Kitabelerinde de görüldüğü üzere, bir ayaklanma-savaş-bastırma 
tarihidir. Kırgızların Gök Türklere ilişkin tarih algılaması sorunludur. Kazak tarih algılama-
sı ise, Kıpçak ve Altın Ordu merkezli olarak biçimlenmektedir, bu ise Gök-Türk sonrası 
döneme aittir. Bunu gerilere çekebilmek sanıldığı kadar kolay değildir. Elde yeterli belge 
ve araştırma olmadan Türk tarihinin bile Hunlardan öteye, mesela İskitlere-Sakalara çe-
kilebilmesinin ne denli zorluklar taşıdığı ortadadır.22

2. Geniş perspektiften bakıldığında Orta Asya toplumlarının yerleşik tarihinin tasar-
lanmasında en avantajlı örnek Özbeklerde oluşmaktadır. Karahanlılardan itibaren23, Sel-
çuklular, Harzemşahlar, Çağataylılar, Timur ve Şeybaniler gibi halef-selef ilişkisi net olan 
bir silsileden bahsetmek olanaklıdır. Bu durum Türkiye’nin tarih tasarımına benzemek-
tedir: Selçuklu-Osmanlı-Türkiye sürekliliği, aynı coğrafyada bin yıllık bir yaşanmışlık ve 
soydaş-ardışıklık!

3. İran-Fars kültürü çoğu kez bilinmeyen durumların sürpriz etkisi biçiminde Türk ta-
rih tasarımını etkilemektedir: Edebiyatta ve resmi dilde Farsça egemenliği ve Orta Asya’nın 
yerleşik bölgelerinde iki dillilik olgusu ile bunun toplumca da benimsenmesi. Özellikle Ali 
Şir Nevai’nin şahsında Farsça-Türkçe ikilemi bu durumun kanıtıdır. Özbek-Tacik birlik-

22    Golden, op.cit., s. 51-64.
23    Ekber N. Necef, Karahanlılar, İstanbul, Selenge Yayınları, 2005, s. 272-276.

yöneticiler Moğollar oldu. Kıpçakların Moğollardan önceki durumu, Cengiz’den önce 
Moğolistan’ın durumunu andırıyordu. Çok sayıda bağımsız kabile, hem birbiriyle hem de 
komşularla savaşıyor, geçimlerini yağmacılık ve paralı askerlik yaparak sağlıyorlardı.18 
Cengiz ve ardılları Moğol kabilelerini bir düzene soktukları gibi, pek çok başka Türk kö-
kenli halk gibi dağınık Kıpçak boylarını da yasa içine aldılar. Böylece Kıpçakların üç asırdır 
kuramadıkları devleti, sanki onlar için Moğollar kurmuş oldu. Kısa sürede de çoğunluk-
taki Kıpçaklar Moğolları kendilerine benzettiler. Düşman ve Hıristiyan olan Rusların di-
nine ne Moğolların ne de Kıpçakların girmesi beklenemezdi. Altın Ordu’nun hanlarından 
Berke İslam’a girdi.19 Özbek Han devrinde ise devlet tamamen İslamlaştı. İlhanlıdan farklı 
olarak, Altın Ordu’daki Moğolların İslam’ı tercihlerinde, iç iktidar çekişmelerinde avantaj 
sağlamak ve tebaayı çok daha rahat yönetmek düşüncesi değil, Ruslarla olan mücadele 
etkili olmuştu. 

8. Türkistan ve Maveraünnehir de İslam’ın ilk dönemlerinden beri çok önemli dini 
merkezler olmuşlardı. Buradaki Çağatay soyunun İslamlaşmasında da, İlhanlılardaki gibi 
iç mücadelede avantaj sağlamak ve halkı rahat idare etmek, dinden gelen doğal bir meş-
ruiyet kazanmak düşünceleri etkili olmuştur.

9. İslam’ın bir kültürel altyapı olarak mevcut olmadığı Çin’de bir süreliğine, tıpkı asır-
lar öncesinin Tabgaç20 ve Kitay halkları gibi, Moğollar da Çinlilerce özümlenen bir hane-
dan oldular, ama Kubilay’dan sonra bir asır bile geçmeden 1360’larda Çin’den kovularak 
Moğolistan’a çekilmek durumunda kaldılar. İslam’ın yerleşik bir kültür olarak mevcut 
olmadığı Moğolistan’da da varlıklarını günümüze kadar sürdürmeye muvaffak oldular.

Maveraünnehir bölgesinde 1370’lerden itibaren güçlü bir lider olarak yükselen Timur, 
aslında Çağatay devletini genişletme ve Cengiz imparatorluğunu yeniden kurma hedefin-
deydi. Kendisi “kağan” ya da “han” ünvanlarını hiç kullanmamış, kuklası olmakla birlikte 
bu ünvanı Cengiz soyundan birisine tevdi ederek onu tahtta tutmuş ve kendisi “Emir” 
ünvanı ile yetinmiştir.21 Halen daha, bugün bile Türkistan’da bu adla bilinir: Emir Timur.

İran’da İlhanlı devleti daha 1330’larda parçalanmıştı. Altın Ordu’da da işler iyi gitmi-
yordu ve bu devlet de yıkılma yolundaydı. Böylesi bir ortamda Timur’un, Cengiz’in im-
paratorluğunu yeniden kurma ihtiyacı duyması tabii idi. Hem buna ihtiyaç vardı, hem de 
Timur gibi büyük bir taktik ve strateji dehası için doldurulması gereken geniş bir boşluk 
oluşmuştu. Kendi yükselişi ile çevredeki parçalanmanın ve güç boşluğunun giderilmesi 
arasında mutlak bir bağlantı vardı.

Timur’un istediği, Çağatay merkezli bir büyük hanlık tesis etmek, ele geçirilecek böl-
gelere kendi ailesini yerleştirmek ve daha ötelerdekilerin de en büyük İslam ve Asya hü-
kümdarı olarak kendisine bağlılıklarını bildirmelerini sağlamaktı. Bu bağlılık, İlhanlıların, 
Çağatayların, Altın Ordu’nun Kubilay’a olan bağlılığı gibi biçimsel de kalsa Timur buna 
razı idi. Bu amaçlarının hepsini gerçekleştirdi. 1405’de İslam Dünyası ve Asya’nın en 
18    ibid., s. 214-216.
19    ibid. s. 283.
20    Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, 2. Baskı, çev. Osman Karatay, Çorum, Karadeniz Araştırmaları Merkezi (Karam) Yayınları, 2002,  
         s. 84-87.
21    Roux, op.cit., s. 308.
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teliğine karşın, hiç de öylesi bir talep olmadığı halde Stalin’in 1929’da Tacikistan’ı “uy-
durması”, Sovyet yönetiminin Orta Asya’yı anlamada ne denli hoyrat kaldığını ve halkları 
ayrıştırmayı nasıl bir politika haline getirdiğini göstermektedir. Günümüzde Tacikistan 
uluslaşmada problemler yaşamakta, bin yıl öncesinden yerel Fars hanedanı Samanoğul-
larını24 ulusal bir tarihin temeli yapmaya uğraşmaktadır.

4. Ortak kültür ismi olarak Türk sözünün kullanımına itirazlar olabilmektedir. Şu an 
için bu sözcüğün alternatifi olabilecek bir kavram geliştirilmemiştir. Yine de en azından 
böylesi bir ortak payda sıfatının gerekliliğinin Slav örneğinden hareketle gösterilmesi 
Türkiyeli akademisyenlerin girişimiyle olabilecekken, bu sözcüğün aranıp bulunması işi-
nin Orta Asyalı soydaş çevrelere bırakılması daha yerinde olacaktır.

5. Rusya ve Rusça faktörü Orta Asya araştırmalarında, yukarıda da değinildiği gibi, 
Osmanlılar ve Türkiye ile bu devlet arasında asırlarca süren ideolojik, kültürel, tarihsel 
rekabetten ötürü, çok ihmal edilmiştir. Tüm Doğu Avrupa ve Kuzey Asya’nın Türk ve Slav 
kökenli halkların tarihinin ortak arenası ve ortak vatan olduğu gerçeği, çekinilmeden ka-
bul edilmelidir. Rusların aradığı gerçek işbirliğinin ciddi sorunlar sürmekteyken gerçek-
leşmesinin beklenemeyeceği de bu yolla iyi niyetli biçimde gösterilebilir. Akademik an-
lamda ise Rusya’yı ve Rus Türkolojisini anlamak için her türlü çaba zaten sarf edilmelidir. 
Bu noktada Barthold, Radlof, Vladimirtsov, Gümilov, Cikia gibi büyük Türkologların ve 
Tarihçilerin önemi vurgulanmalı, bunlar ve benzeri kişiler adına salonlar, günler ve anma 
etkinlikleri düzenlenmelidir.

6. Orta Asya tarihinin objektif tasarımı Türklüğün geçmişindeki başarıların perdelen-
mesi sonucunu vermez, ama başarısızlıkların ve nedenlerinin daha iyi anlaşılmasını sağ-
layarak ortak tarih tasarımının bir ihtiyaç haline geldiği günümüzde siyasal bilinç oluşu-
muna hizmet edebilir. Başka bir deyişle bağımsız bir bilimsel disiplin olarak Türkoloji’nin 
gelişimi, Türklük bilincine da büyük katkı sağlar, birbirlerinden farklı bu iki ekolden ilkinin 
esas amacı bu olmasa bile.

24    ibid., s. 243-246.
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GİRİŞ 

Kıbrıs adası Avrasya ve özellikle de Orta Doğu ve Doğu Akdeniz açısından son derece 
stratejik bir konumdadır. Kıbrıs’ta hâkim olan, bu bölgedeki enerji kanalları, ticari yollar 
ve askeri strateji açısından büyük bir üstünlük sağlamaktadır. Özellikle bugün gelinen 
noktada Kıbrıs adasının Akdeniz’de bu kadar hassas bir coğrafyada yer alması önemini 
bir kat daha arttırmaktadır. Bugünün dünyasında küresel jeopolitik güç merkezi olarak 
görülen ABD, kıtasal jeopolitik güç merkezi olarak görülen Çin, İngiltere ve Fransa yanın-
da bölgesel jeopolitik güç olarak Türkiye; Ortadoğu’dan Balkanlara ve Orta Asya’ya açılan 
kapı üzerindedir. Bu coğrafyada hâkim güç olmak isteyen bir ülkenin Akdeniz’de sabit 
bir üs konumundaki Kıbrıs adasını göz ardı etmesi beklenemez ve bugün bu durumu 
en iyi değerlendiren ülke pozisyonunda ise Fransa bulunmaktadır. Bütün bunlara koşut 
olarak AB, Güney Kıbrıs’ı üyeliğe alarak, bu bölgelerdeki zayıf konumunu güçlendirmeye 
çalışmaktadır. Her ne kadar Akdeniz Birliği gibi bir proje hayata geçirilmeye çalışılsa da 
AB; Doğu Avrupa yanında Kuzey Afrika ve tüm Akdeniz’i de kendi nüfuz sahası içinde gör-
mektedir. Böylece AB, Kıbrıs’a hâkim olmakla kendisi için son derece hayati önemde olan 
Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya petrollerini, bölge pazarlarını ve deniz ticaret yollarıyla 
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adada iki toplumun bulunduğudur. Oysa ada fiili olarak üçe bölünmüş durumdadır ve göz 
ardı edilen bölüm İngiltere’nin özel hükümranlık alanı olan üsleridir. Adada her dönem 
“böl ve yönet” stratejisi içerisinde emperyalist bir politika takip eden İngiltere, adada 
kendi çıkarları ve varlığını devam ettirebilmek amacıyla üslere azami özen ve dikkati gös-
termekte ve son derece başarılı bir taktikle de kamuoyunun gözünden uzak tutmakta-
dır. Ortadoğu bölgesindeki neredeyse bütün İngiliz mevcudiyetinin yavaş yavaş ortadan 
kalkması ve İngilizlerin bir çekilme süreci yaşamalarına rağmen adadaki İngiliz üsleri 
varlıklarını korumaktadır. Her ne kadar adada söz sahibi olan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı 
Rumlar bu İngiliz üslerine tepki gösterseler de İngiltere’nin bu toprakları bırakmaya niyeti 
yoktur.2 Amerika’nın bölgedeki yaklaşımı ise çok daha farklıdır. Üsler konusunda İngiltere 
ile imkân ve kolaylıklardan istifade etme ve NATO güçlerini de bu duruma dâhil etme 
söz konusu olsa da Amerika, adanın tek başına bir devletin eline verilmesinden yana 
görünmemektedir. ABD’nin artan enerji ihtiyaçlarının karşılanması, Hazar ve Ortadoğu 
bölgesindeki enerji kaynaklarını kontrolü ve bu merkezlere hâkimiyet, ABD’nin özellikle 
Doğu Akdeniz bölgesinde deniz gücünün mutlak belirleyici konumu, ABD’nin bölgedeki 
çıkarlarının korunması ve askeri mevcudiyetinin kesintisiz korunması gibi faktörler bir 
araya getirildiğinde ABD’nin bu bölgeye karşı gösterdiği hassasiyet kendiliğinden ortaya 
çıkar. Amerikan hükümetinin adayla ilgili suni ilgisi bölgesel bir sorunun çözümlenme-
sinden ziyade, adanın Amerikan çıkarlarına hizmet edecek bir deniz üssü olmasındandır. 
Ortadoğu’ya hâkim konumdaki adanın küresel jeo-strateji, bölgedeki çıkarları, kendi va-
tandaşlarının hayatı, özellikle Ortadoğu’daki Amerikan güvenlik stratejisi bakımından ön 
plana çıkan hususların takip edilmesi, Amerikan askeri mevcudiyetinin korunup devam 
ettirilmesi açısından özellikle ABD açısından ne kadar önemli olduğunun farkında olan İn-
giltere ise adadaki hemen hemen bütün haklarından vazgeçmiş olmakla beraber üslerin 
özerk konumunu koruyup kollamaya devam eder.3 

Öte yandan, Kıbrıs’ın AB süreciyle ilgili tartışmaların odak noktasına oturmasıyla be-
raber bu İngiliz üslerinin de farklı amaçlara hizmet etmek üzere kullanıldığı konusunda 
haberler ortaya atılır. Amerika’nın İspanya’daki Maron hava üssünü İngiltere ile anlaşmak 
suretiyle Akrotiri üssüne nakledeceği, bu konuda İsrail, Türkiye ve Yunanistan’a da bilgi 
verildiği ileri sürülür. 1974 Nisan döneminde Süveyş bölgesindeki mayınları temizle-
mek maksadıyla bölgeye gönderilen 1.500 civarındaki Amerikan deniz piyadesinden 

2    Dolayısıyla İngiltere’nin adanın güneyinde bulundurduğu Akrotiri ve Episkopi üsleri de tamamen özerk yapısını korumaktadır ve İngiltere bu 
üslerin AB sınırları içine alınmasına bugün itibarıyla da pek sıcak bakmamaktadır. Batı’nın uluslararası ilişkilerde güvenlik kadar önem verdiği 
ikinci noktanın ticari menfaatler olduğu düşünülecek olursa İngiltere’nin bu üsleri bırakmak niyetinde olmadığı da görülecektir. Dolayısıyla ada 
fiilen üç ayrı parçaya bölünmüş durumdadır. Kıbrıs’taki askerî üsleri aracılığıyla Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki çıkarlarının bekçiliğini yapan 
İngiltere eski medeniyetine hayran olduğu Yunanlıların Kıbrıs’ta Rumlar kanalıyla egemen olmasını barış ve çözüm olarak görmektedir. Batı’nın 
Kıbrıs politikası da esasen çok büyük mali kaynaklara sahip Washington ve Londra merkezli Rum-Yunan lobileri tarafından desteklenmektedir. 
Ancak unutulan bir nokta Batı’nın bu politikasının Türkiye’yle ilişkilere zarar verdiği ve Batı dünyası için stratejik konumu ve sağladığı destek 
nedeniyle son derece önemli bir konumda olan Türkiye’nin de haklı olarak uluslararası her alanda karşısına Kıbrıs’ın bir sorun ve engel olarak 
çıkartılmasından duyduğu rahatsızlıktır.  

3    ABD’ye bağlı olarak başka ülkeler de bu durumdan istifade etmenin veya kendilerini güvende hissetmenin yollarını aramaktadırlar. Örneğin 
İsrail’in Tevrat’a bağlı olarak “vaat edilmiş topraklara açılmak” ve Mezopotamya su kaynaklarını her zaman kontrol altında tutabilmek için 
kendisini güvende hissetmesi gerekmektedir. Ayrıca ABD ile birlikte hareket etmeyi tercih eden bazı Arap ülkelerinin güvenliği açısından da 
adanın önemi yadsınamaz. Bu bağlamda Kıbrıs’ı elinde bulunduracak gücün askeri kuvvet kullanarak kendi güvenliğini sağlamasının ötesinde 
Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Basra Körfezi gibi sıcak noktalara askeri açılımlar gerçekleştirebilmesi de her zaman muhtemeldir. 
‘Uzun ve tehlikeli yolculukların son derece tehlikeli olacağı’ düşüncesinden hareketle böyle bir stratejik noktadan vazgeçilemez. Bu açıdan ada 
Amerika açısından da son derece önemlidir.

bölgedeki önemli limanları kontrolü altına alabilecektir. Bir yanda adanın jeopolitik ve 
jeo-stratejik önemi, bir yanda bölgede söz sahibi olmak isteyen AB, İngiltere, adada tarihi 
ve etnik sebeplerle hak iddia eden Yunanistan ve adayı bir sıçrama tahtası ve güvenli bir 
ileri karakol olarak kullanma niyetindeki Fransa bir araya gelince Güney Kıbrıs’ın üyelik 
başvurusu öne alınır ve üyelik görüşmeleri hızla ve olumlu bir şekilde sonuçlandırılır. 

Bu noktada öncelikle nasıl bir coğrafyada yaşıyoruz sorusuna cevap vermek gerekir. 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafya farklı sebeplere bağlı olarak çok hızlı değişken-
likler gösteren, ancak genellikle güvensizlik ve istikrarsızlık eksenine oturan bir süreçten 
geçiyor. Esasında daha 1904 yılında Amerikalı amiral ve deniz stratejisti Alfred T.Mahan’ın 
bir fayton tekerleğine benzettiği ve iç içe geçmiş üç ayrı halka olarak betimleyip Ortadoğu 
olarak isimlendirdiği bu bölge tarihin neredeyse hiçbir devresinde huzur ve istikrarı yaka-
layabilmiş değildir ve yakalayamayacaktır da. En içteki halkayı Arap Yarımadası’nın teşkil 
ettiği, en dıştaki halkasında ise Türkiye’yi de çevreleyen Avrasya açılımının bulunduğu 
bölgeye dikkat edilirse yüz yıl önce de bugün yaşanılan sorunların yaşandığı, yüz yıl önce 
bu sorunların ortaya çıkmasında, kaşınmasında, tahrik edilmesinde ve bu coğrafyada 
kararların alınmasında etkili olan aktörlerin hep aynı olduğu, yönetenle yönetilenlerin de 
pek değişmediği görülecektir. Buradan hareketle tekerleğin ikinci halkası olan Ortado-
ğu coğrafyasında İsrail’i kurtarma ve rahatlatma hareketi olarak nitelendirilen Club Med 
Projesi de aslında dıştaki son ve en büyük halka olan Avrasya halkasının bir parçasıdır. 
İşte tam da bu aşamada karşımıza çıkan, daha doğrusu son derece temkinli adımlarla 
ilerleyen, karda yürüyüp izini belli etmeyen siyasetiyle kendisini gösteren bir ülke söz ko-
nusu olur. Bugün ‘Türkiye, Avrupalı kimliği kapsamına sosyal, kültürel, dinsel birçok ne-
denle dâhil edilemez.’ şeklinde bir düşünce pek çok AB üyesi ülke tarafından sesli olarak 
dile getirilmektedir. Bu nedenle Avrupalı kimliğinin oluşturulmasında Anti-Türk/Doğu/
İslam önemli rol oynamıştır ve oynamaktadır. Bu düşüncenin bugün itibarıyla en açık ve 
net savunucusu konumunda olan kişi ise Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ve 
Fransa’dan başkası değildir.1 Bu çalışma Avrasya genelinde Ortadoğu eksenli olarak orta-
ya çıkan ve özellikle Akdeniz’de  Fransa’nın girişimleriyle hareketlenen stratejiye kesitsel 
bir bakış sunmak üzere kaleme alınmıştır. 

İNGİLTERE VE AMERİKA’NIN KIBRIS YAKLAŞIMLARI

Kıbrıs konusunda ortaya atılacak herhangi bir tartışmada doğaldır ki ilk akla gelen 
adanın Türkiye tarafından 1974’de yapılan meşru harekat sonrasında ikiye ayrıldığı ve 

1    Tarihi süreçte Türk-Fransız ilişkilerine bakıldığında 1915 Ermeni Tehciri, hemen ardından 1923 Türk-Yunan Mübadelesi ve son olarak da 1974 
yılında Kıbrıs’ta yapılan Barış Harekâtı sonrasında Hıristiyan Avrupa ülkelerinde Türkiye ile ilgili olarak gelişen tepkiler ülke için yeni düşmanlar 
kazandırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Bugün Avrupa’da Sosyal Demokratların “Avrupa Birliğine girmek isteyen Türkiye, Sevr Anlaşmasını 
kabul etmeli ve imzalamalıydı.” demeleri, Hıristiyan Demokratların ise “AB bir Hıristiyanlar Kulübüdür.” diyerek Türkiye’yi reddetmeleri bu 
yüzdendir. İngiltere gibi geleneksel Türk aleyhtarı strateji üzerine bir politika takip eden ve “Menfaat esastır.” diyen Fransa da bu menfaat 
ilişkisini ağırlıklı olarak Ermeni lobileri ve Ermeni diyasporasının muazzam baskıları altında yapmaktadır. 1923 Lozan döneminde İngiltere ile 
yaptığı San Remo anlaşmasıyla Musul petrollerinin %25’lik kısmını kabul eden ve bunu ABD’den gizleyerek ABD’nin Açık Kapı politikasına ters 
bu siyasetle büyük bir tepki çeken Fransa görüşmeler başladığında Türkiye’nin yanında yer alacağı-en azından 20 Ekim 1921 tarihli Ankara 
Anlaşmasını imzalamış bir ülke olarak- beklenirken Türkiye’ye yaklaşımı “Siz İngiltere ile anlaşmaya çalışın. Eğer anlaşamazsanız benim yönüm 
İngiltere tarafı olacaktır.” diyerek konumunu belli etmiştir. Daha yakın bir döneme gelinirse 1974 yılında Türkiye’nin Londra ve Zürih Anlaşmaları 
kapsamında garantör devlet olarak başlattığı Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Türkiye’ye yönelik en sert politikaların Fransa’dan geldiği ve bu 
dönemde Fransız ürünlerine karşı Türkiye’de boykot çağrıları yapıldığı hatıra gelecektir. Barrack Obama öncesi dönemin ABD Başkanı George 
W. Bush bile Irak’taki işgal hareketinin bugünün değil 100–200 yıl sonrasının Amerikan menfaatleri için olduğunu söyleyerek ülkesel çıkar 
ilişkilerinin köklü temellere dayandığını ve ülkelerin menfaat çatışmaları ve siyasetlerinin çok da kolay değişmeyeceğini göstermektedir.
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bugüne gelmekte esasen fayda vardır. Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine her zaman karşı 
çıkan ve bu düşüncelerini her ortamda ve diplomatik inceliği pek umursamadan ifade 
eden dönemin Fransa İçişleri Bakanı hemen bir dönem sonra yapılacak seçimlerle mer-
kez sağın Cumhurbaşkanı adayı olarak Fransa Cumhurbaşkanı seçilen N. Sarkozy’dir. 
Fransa Cumhurbaşkanı seçimi kazanmasının ve cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması-
nın hemen ardından bir adım daha ileri giderek Türkiye’nin AB üyeliği konusunda “‘imti-
yazlı ortaklık”’ önerisini Kıbrıs Rum kesiminin tanınması şartına bağlar. Türkiye’yi hedef 
alarak hiçbir aday ülkenin AB’nin Kıbrıs Rum kesimi dâhil 25 üyeden oluştuğu gerçeğini 
inkâr etmeye hakkı olmadığını iddia eden Sarkozy asıl düşüncelerini ise en sona saklar ve 
“Türkiye ve AB arasında Gümrük Birliği olmasına rağmen Türkiye, Kıbrıs Rum kesimine 
uğrayan gemi ve uçaklara limanlarını ve havaalanlarını kullandırmamaya devam ediyor. 
Bu kabul edilemez. Tekrar tekrar söylüyorum ki imzaladığı ticari protokolleri iyi niyetle 
uygulamaya sokana kadar Türkiye ile müzakereler askıya alınmalıdır.” der. Bununla be-
raber aynı günlerde Sarkozy’nin ortaya attığı ve gerek Türkiye gerekse Kıbrıs açısından 
son derece kritik ve hassas bir proje söz konusudur ki o da Akdeniz İçin Birlik adı verilen 
faaliyettir. Özellikle Batı kamuoyunda bazı çevrelerce fazla ciddiye alınmadığından Club 
Med olarak da adlandırılan ve Fransa’nın dünya coğrafyasının farklı noktalarında bulunan 
tatil köylerine de gönderme yapılan ve Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini bir 
araya getireceği ileri sürülen bu projeden önce Sarkozy’nin kimliğine bakmakta fayda 
vardır.5 Öte yandan Sarkozy’nin Club Med Projesi kapsamında yaşanılan son çarpıcı ör-
nekse yakın bir dönemde ortaya çıkmıştır. Sarkozy’nin son Cezayir gezisi sırasında Ceza-
yirli Bakan Şerif Abbas’ın Sarkozy’nin Yahudi lobisinin desteğiyle seçimleri kazandığını 
açıklaması Fransa-Cezayir ilişkilerini iyice gerer ve Fransa hükümeti de Cezayir’den bu 
konuda açıklama ister. Konu daha sonra Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’nın 
olayı kınamasıyla nispeten tatlıya bağlanır. Tekrar konuya dönecek olursak ABD’nin kü-
reselleşme adı altında Avrupa Birliğini teslim almasıyla beraber küreselleşmeci Avrupa 
Anayasasına karşı Fransa’da oluşan tepki üzerine devreye Yahudi küreselciler ve lobiler 
girer ve Fransız vatandaşı bir Yahudi olan Sarkozy’i Cumhurbaşkanı seçtirirler. Sarkozy’e 
karşı bilindiği üzere Fransa’da sosyalist bir kadın aday çıkartılmasına rağmen seçimleri 
Sarkozy kazanmıştır. Sarkozy’e biçilen rol ise Fransa’yı ulusalcı çizgisinden uzaklaştıra-
rak Akdeniz Birliği denilen projenin öncülüğüne yönlendirmektir. İşte tam da bu aşamada 
Sarkozy, Türkiye’nin AB üyeliğine açıkça karşı çıkmakta, bunu çok açık ve kesin bir dille 
ifade etmektedir. Sarkozy’e göre Türkiye ancak Akdeniz üzerinden AB ile irtibat sağlaya-
bilecektir. Sarkozy böylece Akdeniz fikrini ön plana çıkartırken sadece Türkiye’nin değil 
aynı zamanda Kıbrıs’ın da Avrupa ile olan irtibatı Akdeniz hattına çekilmiş olmaktadır. 
Bu arada Almanya Başbakanı Merkel ise yaptığı açıklamayla Kıbrıs’ın hukuken ve siyasi 
olarak sorunlu bir ülke olduğunu, bu nedenle de Avrupa Birliğine üye yapılmasının çok 
yanlış olduğunu belirterek Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki haklılığını da ispat etmiştir. 
Merkel’e göre ada üzerindeki problemler halledilmeden Kıbrıs Rum Kesiminin bütün 
5   Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin babası bir Macar Yahudisi, annesi ise Yahudi asıllı bir Fransız vatandaşıdır ve N. Sarkozy, Fransa 

Cumhurbaşkanlığı gibi son derece önemli bu makama da uluslararası Yahudi lobisinin muazzam desteği sonrasında seçilebilmiştir. Burada söz 
edilmesi gereken önemli bir nokta ise yıllar boyunca Türkiye ile sıcak ilişkiler içerisinde bulunan Macaristan’ın özellikle son dönemde Türkiye’ye 
yönelik dış politikasında gözle görülür ve ani değişiklikler ortaya çıkması ve özellikle Türkiye’nin AB üyeliği bağlamında yaptığı girişimlere 
Macaristan’dan olumsuz bir tavır sergilenmesidir. Bu noktada Soroz ve Sarkozy’nin Macar kökenli Yahudiler olduğu göz önüne alınacak olursa 
Macaristan’ın yaklaşımındaki soğukluk ve iki ülke arasına mesafe koymasının sebebi de daha kolay anlaşılabilir.

bir kısmı hala İngiliz üslerinde kalmaktadır. Bu bağlamda ABD’nin İngiltere ile çok yakın 
dirsek teması içerisinde bulunması, ayrıca İngiltere’nin üsler konusunu AB dışında tut-
maya çalışarak ABD taleplerine uygun hareket etmesi de kolayca anlaşılabilir. Batının 
uluslararası ilişkilerde güvenlik kadar önem verdiği ikinci noktanın ticari menfaatler 
olduğu düşünülecek olursa İngiltere bu üsleri bırakmak niyetinde olmadığı da görülecek-
tir. Dolayısıyla ada fiilen üç ayrı parçaya bölünmüş durumdadır. Kıbrıs’taki askerî üsleri 
aracılığıyla Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki çıkarlarının bekçiliğini yapan İngiltere eski 
medeniyetine hayran olduğu Yunanlıların Kıbrıs’ta Rumlar kanalıyla egemen olmasını 
barış ve çözüm olarak görmektedir. Amerika, İngiltere ve AB’nin çıkarlarını koruyup 
kollamak amacıyla hazırlanmış olan Annan Planı’nın ortaya atıldığı dönemde varılacak 
anlaşmaya göre bu üslerin işgal ettiği toprakların bir kısmının geri verileceği belirtilme-
kle beraber anlaşma söz konusu olmadığı için üsler aynı pozisyonlarını korumaktadır. 
Esasında adada her şart altında varlığını koruyacak olan İngiltere, bu üsleri hiçbir şekilde 
masaya getirmek ve pazarlık yapmak niyetinde değildir. 

FRANSA’NIN POZİSYONU VE KIBRIS ADASI

Bu noktada özellikle son dönemde ortaya çıkmaya çalışan ülke ise Fransa’dır ve her 
şeyden önce klasik olarak Fransa’nın da Türkiye ile olan tarihi bağlarını unutmamak ge-
rekir. 1915 Ermeni Tehciri, hemen ardından 1923 Türk-Yunan Mübadelesi ve son olarak 
da 1974 yılında Kıbrıs’ta yapılan Barış Harekâtı sonrasında Hıristiyan Avrupa ülkelerinde 
Türkiye ile ilgili olarak gelişen tepkiler ülke için yeni düşmanlar kazandırmaktan başka 
bir işe yaramamıştır. Bugün Avrupa’da Sosyal Demokratların “Avrupa Birliğine girmek 
isteyen Türkiye, Sevr Anlaşmasını kabul etmeli ve imzalamalıydı.” demeleri, Hıristiyan 
Demokratların ise “AB bir Hıristiyanlar Kulübüdür.” diyerek Türkiye’yi reddetmeleri bu 
yüzdendir. İngiltere gibi geleneksel Türk aleyhtarı strateji üzerine bir politika takip eden 
ve “Menfaat Esastır.” diyen Fransa da bu menfaat ilişkisini ağırlıklı olarak Ermeni lobileri 
ve Ermeni diasporasının muazzam baskıları altında yapmaktadır.4 Öte yandan bazı AB 
ülkeleri açısından konunun bir başka boyutu daha vardır ve bu AB ülkeleri, Türkiye’yi tam 
üye alarak, “sıcak nokta” diye tanımlayıp sorunlu ve müdahale alanı olarak gördükleri 
bölgelere komşu olmak istememektedirler. Bu nedenle ‘Türkiye, Avrupalı kimliği kap-
samına sosyal, kültürel, dinsel birçok nedenle dâhil edilemez.’ şeklinde bir düşünce pek 
çok AB üyesi ülke tarafından sesli olarak dile getirilmektedir. Bu nedenle Avrupalı kim-
liğinin oluşturulmasında Anti-Türk/Doğu/İslam önemli rol oynamıştır ve oynamaktadır. 
Bu düşüncenin bugün itibarıyla en açık ve net savunucusu konumunda olan ise Fransa 
Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy’dir.

CLUB MED PROJESİ, TÜRKİYE VE KIBRIS 

Bugün gelinen noktada Fransa’yı Yahudi asıllı bir aileden gelen Nicholas Sarkozy yö-
netmektedir.  Sarkozy’nin Kıbrıs ve Türkiye ile ilgili daha önceki düşüncelerine bakarak 
4    1923 Lozan döneminde İngiltere ile yaptığı San Remo anlaşmasıyla Musul petrollerinin %25’lik kısmını kabul eden ve bunu ABD’den gizleyerek 

ABD’nin Açık Kapı politikasına ters bu siyasetle büyük bir tepki çeken Fransa görüşmeler başladığında Türkiye’nin yanında yer alacağı-en 
azından 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşmasını imzalamış bir ülke olarak- beklenirken Türkiye’ye yaklaşımı “Siz İngiltere ile anlaşmaya çalışın. 
Eğer anlaşamazsanız benim yönüm İngiltere tarafı olacaktır.” diyerek konumunu belli etmiştir. Daha yakın bir döneme gelinirse 1974 yılında 
Türkiye’nin Londra ve Zürih Anlaşmaları kapsamında garantör devlet olarak başlattığı Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Türkiye’ye yönelik en sert 
politikaların Fransa’dan geldiği ve bu dönemde Fransız ürünlerine karşı Türkiye’de boykot çağrıları yapıldığı hatıra gelecektir.
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Örneğin İsrail’in Tevrat’a bağlı olarak “vaat edilmiş topraklara açılmak” ve Mezopotamya 
su kaynaklarını her zaman kontrol altında tutabilmek için kendisini güvende hissetmesi 
gerekmektedir. Ayrıca ABD ile birlikte hareket etmeyi tercih eden bazı Arap ülkelerinin 
güvenliği açısından da adanın önemi yadsınamaz. Bu bağlamda Kıbrıs adasını elinde 
bulunduracak gücün askeri kuvvet kullanarak kendi güvenliğini sağlamasının ötesinde 
Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Basra Körfezi gibi sıcak noktalara askeri 
açılımlar gerçekleştirebilmesi de her zaman muhtemeldir. Amerikalı deniz stratejisti 
Mahan’ın da belirttiği üzere ‘Uzun ve tehlikeli yolculukların son derece tehlikeli olacağı’ 
düşüncesinden hareketle böyle bir stratejik noktadan vazgeçilemez. Tam da bu noktada 
başka ülkelerin de ABD güdümünde adanın stratejik pozisyonundan istifade etme çaba-
ları ortaya çıkar. Örneğin İsrail’in Tevrat’a bağlı olarak “vaat edilmiş topraklara açılmak” 
ve Mezopotamya su kaynaklarını her zaman kontrol altında tutabilmek için kendisini gü-
vende hissetmesi gerekmektedir. Ayrıca yaklaşık 1.5 milyar Müslüman toplumun tepki-
lerini çeken, 300 milyonluk Arap dünyası tarafından tamamen kuşatılmış haliyle sanki bir 
hapis hayatı yaşayan İsrail ise bu cendereden çıkabilmenin yollarını iki koldan yürüttüğü 
planlarla bulmaya çalışmaktadır. Bunlar Irak’ın kuzeyinde Kudüs çıkışlı finansmanla yü-
rütülen Yahudi devleti girişimleri ve Kıbrıs adasında ekonomik yayılmacılıkla ortaya çıkan 
ve giderek ürkütücü bir hal almaya başlayan teşebbüslerdir. Unutulmamalıdır ki özellik-
le Doğu Akdeniz bölgesinde yeni açılımları hedefleyen ABD’nin Irak’ta başlattığı askeri 
harekât öncesinde İskenderun’u üs olarak kullanma düşüncesi ve İskenderun’a lojistik 
yığınak yapması, ayrıca özellikle Ege bölgesinde Urla ve Mordoğan civarında deniz üsleri 
tesis edeceği yolundaki girişimleri söz konusu ülkenin Akdeniz’i tamamen kontrolü altına 
alma ve Doğu Akdeniz’den Büyük Ortadoğu Projesi bağlamında farklı stratejik bölgelere 
açılım hedeflerine uygun görünmektedir. Bu projenin arka planında İsrail’in bulunduğu 
göz önüne alınacak olursa Sarkozy’nin Akdeniz Birliği Projesi ve bunun ardındaki İsra-
il çıkarları da daha net görülebilecektir. Fransa’nın bir zamanlar sömürgesi konumunda 
olan Suriye ve Lübnan’ın bugün İsrail’i kuşatan ve ciddi tehdit unsuru olarak görülen 
ülkeler olması Fransa’nın adadaki üs talebini de kamçılamaktadır. İran’ın lojistik deste-
ğiyle ve Lübnan üzerinden İsrail’e saldıran Hizbullah böylece Ortadoğu denkleminin içine 
Fransa’nın bir kere daha girmesini hızlandırmış durumdadır. İsrail’in son dönemde Tür-
kiye ile olan ilişkilerinin çok da arzu edildiği gibi olmadığı düşünülürse İsrail’in Amerika 
ve İngiltere’nin yanına Siyonist lobilerinin desteğiyle Yahudi Sarkozy idaresinde Fransa’yı 
da eklemesi doğal bir süreç gibi de görülebilir.7 
7    Bu arada ilginç bir not ise sömürgeci düşüncenin Ortadoğu ve Orta Asya’ya hâkim olmaya çalıştığı Büyük Ortadoğu Projesi yanında Büyük İsrail 

Projesi’nin biraz atıl kalması da Sarkozy’nin Akdeniz Birliği projesine daha sıkı sarılmasına neden olur. Bunun sonucu olarak Akdeniz’e kıyısı 
olan Avrupa’nın Hristiyan ülkelerinin de katılımıyla kurulacak olan Akdeniz Birliği de İsrail’i Ortadoğu’nun Müslüman coğrafyasından kurtaracak 
bir çıkış kapısı haline gelecektir.  Böylece Akdeniz de eski Roma’dan başlayarak Osmanlıya kadar geçen süreçte olduğu üzere kendi kıyısındaki 
ülkelerin bir araya gelmeleriyle bölgesel bir iç deniz konumuna gelecektir. Akdeniz havzasının özellikle AB ülkelerine her yıl özellikle Kuzey 
Afrika kaynaklı çok büyük oranda kaçak göç yaşanan bir alan olduğu, bölgenin potansiyel olarak aktif ve pasif pek çok krize neden olan stratejik 
bir nokta olduğu, Kıbrıs adasının bölgedeki jeo-stratejik pozisyonunun da neredeyse bütün Doğu Akdeniz bölgesini içine alan son derece 
hassas bir yer olduğu ve Akdeniz havzasında başta Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün, Filistin, Güney Kıbrıs ve Malta’nın 
göz ardı edilmemesi gereken son derece ciddi ve neredeyse bütün Akdeniz havzasını etkileyecek ciddi anlaşmazlıklar içerisinde olduğu, bazı 
Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin siyasi, kültürel, ekonomik farklılıklar içinde bulunduğu, ayrılıkların ve çatışmaların durma ihtimalinin neredeyse 
hiç bulunmadığı da unutulmadan yine de kültürel, ticari ve siyasi işbirliği kurma çabaları düşünüldüğü, ayrıca Nicolas Sarkozy’nin Kuzey 
Afrika çıkışlı büyük kaçak göç olaylarını engelleyerek Arap-İsrail çatışmasına da son verecek siyasi liderlik peşinde olduğu da belirtildiğinden 
bu Sarkozy projesinin hangi ortak değerler ve birleştirici unsurlar üzerine oturtulacağı henüz bilinmese de AB ile rekabet edebilecek bir güç 
olabileceği de düşünülebilir. Esasında bu projenin başlangıcı çok daha önceleri AB’nin 1995 yılında İspanya’nın Barselona şehrinde başlattığı 
“Barselona Süreci” EUROMED ve ABD öncülüğünde Fas’ın Rabat kentinde yapılan zirvede Akdeniz’in geleceği üzerine yapılan toplantılarda ele 

Kıbrıs’ı temsilen AB’ye alınmasının da tam bir hata olduğunun altını çizmiştir. Kıbrıs Rum 
Kesiminin diğer üye ülkelerle beraber Kıbrıs konusunda yapılacak bütün oylamalarda ta-
raf olmasının da büyük bir hata olduğu yine Merkel tarafından ifade edilmiştir. İlginç olan 
nokta ise Sarkozy Türkiye’yi Avrupa’nın dışında tutarken Merkel’in de Kıbrıs’ı Avrupa’nın 
dışında tutmaya dikkat etmeleridir. Bu bağlamda esasında Sarkozy’nin Fransız çıkarlarını 
da Ortadoğu’da İsrail’in çıkarlarına ve menfaatlerine uygun bir hale getirmeye çalıştığı da 
görülmektedir. Aynı paralelde binlerce kilometre uzaktan gelerek Irak’a sözde demokrasi 
getiren ABD’nin asıl amacı da petrole dayanan menfaati yanında bölgede İsrail’in güven-
liğini pekiştirmek ve Ortadoğu’ya egemen olmaktır. ABD’nin daha önce saplandığı Viet-
nam bataklığı gibi Irak’ta da hiç ummadığı bir direnişle karşılaşması, uluslararası saygın-
lık kaybetmeye başlaması ve gerek ABD’de gerekse uluslararası alanda oluşan baskılar 
sonrasında çekilme planları yaptığı bir sırada bölgede İsrail’in stratejik güvenliğini sağ-
lama bağlamında Türk ordusu da bölgeye çekilmeye çalışılmıştır.6 Bu noktada Fransa ise 
İsrail’in Ortadoğu’daki yalnızlığına son verebilmek amacıyla Akdeniz Birliği projesini ısıt-
maktadır. Aynı günlerde yaşanan ilginç ve göz ardı edilen bir gelişme ise Fransa’nın Kıbrıs 
Rum Yönetimi lehine devam eden “Türk düşmanlığı” ve stratejik geleceğe yönelik olarak 
Fransa’nın Kıbrıs adasında bir askeri üs talebinde bulunmasıdır. Dönemin Kıbrıs Rum 
Kesimi Cumhurbaşkanı Tassos Papadopulos’un Kasım 2005 tarihinde Fransa’ya yaptı-
ğı ziyaret sonrasında varılan anlaşma gereği son dönemde başta Andreas Papandreou 
Baf Hava Üssü ve Zigi (Terazi) Deniz Üssü olmak üzere hava ve deniz üslerinin öncelikle 
Akdeniz’de görev yapmakta olan Fransa donanmasına ve diğer askeri birimlerine des-
tek olmak üzere Fransa’ya açılması, hemen ardından Rumların Fransa ile askeri anlaşma 
aşamasına gelmesi adanın pozisyonunu bir kere daha gözler önüne serer. Her ne kadar 
Fransa tarafından yalanlansa ve yapılan anlaşmanın sadece askeri personelin karşılıklı 
ziyaretleri olarak gerçekleşeceği belirtilse de genellikle Fransız silahları kullanmakta olan 
Rum Milli Muhafız Ordusu personelinin de Fransa’da eğitimde oldukları, Rum askeri öğ-
rencilerinin de Fransa’ya eğitime gönderilecek olması bu anlaşmanın diğer bir yüzüdür. 
Adada halen iki özerk askeri üs bölgesinden (Akrotiri ve Episkopi) İngilizler yanında Ame-
rika ve İsrail de istifade etmektedir. 

Ortadoğu’ya hâkim konumdaki Kıbrıs adasının küresel jeo-strateji, bölgedeki çıkarla-
rı, kendi vatandaşlarının hayatı, Ortadoğu’daki Amerikan güvenlik stratejisi bakımından 
ön plana çıkan hususların takip edilmesi, Amerikan askeri mevcudiyetinin korunup de-
vam ettirilmesi açısından özellikle ABD açısından ne kadar önemli olduğunun farkında 
olan İngiltere ise adadaki hemen hemen bütün haklarından vazgeçmiş olmakla beraber 
burada bulunan Episkopi ve Akrotiri üslerinin özerk konumunu koruyup kollamaya de-
vam etmektedir. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı olarak başka ülkeler de bu 
durumdan istifade etmenin veya kendilerini güvende hissetmenin yollarını aramaktadır. 

6    Türkiye’nin askeri bağlamda bölgeye kaydırılması ve Ortadoğu’da görev alması açısından bugünlerde yeni girişimler de söz konusudur. 
Özellikle İsrail tarafından kara, hava ve deniz gücü kullanılarak Gazze kentine yönelik olarak başlatılan saldırılarda 1.300’ü aşkın masum sivilin 
öldürülmesi ve Gazze şehrinin adeta harabeye dönmesinin ardından Türkiye’nin bölgede oluşturulacak Birleşmiş Milletler askeri gücünde 
veya çokuluslu askeri kuvvet içerisinde görev alması yönünde bazı düşünceler de ortaya atılmaktadır. Türkiye tarafından bölgeye askeri güç 
gönderilmesini talep edenlerin bir kısmı ise bu konuda halen Filistin’in el-Halil kentinde görev yapan uluslararası askeri güç TIPH (Temporary 
International Presence in Hebron)   bünyesinde Türk askeri personelinin başarıyla görev yaptığını ve İsraillilerle Filistinliler arasında gayet 
başarılı bir tampon görevi üstlendiklerini de belirtmektedirler.
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Böylece eski gücünü hem uluslararası platformda hem de AB içerisinde kaybetmiş gö-
rünen Fransa, Sarkozy’nin yönetiminde bütün umudunu Club Med projesine bağlayarak 
Türkiye’yi AB sınırları dışında tutmanın da hassas bir yolunu bulmakta, Türkiye ve Kıbrıs’ı 
AB çerçevesinden dışarı çıkartarak Akdeniz Birliği’nin üye adayları arasına almakta ve bu 
yolla eski gücüne ve otoriter yapısına kavuşma planları yapmaktadır. Böylece gerek Tür-
kiye gerekse Kıbrıs kendi geleceğini artık Batı’da değil tamamen Akdeniz coğrafyasında 
ve kendi bölgesinde aramak zorunda kalacaktır. Ancak çok hassas bir nokta ise Akdeniz 
Birliği projesini kısmen AB’yi andıran, biraz Avrupa Konseyi gibi olan, bölgesel ve işlevsel 
bir mekanizma olarak tarif eden Sarkozy’nin Mayıs 2007’de belirttiği “Avrupa ve Afrika 
arasında bir köprü oluşturacak olan Akdeniz Birliği’ni inşa etmemizin vakti geldi.” dediği 
Akdeniz Birliği isminin yanıltıcı olmasıdır. Akdeniz’in kuzeyindeki ülkeler bilindiği üzere 
(İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan) zaten şu anda AB üyesi olan ülkelerdir. Henüz üye 
olmayan Hırvatistan hemen önümüzdeki yılbaşında, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk 
ise üye olacaklarına en azından zaman içerisinde kesin gözüyle bakılan ülkelerdir.8 İlginç 
olan nokta ise Türkiye ve Kıbrıs adası üzerinde ısıtılan bu proje konusunda ülkede hiçbir 
hazırlığın olmaması ve hala tartışmaların artık kabul edilme ihtimalinin neredeyse sıfır 
olduğu AB üzerine yoğunlaştırılmasıdır. Sorunları çözülemeyen, AB için de tamamen bir 
sorun kaynağı olan bir Kıbrıs adasının Girit, Sicilya, Korsika, Balear adaları gibi bir Ak-
deniz adası olarak gelecekte olası Akdeniz Birliği içinde yer alması için projeler hayata 
geçirilmiş durumdadır.9 AB üyesi ülkeler için besleyici, güvenlik ve refah sağlayıcı bir 
emniyet çemberi olacağı düşünülen ve bu şekliyle ortaçağ derebeylerinin şatoları çev-
resinde zor şartlar altında yaşamaya çalışan fakir halk kitlelerini andıran Akdeniz Birliği 
ülkeleri bu şekliyle AB için güvenlik, ekonomi ve refah çemberi olacaktır. Sarkozy’nin 
daha düne kadar çok net ve kesin bir dille Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkması, 
“Türkiye’nin Avrupa’da yeri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye Küçük Asya’da” 
ve “Kapadokya’da yaşayanlar kendilerini Avrupalı gibi hissediyor mu?” diyen Sarkozy’nin 
Türkiye’nin AB üyeliğini Kıbrıs sorununa bağlaması ortadayken son ABD gezisi ve içeriği 
hala meçhul olan Oval Ofis görüşmesinden sonra Türkiye’yi tamamen dışlamak yerine en 
azından masada tutmak şeklinde bir siyaset uygulayacağı görülmektedir.10 
8    Geriye ise kala kala İngiliz Times gazetesinin “Akdeniz göletindeki büyük balık” olarak nitelendirdiği Türkiye, ayrıca Akdeniz’le kıyısı olan Kuzey 

Afrika ülkeleri (Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır) ve Doğu Akdeniz ülkeleri (Suriye, Lübnan ve İsrail) kalmaktadır. Avrupa Birliği’nin ve özellikle 
de Fransa’nın bölgede yayılmacı siyasetinin taşeronluğu görevini de üstlenecek, AB’nin Akdeniz’deki uzun ve kısa vadeli bütün stratejileri ve 
projelerini yürütecek, özellikle kaçak göç olaylarını engelleyerek Akdeniz havzasındaki ülkelerin başta hukuk, kültür, ticaret, ekonomi, çevre, 
kalkınma ve demokrasi gibi konularda AB ile uyumlu hale gelmesini sağlayacak, ayrıca kurulacak Avrupa Yatırım Bankası kanalıyla da bölgeye 
hükmedecek Akdeniz Birliği projesinin daha başından kendi kendisiyle çeliştiği de ifade edilebilir. AB için uygun görülmeyen ve özellikle 
uygulanan pasif siyaset sonucunda “kazan-kazan” düşüncesinin sadece taviz ve itaat anlamına geldiği düşünülecek olursa standartları ve 
normları yakalayamadığı ileri sürülen Türkiye’nin böyle bir proje kapsamına sokulmak istenmesi de düşündürücüdür. Öte yandan AB’nin Kuzey 
Afrika ve Ortadoğu’dan kaynaklanan çeşitli sorunları bulunduğu da göz önüne alınacak olursa oluşturulmaya çalışılan Akdeniz Birliği projesinin 
önemi de AB ve Fransa için kendiliğinden ortaya çıkar. AB’nin bu bağlamda karşılaştığı problemlerin en başında yasadışı göç, terörizm tehlikesi, 
siyasal istikrarsızlık gelmektedir. AB, bu noktada tüm bu tehlikelere karşı kendi etrafında tampon bir bölge oluşturmak istemektedir. Bu tampon 
bölge oluşturma düşüncesi esasında AB’nin eski Sovyetler Birliği çerçevesindeki bazı ülkeleri birliğe almak suretiyle geleceğe yönelik olası bir 
Rus tehlikesine karşı oluşturduğu tampon bölge uygulamasıyla da benzerlikler göstermektedir. Konunun en can alıcı noktası da zaten burasıdır. 
Sarkozy’nin Türkiye’yi dâhil etmek istediği grup işte bu gruptur. Fransa bir yandan İsrail’e Ortadoğu’daki eski dominyonları Suriye ve Lübnan 
vasıtasıyla bir tehdit oluşturulmasını önlemeye çalışırken İsrail’i de bu coğrafyada hem yalnız bırakmamak, hem de etkin duruma getirmek 
istemektedir. Bu pencereden bakıldığında ortaya çıkan bu tabloya Akdeniz Birliği değil, Kuzey Afrika-Ortadoğu Birliği demek daha doğru olur.

9       Sarkozy’nin bir adım daha atarak Med Club projesi için Türkiye’yi lider konumuna getirme düşüncesi Türkiye’nin dış politikada Sadabad, Balkan, 
Bağdat Paktı, İslam Kalkınma Örgütü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi organizasyonlarda son derece etkin ve lider sorumluluğu aldığı göz 
önüne alındığında son derece aldatıcı olabilir. Unutulmaması gereken nokta bu yeni oluşumun Türkiye için hiçbir zaman ve hiçbir şart altında 
Avrupa Birliği’nin yerini tutacak veya ona eşdeğer bir organizasyon olmamasıdır.

10    Ermeni Yasa Tasarısı konusunda Türkiye’nin “Bu konuyu tarihçilere bırakalım.” talebine cevap vermeyen Sarkozy’nin Cezayir’de yaşananlarla 
ilgili olarak çifte standart uygulayıp “Bunu tarihçilere bırakalım.” ifadesi, ayrıca Türkiye’yi dedesi tarafından yapıldığı ileri sürülen sözde 
soykırımla suçlarken aynı anda “Babalarımızın yaptıklarından biz neden suçlu olalım.” çifte standardını getirmesi göz önüne alındığında bu 

Bu noktada Yahudi destekli bir Kürt devleti ise tamamen ABD’nin güdümünde Irak’ın 
kuzeyinde fiili olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle 1 Mart tezkeresi sonrasında Türk askerinin 
başına çuval geçirilmesi süreci ve ABD ile ilişkilerin donma noktasına gelmesi ABD’nin 
tek stratejik dostu olan İsrail’e daha rahat nefes aldıracak politikaların da hızlanmasına 
neden olmuştur. Bir ada olarak Kıbrıs’ın İsrail’in stratejik güvenliği anlamında önemi de 
göz önüne alınacak olursa bir yandan Türkiye sınırında, öte yandan Doğu Akdeniz’de 
aynı hedefe yönelik hamleleri oynamak da kaçınılmaz olur. Nihai hedef ise İsrail’in hare-
ket serbestîsini arttırmak ve Akdeniz’e kıyısı olan Yahudi devletinin her türlü tehlikelere 
karşı güvenliğini sağlamaktır. Arap ve doğaldır ki Müslüman ülkelerle kuşatılmış olan 
İsrail’in her türlü tehdit algılamalarından uzak yaşayabilmesini gerçekleştirmek ise klasik 
emperyalist stratejiye uygun olarak Ortadoğu coğrafyasında küçük ve tehlikesiz ülkeler 
yaratmaktan başka bir şey değildir. Bunun görünen fiili sonucu ise Irak’ın üç parçaya 
bölünmesinin ardından Yahudi asıllı Barzani’ye kurdurulan sözde Kürt devletinden, hatta 
bir adım daha ileri gidilecek olursa kukla bir İsrail’den başka bir şey değildir. Burada 
Barzani aşiretine yüklenen misyon ise tarihi süreçte pek çok defa yaşandığı üzere gerek 
Türkiye’yi gerekse bölgedeki Arap güçlerine karşı bir tampon görevi yapacak klasik bir 
maşadan başka bir şey değildir. Barzani’nin taşeronluğu, ABD’nin organizasyonu ve des-
teğiyle ortaya çıkan bu siyasi oluşum tereddütsüz İsrail tarafından finanse edilmekte, bu 
yeni kukla devlete yerleşen her Kürt ise akla ziyan paralarla desteklenmektedir. Böylece 
bölgenin demografik yapısı da geri dönülemeyecek şekilde tahrip edilmektedir. Şüphe-
siz İsrail’in rahatlayabilmesi için bölgede başta Türkiye olmak üzere Suriye, İran, Suudi 
Arabistan’ın da parçalanarak yönetimi ve hükmetmesi kolay küçük devletçikler haline 
getirilmesi gerekmektedir. Bu noktada İran’ın adı verilmeden ona karşı oluşturulan NATO 
Füze Kalkanı projesini de hatırlamak gerekir.Anakaradaki girişimlerini böylece yavaş ya-
vaş yerine getiren İsrail bu kadar büyük bir Müslüman coğrafyasında ve Arap ülkelerinin 
kuşatması altında rahat nefes alabilmek için Akdeniz’deki çıkış kapısı olarak da Kıbrıs 
adasını görmekte ve girişimlerini bu noktada yoğunlaştırmaktadır. Adanın güneyinde Or-
todoks kilisesinin ve Rusya’nın hissedilir gücü göz önüne alındığında Kıbrıs’ta ağırlığını 
hissettirmeye başlayan Yahudi yapılanmasıyla Rusya arasında bir gerginlik yaşandığı ve 
adada İsrail-Rusya çatışması olduğu da görülecektir. Adanın AB’den uzaklaşması, Club 
Med içerisine alınması ve istenildiği gibi yoğrulması konusunda en büyük desteklerden 
birisi de Sarkozy tarafından verilmektedir. Bölgedeki istikrarsızlık ve güvensiz ortamdan 
nemalanan sömürgeci zihniyetin her istediği ve planladığı zaman ve yerde umulmadık 
olayların patlak vermesinin sebebi de zaten bu değil midir? Gazze’ye karadan yardım 
götüren konvoyun sebepsiz yere Mısır sınırında durdurulması ve olayların patlak verme-
si, Türkiye’nin doğusunda bir anda terör ve taşkınlıkların şehirlere yayılması, ardından 
İskenderun’da bir deniz birliğine yapılan saldırılar tesadüf değil, planlı bir organizasyo-
nun parçasıdır.  

Öte yandan ABD ile son derece sıcak ilişki içerisinde olan Sarkozy’nin Akdeniz Birliği 
projesinin de kapsadığı Kuzey Afrika ve Ortadoğu’yu içine alan BOP bağlamında ABD’den 
Fransa’ya ve dolayısıyla da AB’ye önemli görevler talep edebileceği de düşünülebilir. 

alınmıştır. Böylece ortaya çıkan AB veya BOP gibi bölgesel beraberlikler değil Akdeniz Birliği gibi projelerin hayata geçirilmesidir.
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da dâhil olabileceği,  Rusya’nın potansiyel olarak içinde yer alacağı ve başta Türkiye, 
Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan olmak üzere bölge ülkelerinin dâhil 
olduğu geniş katılımlı bir Avrasya Birliği dünya rezervlerinde petrolün %70 ve doğalgazın 
da %69’un bulunduğu inanılmaz bir ekonomik güç haline gelecektir. Ayrıca takriben 25 
milyon kilometrekarelik alana yayılan bölgede 300 milyonluk bir nüfus, 740 milyar dolar-
lık toplam milli gelir ve 425 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğu, bölgenin petrol ve 
doğalgaz ağırlıklı kaynaklarıyla güçlü bir ekonomik potansiyele sahip olduğu değerlendi-
rilecek olursa bölgenin ne anlama geldiği de kendiliğinden ortaya çıkar. Sonuçta ABD’nin 
iflas eden Afganistan ve Irak siyaseti ve işgalleri yanında füze kalkanı projesi kapsamında 
İran’ı tehdit olarak algılaması ve NATO’yu devreye sokması Çin ve Rusya karşısında Av-
rasya coğrafyasında sıkıntıya girmesi yüzündendir. Türkiye bu bağlamda Akdeniz Birliği 
aldatmacasından uzak durmalı, İsrail’i kurtarma operasyonunda şu veya bu şekilde yer 
almamalı, büyük devlet olmanın gereklerini yerine getirmeli, gerekirse “Hristiyan Kulü-
bü” AB karşısında aynı kartı oynayarak Türk cumhuriyetleriyle ekonomik, siyasi ve askeri 
alanda yakınlaşmanın ve “stratejik ortaklık” yapmanın yollarını aramalıdır.  

      

TÜRK CUMHURİYETLERİ VE CLUB MED PROJESİ       

Bugün gelinen noktada kelimenin tam anlamıyla İsrail’e nefes aldırma projesi hali-
ne gelen Akdeniz İçin Birlik Projesi sadece Ortadoğu coğrafyasını değil, Avrasya’yı ve 
özellikle Türk cumhuriyetlerini yakından ilgilendiren ve tehdit eden bir girişim haline de 
gelmiştir. Esasında Ortadoğu ve Avrasya’yı içine alan geniş coğrafyada devam eden ça-
tışmalar zinciri Ortadoğu’da Irak, İran’ın sözde nükleer silahları, Lübnan ve bölge coğraf-
yasında güvensizlik ve istikrarsızlığın suni olarak pompalanması büyük oyunun parçaları 
durumundadır. Burada hatırlanması gereken husus ise ABD tarafından Orta Asya ve Gü-
ney Asya’ya yönelik olarak 26 Nisan 2006 tarihinde başlatılan “Büyük Orta Asya Projesi” 
karşısında Çin ve Rusya’nın derhal harekete geçerek İran, Pakistan ve Hindistan’ı Şang-
hay Bloku’na davet etmeleri ve çok kutuplu dünya girişiminde bulunmalarıdır.çatışma 
ortamının sürekli yaşandığı Ortadoğu’nun Batı medyası tarafından –biraz da- kasıtlı ola-
rak ön plana çıkartılması kuzeyimizde yaşananları net olarak görmemizi engellemektedir. 
Pencerenin genişletilmesi Türkiye ve Türk cumhuriyetlerini kapsayan stratejik alanda çok 
daha büyük ekonomi ve menfaat çatışmalarının yaşandığını gösterecektir. Türkiye’yi böl-
gede bağımlı ve güdümlü bir pozisyona sokarak etkisizleştirmeyi amaçlayan bu strateji 
sonrasında Türkiye’nin bölgesel güç olarak sözünün geçeceği de şüphelidir. İngiltere’nin 
Belgrat-Bombay-Bakü olarak bilinen 3/B projesinin son ayağında Azerbaycan’ın olması, 
Ermeni diasporasının en yoğun ve güçlü faaliyette bulunduğu ülke Fransa’da sözde Er-
meni soykırımı başta olmak üzere pek çok ince stratejinin işlendiği, başta ABD, İngiltere 
ve Fransa olmak üzere Avrasya’da ekonomik işbirliği ve menfaat örtüşmesi içine giren 
emperyal güçlerin Ermenistan sınır kapısını açtırmak için çaba harcaması mozaiğin yeri-
ni bulması gereken taşları gibidir. Hristiyan ve Müslüman ülkelerin bir çatı altında topla-
narak hedef ülkelerin siyasal etkilerinin sıfırlanacağı Club Med Projesi kapsamında İsrail 
yalnızlığından kurtarılacak, etkin ve dominant hale gelecek ve Ermenistan’ın Doğu’da 
Avrupa’nın son kapısı olarak değerlendirildiği göz önüne alınacak olursa kaybeden başta 
Türkiye olmak üzere Müslüman coğrafyası olacaktır. Küreselleşmenin can çekiştiği ve 
ABD’nin kıtasal gücünün sorgulandığı günümüzde ekonomik bir güç olabilmek için en 
azından 350 milyonluk bir nüfusa sahip olunması gerekmektedir ve bugün itibarıyla ABD, 
Çin, Hindistan ve AB böyle bir güce en azından kâğıt üzerinde sahip görünmektedir. Bu 
noktadan hareketle 8. Avrasya Kongresi’nde bir konuşma yapan İstanbul Ticaret Odası 
Başkanı M. Yalçıntaş ise aynı paralelde “AB nasıl Akdeniz ülkeleriyle ilişkilerini geliştir-
mek için bir Akdeniz Birliği’ni kurduysa, biz de Avrasya ülkeleri olarak Avrasya Birliği’ni 
hayata geçirmeliyiz. Avrasya ülkelerinin birbirleri arasındaki ekonomik dayanışmanın 
artırılması için yapılması gereken ilk ve en önemli şey şu anda kurulmuş olan Avras-
ya Birliği’ni harekete geçirmektir. Bugün dünyada bunun çok başarılı bir örneği var. AB 
var ve AB komşu olduğu Akdeniz ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için bir Akdeniz Bir-
liği kurdu. Dolayısıyla biz de Avrasya ülkeleri olarak kendi aramızda ekonomik, ticari ve 
sosyal işbirliğini geliştirmek için ve Avrasya`yı dünya ekonomisinde daha da söz sahibi 
hale getirmek için benzer bir Avrasya Birliği’ni bir an evvel hayata geçirmemiz gerekiyor.” 
der. Türkiye’yle sorunlarını çözmüş, işgal ettiği toprakları tahliye etmiş bir Ermenistan’ın 

durum onun siyaset anlayışı ve devlet adamlığı konusunda soru işaretleri yaratmaktadır.



21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 143142

TÜRKİYE - BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU 
SERBEST TİCARET BÖLGESİ 

Doç. Dr. Şule L. AKER 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ahmet H. AKER 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi

GİRİŞ

Günümüzde uluslararası ilişkileri belirleyen küreselleşme düzeni, ülkelerarası ekono-
mik, politik, sosyal ve kültürel yakınlaşmayı görülmemiş bir şekilde hızlandırmıştır. Esas 
olarak 2. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan küreselleşme, 1970’li yıllarda hız kazanmış 
ve malların, çalışanların, girişimcilerin, sermayenin, bazı teknolojilerin ve fikirlerin ser-
bestçe ve hızla dünyanın değişik yerlerine yayılmasına yol açmıştır. Bugün artık, bazı 
işlevleri sırf ulusal sınırlar içinde uygulamaya çalışmak eskisinden çok daha zordur. Bir 
anlamda ülkelerin bağımsızlığı ve bağlantısızlığı nitelik değiştirmiş ve ülkeler birbirlerine 
çok daha bağlı ve bağımlı hale gelmişlerdir. Bu küresel gelişme çerçevesinde bazı ül-
keler bölgesel işbirlikleri kurmuşlar ve ulusal devletlerinin egemenliğnde yer alan bazı 
yetkilerini bölgesel uluslarüstü organlara devretmişlerdir. Örneğin, Avrupa Birliği (AB), 
bugün varmış olduğu genişleme aşamasında  27 ülkeden oluşmaktadır ve ticaret, para 
politikası, rekabet yasaları gibi bir çok önemli konuda, üye ülkeler değil, AB kurumları 
karar vermektedir.
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Küreselleşme böyle başladı ama, bazı gelişmeler hesapları karıştırdı. Örneğin, 
1970’lerde Japonya, ABD’nin kendi şirketleri için oluşturduğu küreselleşme sistemi için-
de üretim yapmaya, kaliteli ve ucuz üretimle, bir çok pazarda ABD’nin payını ele geçirme-
ye başladı. Daha sonraları Doğu Asya ülkeleri, şimdi Çin ve Hindistan küreselleşmeden 
yararlanıyorlar. Küresel sistemden faydalanmak için ölçekleri büyütmek gerekiyor. Ülke-
ler ancak büyük şirketleri sayesinde küresel alanda rekabet edebiliyorlar. Bu yüzden de, 
ülkelerarası işbirliği yapmak bir tercihten çok bir zorunluk olarak ortaya çıkıyor. Dolayı-
sıyla, Türkiye’nin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ile verimli bir ekonomik 
işbirliğine gitmesi her iki tarafa da kazanımlar getirebilecek bir proje olabilir.

BDT ve Türkiye

Yukarıda çizilen çerçevede, Orta ve Ön Asya ve Türkiye için ne gibi fırsatlar ve tehdit-
ler bulunmaktadır? Bu Asya ülkeleri son derece zengin doğal kaynaklara sahiptir. Ancak 
Afrika ülkelerinde de olduğu gibi doğal kaynaklara sahip olmak yüksek yaşam standar-
dını yakalamak için yeterli olmamaktadır. Hatta maalesef doğal kaynakları fazla olan ül-
kelerin insani gelişme endeksine göre alt sıralarda yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla, 
bu doğal kaynakların nasıl kullanıldığı, doğal kaynaklardan elde edilen gelirin topluma 
nasıl dağıldığı gibi sorular önem kazanmaktadır. Türkiye ise ekonomik alanda büyük 
aşamalardan geçmiş, büyük badirelerde hayatta kalmayı başarmış, ama halen ekonomik 
potansiyeline karşın, dünyada bazı ülkelerin avantajına işleyen ticaret sistemi dolayısıyla 
tam potansiyelini henüz gerçekleştirememiş bir ülke konumundadır. Türkiye’de verimli 
ve çalışkan işgücü vardır, ama high-tech üretiminde dünyada lider ülke konumundaki ül-
kelerin gerisinde kalmaktadır. İlim, bilim, araştırma ve geliştirme konularında eksiklikleri 
vardır. İlim, bilim, araştırma ve geliştirmede başı çekmesi gereken üniversiteler aracılığı 
ile önemli adımlar atılması gerekmektedir. Bu özet tablodan da anlaşılacağı gibi Orta Asya 
ülkeleri ve Türkiye güçlerini birleştirirlerse iki taraf için de bazı eksiklikler giderilecektir. 
Türkiye’nin üretim gücü, piyasa sistemine hakimiyeti, girişimcileri, Orta Asyanın ham-
madde kaynakları ve ilim, bilim, araştırma ve geliştirme yeteneği bu işbirliğinden, karşı-
lıklı olarak başarılı sonuçlar çıkabileceğinin işaretini vermektedir. En azından denemekten 
hiç kimse bir şey kaybetmez.

BDT Serbest Ticaret Bölgesi

Bu araştırmada önerilen işbirliği, Asya’da oluşturulmuş olan Bağımsız Devletler Top-
luluğu (BDT) serbest ticaret bölgesine Türkiye’nin de katılmasıdır. Serbest ticaret bölgesi 
ilk aşamada; tarafların anlaşacağı mal ve hizmetlerde gümrük sınırlamalarının kaldırıl-
ması (veya azaltılması) şeklinde başlayacaktır. Uygulama başladıktan sonra, gelişmelere 
göre yeni adımlar atılabilinir. 

Serbest ticarete tabi olacak mallar, anlaşmaya taraf olan ülkeler arasında serbestçe 
dolaşabilecektir. Önerinin getireceği avantajlardan en önemlisi, serbest ticareti yapılan 
malların tüketiciye ucuz, bol ve kaliteli olarak sağlanmasıdır. Satıcı taraf da yeni pazar 
bulmanın getirisinden faydalanacaktır. Zaten Türkiye ve BDT ülkeleri, Tablo 1’de görüldü-
ğü gibi, çok değişik iklim kuşaklarında, farklı konularda uzmanlaşmış üretim gelenekle-

Dünyanın başka bölgelerinde de bölgesel işbirlikleri gerçekleşmektedir. Örneğin, Ku-
zey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (North American Free Trade Agreement – NAF-
TA), Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (Association of South East Asian Nations – ASE-
AN), Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Organizasyonu (Economic Organisaton of West Afri-
can States – ECOWAS), Bağımsız Devletler Topluluğu (Commonwealth of Independent 
States – CIS) bunlardan sadece birkaçıdır. 

Neden küreselleşme tarihin bu devresinde ve yukarıda işaret edilen bölgesel birlikler 
şeklinde ortaya çıktı? Bu sorunun yanıtını anlamak için yakın tarihte yaşanılan gelişme-
lerin başlangıç noktasına bir göz atmak gerekiyor. 1. ve 2. Dünya Savaşları, başta bazı 
Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın en zengin ve güçlü sömürgeci ülkelerinin birer 
harabeye dönmesine neden olurken, aynı zamanda çok zengin ve güçlü yeni bir ülkenin 
dünya sahnesinde öne çıkmasına yol açtı. Bu ülke Amerika Birleşik Devletleridir. Özellikle 
İkinci Dünya Savaşında, 1900’lerin ilk yarısını birbirleriyle savaşarak geçiren Avrupa ül-
keleri, yüzlerce yılın sömürge birikimlerini (altın ve diğer zenginliklerini) ABD’den ithalat 
yaparak tükettiler. İkinci Dünya savaşının bittiği 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri, 
dünya altın rezervlerinin yüzde sekseknine yakın bir oranını elinde tutan, 50 yıldır bir iç 
barış düzeni içinde ekonomisini geliştiren  ve Avrupa’ya ihracat yaparak üretim kapasite-
sini küresel boyutlara ulaştıran, askeri olarak gelişmiş dev bir ülke olarak kendisini dünya 
lideri olarak tanıttı. ABD doları uluslararası rezerv para birimi ve uluslararası ticarette 
kullanılacak para birimi olarak dünya ticaretine ve para piyasalaına yerleşti. O yıllarda 
ABD’ye karşı çıkacak güçlü bir ülke yoktu. Eski sömürgeci ülkelerin en önde geleni İn-
giltere, dünya ticaretinde İngiliz poundunun yerini ABD dolarının almasını kabul etmek-
te çok zorluk çekti. Ama sonunda, ABD’nin yeni uluslararası gücünü kabul etti. ABD, 
Bretton Woods’da iki yıl süren müzakerelerin sonunda projesini kabul ettirdi. İngilizler, 
4 milyon dolar karşılığında itirazlarından vazgeçti; Fransızların itirazları da 2 milyon do-
lara tatlıya bağlandı. Bu çerçevede, ABD elindeki üretim kapasitesini değerlendirmek, ve 
ülkeyi zengin eden ithalatına ve ihracatına devam etmek istiyordu. Savaştan yeni çıkmış 
Avrupa ülkeleri ise ekonomik olarak zor durumdaydı. Savaşta mahfolan sanayilerini ye-
niden kurmak istiyorlardı ve pazarlarını kendi şirketlerine kapamak niyetindeydiler. Savaş 
sonrasında ekonomik korumacılık eğilimi çok yaygındı. Dünyanın diğer ülkeleri de çok 
fakirdiler. ABD ekonomisi için korumacılığı aşmak gerekiyordu. Böylece ABD’nin önderli-
ğinde GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) kuruldu ve dünyada serbest ticare-
tin yaygınlaşmasına öncülük edecek ve uluslararası ticaette ortaya çıkan anlaşmazlıklara 
çözüm getirecek yeni bir uluslararası kurum yaratıldı. O günlerde ithalatı sınırlamak için 
en sık başvurulan yöntem gümrük tarifeleriydi. GATT esas olarak gümrük tarifelerinin 
azaltılması ve hatta tümüyle ortadan kalkması için, karşılıklılık, şeffaflık, ayırımcılığa son 
vermek gibi çok yaratıcı kavramlar ve uygulamalar  getirdi. Sonuç olarak, korumacılık 
eğilimleri dizginlendi ve ABD “serbest ticaret” adı altında dünyaya sanayi malları ve diğer 
malları satmayı sürdürdü. Otomobiller, fotoğraf makinaları ve malzemeleri, buzdolapları, 
Coca-Cola, vs, için tüm dünya bir pazar haline gelmişti. ABD şirketleri, aynı zamanda, 
dünyanın değişik ülkelerinden çok ucuza, girdi, hammadde, mineraller ve enerji ürünleri 
ithal ediyorlardı. Amerikan küresel şirketleri de küreselleşmenin gelişmesi ve yerleşmesi 
için gereken finansman ve her türlü politik desteği elde edebilecek ikna gücüne sahiptiler.
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Commonwealth ülkeleri ile özel ekonomik ve ticari ilişkilerini sürdürmektedir. Benzeri 
şekilde, İtalya’nın ve Fransa’nın da AB’nin dışındaki bazı ülkelerle özel ilişkileri vardır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Dünyada, ABD ve Avrupa ekonomilerinin rekabetliliğini kaybetmeye başladığını ve 
Batı ülkelerinin Doğu ülkelerine göre gerilediğini izlediğimiz bir döneme girmiş bulu-
nuyoruz. Küreselleşme kuralları geçerli olmaya devam ederse, ekonomik hareketlilik 
Doğu’ya kaymayı sürdürecektir. Bu çerçevede, Türkiye’nin yükselen pazarlarda ortaya çı-
kan olanakları değerlendirmesi kaçırılmaması gereken bir firsattır. Bunun yanında, gerek 
Türkiye için, gerekse BDT ülkeleri için, Asya’da ve Afrika’da başlayan ekonomik canlılık 
yeni fırsatlar yaratmaktadır. Türkiye ve BDT ülkeleri işbirliği yaparak bu yeni durumu de-
ğerlendirmelidir ve bu gelişmelerin bir parçası olmalıdır. 

rine sahiptirler. Bu nedenle, böyle bir işbirliğinden yerli üreticiler olumsuz bir şekilde et-
kilenmezler. Diğer bir deyimle, çoğu malda zaten, karşı ülkenin üreticileri rakip durumda 
değildirler. Yukarıda çerçevesi çizilen işbirliğini ülkeler bazında inceleyelim:

Tablo 1- BDT ülkelerinin ve Türkiye’nin ihracat ürünlerinin dağılımı:

İhracat  ürünleri ve oranları (2005-2008) yüzde (%)

Yakıt (fuels)
S a n ay i 
malları

T a r ı m 
ürünleri

Seyahat 
(travel)

U l a ş ı m 
(transport) Mineraller Diğer

Rusya Fede-
rasyonu

56.1 16.0   4.2   2.3   3.1   6.6   4.1

Kazakistan 63.5 11.3   3.5   1.9   3.3 13.9   0.9
Azerbaycan 75.4   7.2   7.2   0.8   2.7   3.2   2.3
Ukrayna   5.7 55.7 10.7   7.0   9.8   5.3   4.0
Belarus 32.0 45.9   8.7   1.2   7.9   0.5   2.2
Kırgızistan   7.4 22.2 14.6 14.1   5.8   2.7   9.3
Tacikistan - 90.5 -   0.1   4.0 -   3.1
Türkmenistan - - - - - - -
Özbekistan - 88.5 - - - - 11.6
Gürcistan   2.2 28.1 19.7 11.9 16.0 12.8   2.9
Moldova   0.2 20.3 45.5   7.8 13.9   3.9   8.7
Ermenistan   1.3 42.1   9.1 17.3   7.1 14.6   7.5
Türkiye   3.3 63.0   7.7 14.2   4.3   2.4   2.8

Kaynak: World Trade Indicators 2009/10, Trade-at-a-Glance Tables.

Tablo 1’de görüldüğü gibi, Türkiye’nin başlıca ihracatı sanayi mallarıdır. BDT ülkeleri 
arasında Tacikistan, Üzbekistan ve Ukrayna sanayi ürünleri ihraç etmektedir. Bu katego-
ride BDT ülkelerinde bir açık olduğu görülmektedir. BDT serbest ticaret uygulamasına 
Türkiye’yi katarsa, Türkiye’nin ürettiği sanayi malları bölgedeki tüketicilere kalite, çeşit-
lilik ve bolluk sağlayabilecektir. Bu da bölgede refahın artmasına yol açar. Öte taraftan, 
Türkiye’nin ihtiyacı olan petrol, doğal gaz gibi enerji ürünleri, Türkiye’ye daha ucuza mal 
olabilecektir.

Ayrıca, BDT’de henüz ticari olarak kullanılmayan yüksek teknolojili  know-how’ı,  
Türkiye’nin de katkısıyla, ürün haline getirilip, üretilir ve satılabilirse, iki taraf da bu işbir-
liğinden yararlanma potansiyeline sahip olacaktır.

Zorluklar

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile 1996’da yapmış olduğu gümrük birliği anlaşma-
sının, yeni ekonomik işbirliklerine engel olabilme özelliği olduğu düşünülebilinir. Ancak, 
bence gümrük birliği anlaşması ülkelerin diğer ticari anlaşmalarını dışlayıcı nitelikte de-
ğildir. Örneğin İngiltere, AB’ye tam üye bir ülkedir, ama aynı zamanda (eski kolonileri ile) 
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TÜRK DÜNYASINDA ETNİK ÇATIŞMA 
TEHLİKESİ VE ÖNLEME YOLLARI

Doç. Dr. Gülim SHADIYEVA
Kazakistan KazMunayGaz Uzman Tercümanı 

Tarih boyunca insanoğlu bir çok etnik çatışma yaşamış ve her seferinde bunlar, baş-
ta toprak sorunu, dini faktör ve sosyal-ekonomik faktör olmak üzere farklı etken ve ne-
denlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Ne yazık ki, etnik çatışma sorunu, günümüzde de 
güncelliğini korumaktadır. Hatta, “soğuk savaş sonrası dönem” olarak adlandırdığımız 
20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başlarına gelindiğinde bu tür sorunların daha da arttığı 
görülmekte ve uluslararası terörün, dini ekstremizmin yaygınlaşmasını etkilemesi nede-
niyle küresel bir sorun haline gelmiştir. Sadece 2003’te dünyada dini ve etnik nedenler 
dolayısıya 14 yerel savaş ve onlarca askeri çatışma yaşanmıştır.1 Birleşmiş Milletler barış 
güçlerinin etnik çatışmalar nedeniyle müdahalede bulunduğu uluslararası çatışma sayı-
sının son dönemler geçmiş dönemlere nazaran daha da artmış olması, yani soğuk savaş 
sonrası dönem sayı 3 iken, son dönemler 44’e çıkması,2 bu sorunun ürkütücü ve acil 
önlemler alınması gereken boyutlarda olduğuna işaret etmektedir. 20. yy. sonu 21. yy. 
başlarındaki etnik sorunlar ve çatışmalar yeni devletlerin oluşmasına neden olmuş ve 
çağdaş dünyanın haritasını değiştirmiştir. Dünyada son zamanlar teşekkül eden olaylar, 
dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanmakta olan etnik çatışmaların devletiçi sorun olmak-
tan çıkarak, bölge dışına yayılmakta olduğunu göstermektedir. Etnik sorunlar açısından 
istikrarlı olmayan bölgeler çok sıkça uluslararası terörün potansiyel unsurları olarak al-
gılanmaya başlamıştır.    
1    N.Baytenova, “Politiçeskiy Fundamentalizm v Reşenii Etniçeskih i Mejetniçeskih Problem”// Şalkar Avrasya Forumundaki Bildirisi (Uralsk), 

(http://evrazia.org/modules.php).
2    M.E.Yılmaz, “Soğuk Savaş Sonrasında “Yeni Dünya Düzeni”// Akademik Bakış E-Dergisi, sayı: 17, Temmuz-Ağustos-Eylül, 2009 (www.

akademikbakis.org). 
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provoke edecek ve bundan çıkar sağlayacak taraflar olabilir. Bu tür dış etkenler de göz 
ardı edilmemelidir. 

Türk Dünyası ülkelerinde bu konularda endişe ettiren konulardan biri de, din faktö-
rüdür. Etnik çatışmaların önlenmesi ve çözümü konusunda dış etkenler ve din faktörü 
de önemli bir yere sahiptir. Bilindiği üzere, dini inançlar da bir arada yaşayan insanların 
“biz” ve “ötekiler” olarak ayrılmalarına neden olmuştur. Katolik-Protestan, Katolik-Lüte-
ran, İslam-Hristyan toplumu arasındaki dini çatışmalar tarih boyunca yaşanmış ve acı 
sonuçlar vermiştir. Dini çatışmalar, bazen devletlerin parçalanmasına da sebep olmuştur. 
Mesela, Hindistan bağımsızlığına kavuştuktan sonra dini değerlerine göre Hindistan ve 
Pakistan olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Livan’daki Müslüman ve Hristyan Araplar arasın-
daki çatışmalar ise, ülke ekonomisini tamamen çökertmiştir. Bu konuda bunun gibi bir 
çok örnek vermek mümkündür. Aslında dine bağlı bir çatışma olmamalıdır. Din sevmeye, 
hoşgörülü olmaya davet eder. Dini neden gösteren çatışmaların başlıca nedeni aslında  
fanatizm ve politikadır.  

Soğuk savaş sonrası dönem Orta Asya ve Kafkas bölgelerine dışarıdan akın eden 
çeşitli dini akımlar ve dini örgütler faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Buna bir taraftan dini 
akım ve teşkilatların kaydıyla ilgili hukuki düzenlemelerdeki boşluklar, hukuki kuralların 
esnekliği, diğer taraftan ise, dini görüşlerin yasaklandığı Sovyetler Birliğinin çöküşüyle 
insanların dine karşı yoğun ilgi göstermesi ve bu durumdan yararlanan yabancı mis-
yonerlerin etkin çalışması sebep olmuştur. Bölgelerdeki dinsel dengelerin değişmesi 
toplumu etkilemeye başlamış ve artık endişe uyandıracak boyutlara ulaşmıştır. Mesela, 
Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonraki 19 yıl içinde ülkedeki dini akımların sayısı 
7’den 54’e, dini teşkilatların sayısı ise 700’den 4000’e çıkmıştır. Ülkede kayıtlı geleneksel 
olmayan dini teşkilat sayısının 54’ten 1189’a ulaşması da4 düşündürücü bir durumdur. 
Çünkü bazı dini akım ve teşkilatlar kendi amaçlarına ulaşmak için yasalara aykırı işlem-
leriyle ve bazı durumlarda ekstremist eylemleriyle de ülke içindeki huzur ve barışı tehdit 
edebilir, gelecekte dini ve etnik çatışmalara sebep olabilirler.     

Bunun dışında, din konusunu siyasi partilerin de alet edebileceği ihtimaline de dik-
kat edilmelidir. Çünkü bazı siyasi partiler seçimlerde fazla oy almak veya politik imajını 
yükseltmek için din konusunu alet edebilirler. Bu durum, ülke içindeki dinsel ve siyasi 
dengelerin de  etnik çatışmalar konusunda dikkat edilmesi gereken etkenler olduğuna 
işaret etmektedir. 

Orta Asya ve Kafkaslar dışında, bir çok Türk topluluğunun yaşadığı Rusya Federas-
yonunda durum iç açıcı değildir. Rusya’nın federatif yapısı olası çatışmalar için uygun  
bir zemin oluşturmaktadır. Mesela, Tataristan, Tuva Cumhuriyeti, Saha Cumhuriyetiyle 
ilgili sorunların bir kısmı (Anayasada değişiklikler, anlaşmalar gibi) hukuki yollarla çö-
zülmüşken, Çeçenistan ile bu tür sorunlar çözümlenememiş ve mevcut siyasi çatışma 
askeri çatışmaya dönüşmüştür. Şu an, Rusya’nın bünyesinde yer alan Cumhuriyetler ile 
federal yönetim arasındaki anayasa sorunları, yönetim sorunları, toprak sorunları, doğal 
kaynakların kontrolünü elde etme ve dış işlerinde özgür hareket etme gibi çeşitli etno-
politik sorunlar mevcuttur.  Bunun yanı sıra Rusya’nın Ukrayna ile anlaşamadığı Kırım 
4    A.Turapbayulı, Dini Ahual Nazar Audarudı Kajetsinedi// Egemen Kazakistan Gazetesi, 23.10.2010.

Soğuk savaş sonrası dönem dünyanın bazı bölgelerinde  patlak vermeye başlayan 
etnik çatışmaların bir kısmı o dönem Sovyetler Birliği bünyesinde yer alan Türk Dünyası 
bölgelerinde de yaşanmıştır. Mesela, aşağıdaki tabloda belirtilen çatışmalar3  bunun birer 
örneğidir:

Çatışma tarihi Çatışma yeri Çatışma türü

Mart 1986
Teploye Ozero, Yakutsk/ Saha 

Cumhuriyeti
Etnik çatışma

Aralık 1986 Almatı / Kazakistan
Kazak gençlerinin milli başkal-

dırışı

Şubat 1988 Sumgayit/ Azerbaycan
Etnik çatışma (Azeri Türkleri ve 

Ermeniler arasında)

1988-1991
Dağlık Karabah Özerk Bölgesi/ 

Azerbaycan 
Siyasi çatışma

Mayıs-Haziran 1989
Fergana Vadisi: Kuvasay, Kom-

somolsk, Taşla, Fergana/ Özbekis-
tan

Etnik çatışma (Ahıska Türkleri 
ve Özbekler arasında)

Haziran 1989 Novıy Özen/ Kazakistan
Etnik çatışma (Kafkas kökenli 

milletler ile Kazaklar arasında)
Haziran-Temmuz 

1990
Oş/ Kırgızistan

Etnik çatışma (Kırgız ve Özbek-
ler arasında)

Günümüzde de Türk bölgeleri bu tür çatışmalar açısından istisna değildir. Şu an, 
Orta Asya’daki, Kafkaslardaki sosyal-ekonomik, siyasi durumlar etnik çatışmalara neden 
olabilecek niteliktedir. Söz konusu bölgelerdeki mevcut işsizlik, dil sorunu, etnik yapı, 
dışarıdan gelen dini akımlar sorunu gibi vs. sosyal ve siyasi sorunlar etnik çatışmalar için 
ön koşul sayılabilir. Çarlık dönem ve  Sovyetler döneminde Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna 
ve diğer bölgelerden yaşanan göçler ve diğer faktörler nedeniyle Orta Asya ve Kafkaslar 
çok uluslu bir bölge konumuna gelmiştir. Şu an, bu bölgelerde yerli milletle birlikte son-
radan yerleşen diğer milletler de varlığını korumakta ve hissettirmektedir. Sovyetlerin 
çöküşüyle bu bölgelerde bağımsızlığını kazanan devletlerdeki yeni gelişmeler, yerli millet 
dilinin resmi devlet dili statüsünü kazanması, devlet diline, yani yerli milletin diline daha 
çok ağırlık verilmesi, TV programlarında vs etkinliklerde yerli milletin gelenek-görenekle-
rinin ön plana çıkması yerli olmayan milletin pasif de olsa gerginliğine, bundan rahatsız 
olmasına sebep olmaktadır. 

Bunun gibi sosyal durum, işsizlik, ekonomik sorunlar gibi olumsuz etkenler de etnik 
çatışmaları körükleyecek nitelikte sebeplerdir. Mesela, 2010’da  Oş’ta (Kırgızistan’da) 
yaşanan olayların teşekkül sebeplerinden biri olarak bölgedeki işsizlik vs. gibi sosyal-
ekonomik sorunlar gösterilmektedir.  

Aynı zamanda bu bölgeler jeopolitik konumu nedeniyle dış güçlerin ilgi duyduğu, çı-
kar sağlamaya çalıştığı bir bölge özelliğine sahiptir. Bu açıdan çatışmayı bilinçli olarak 
3    V.Amelin, Etnopolitiçeskiye Konflikti: tipi ve formi proyavleniya, regionalniye osobennosti// http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/

Article/Amelin_Konflikt.php; Ayrıca bkz: Конфликтолог. Бывший СССР. Беспорядки 1986 года в Якутске. http://www.conflictologist.
narod.ru//alpha.html  
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Bu açıdan Türk Dünyası, istikrarlı gelişimini tehdit edebilecek olası çatışma ve mev-
cut sorunlar konusunda tedbirli ve hazırlıklı olmalıdır. Dünyanın bir çok ülkesinde etnik 
çatışmaların çözümüne yönelik çalışan kurumlar mevcuttur. Mesela, ABD’de etnik çatış-
maları araştıran, analiz eden kurumlar 1950’lerde tesis edilmiştir. Rusya’da ise, bu tür 
kurum ve merkezler, 1990’lı yıllarda, Sovyetler Birliğinin çöküşüyle, toprak vs. sorunlar 
nedeniyle etnik çatışmalar ortaya çıkmaya başladığında kurulmaya başlamıştır. Bunun 
gibi, Türk Cumhuriyetlerinde  de etnik çatışmaların teşekkül sebeplerini inceleyen, tah-
min eden ve çözüm yollarını araştıran ilmi-araştırma merkezleri kurulmalıdır. Maalesef, 
günümüze kadar pek önem verilmeyen etno-psikoloji, siyasi psikoloji ve sosyo-psikoloji 
gibi bilim dalları artık geliştirilmeli, bu alanlarda yetişen uzmanlar söz konusu merkezle-
rin çalışmalarında yer almalıdır. Bununla birlikte çatışma bilmi (conflictology) uzmanları 
yetiştirilmelidir. 

Bunun gibi, çatışmalarla ilgili haber-bilgi konusunda, toplumun doğru bilgilendiril-
mesi, bilinçlendirilmesi konusunda eğitim ve basın-yayının önemi büyüktür. Bazen abar-
tılı bilgi ve haberler de gerginliği körükleyebilir. Çünkü dışarıdan bakıldığında tarafsız gibi 
görünen bazı haberler bazen gerilimin artmasına neden olabilir. Bundan dolayı çatışmay-
la ilgili haber-bilgiler  sansasyonel değil, bilgi verici, aydınlatıcı nitelikte olmalıdır. Bu ko-
nuda “açık ve dengeli çatışma manzarasının oluşturulmasına, onun kaynaklarına, özel-
liklerine ve ihtimal çözüm yollarına yönelik”7  yaklaşım izlenmelidir. Dolayısıyla, eğitim, 
bilim, basın-yayın, toplumsal enstitüler  toplumu tahrik edici, kışkırtıcı hareketlerden, 
haberlerden uzak durmalı, temkinli olmalı, istikrarı korumaya yönelik çalışmalıdır.    

Aynı zamanda, Türk devletlerinin iç ve dış politikası, istikrarı korumaya yönelik sağ-
lam hukuki temellere dayanmalıdır. Dil, din, toprak sorunu gibi endişe ettiren konulara 
yönelik hukuki mekanizmalar doğru ve sağlam şekilde kurulmalıdır. Mesela, din konu-
sunda daha önce de belirtmiş olduğumuz hukuki düzenlemelerdeki boşluklar düzeltil-
meli, eksiklikler giderilmelidir. Gelecekte devlet çıkarlarını, devlet güvenliğini, istikrarı 
tehdit edebilecek konularda daha katı kurallar konulmalı ve uygulanmalıdır. Türk Dünyası 
istikrarlı bir gelişim yolundayken bu tür önlemleri almalıdır.     

7    Brown,D., Fairstoun, C., Miskewich, E. Teleradyo Novosti i Menşinstva, Moskva, 1994. s. 43.

konusu da mevcuttur. Araştırmacıların belirttiği üzere “Sovyetler Birliğinin dağılması, bir 
bakıma, milletler arasındaki büyük sorunları çözmüş ve bu coğrafyada teşekkül eden yeni 
devletlerde kültür, dil, din ve diğer sorunların barışçıl yollardan çözümü için uygun bir 
yol açmış gibi gözükmüştü. Fakat bu beklenti gerçekleşmemiş, etnik gerginlikler artma-
ya başlamış ve daha önceden mevcut sorunlar, çatışmalar yeniden alevlenmiştir. Etnik 
gerilim ve çatışmalar Rusya’nın toplumsal yaşamında güncel bir konu haline gelmiştir”.5 
Özetle, Rusya federatif yapı sorunlarını tamamıyla çözemediğinden, etnik gerilimin  de-
vam edeceği bir bölge niteliğini korumaktadır. 

Türk Dünyasının (Türkiye, K.K.T.C., Doğu Türkistan, Kuzey Irak gibi) bazı bölgelerin-
deki mevcut sorunlar halen çözüm beklemektedir. 

Bu durumlar göz önüne alındığında, Türk Dünyası istikrarlı gelişimini tehdit eden ola-
sı çatışmaların önlenmesi ve mevcut sorunların çözümü konusunda ne yapmalıdır ve 
neler yapılabilir? 

Günümüze kadar çatışmaların şiddet uygulanmaksızın çözümü konusunda epey 
deneyim kazanılmış, çeşitli çözüm stratejileri ve çözüm yöntemleri geliştirilmiştir. Uz-
manlar, çatışmaların çözümü için uygulanacak başlıca stratejiler arasında 1) hukuki me-
kanizmaların uygulanmasını; 2) çatışan taraflar arasında müzakerelerin yapılmasını; 3) 
haber-bilgi araçlarının doğru çalışması gerektiğini belirtirler.6 Bunun gibi dünya düzeyin-
de uygulanmakta olan bir çok çözüm  stratejileri ve yöntemlerini belirtmek mümkündür. 

Ama bütün bunlara rağmen, ne yazık ki,  21. yüzyılda bile, etnik çatışma sorununun 
önlenmesi ve çözümlenmesi için henüz üniversal bir formül veya çözüm yolu bulunmuş 
değildir. Ama diğer yandan, çatışma statik değil, her açıdan sürekli gelişen ve şekil değiş-
tiren dinamik bir olgudur. Zaten onun sürekli gelişmesi onların çözümü için yeni fırsatlar, 
yeni olanaklar sunar. Çatışma tarafları arasında yeni açıların ortaya çıkması, tarafların ya-
kın geçmişte anlaşamadıkları konularda anlaşmasını sağlayabilir, yani, eskiden çözümü 
imkansız gibi görünen bir sorun, çatışmanın yeni bir safhasında çözümlenebilir. Dolayı-
sıyla, herhangi bir çatışma henüz çözüm bulmuş değilse, onun hiç çözülmeyeceği anla-
mına gelmez. Önemli olan, mevcut durumu değiştirerek, iki taraf için de elverişli bir barış 
yolunun bulunmasıdır. Bu nedenle,  onun her safhasına göre yeni çözüm yolları aranır. 

Ama bu, her çatışmaya göre detaylı bir incelemenin yapılmasını gerektirir. Çünkü de-
ğişik etken ve nedenlere bağlı olarak meydana gelen etnik çatışmalar o duruma ve o özel-
liklere göre tedbir alınmasını, yeni çözüm yollarının geliştirilmesini gerektirir.  Bundan 
dolayı, onların çözümü için de tek yol, tek yöntem izlenemez. 

 Diğer yandan her tür çatışma örneğinde olduğu gibi, etnik ve politik çatışmalarda da 
en önemli olan şey: çatışmalar ortaya çıktıktan sonra onların çözümü değil, onun meyda-
na gelmesine fırsat verilmeden önlenmesidir. Olası etnik çatışmaların tahmini, önlenmesi 
ve çözümü çağdaş  bilimin önemli ve güncel konularından biridir.

20. yüzyılın 2. yarısından itibaren çatışmaları inceleyen yeni bir bilim dalı oluşmaya 
başlamıştır. Bu bilim dalının başlıca araştırma konusu: olası her tür çatışmanın tahmini, 
önlenmesi ve barışçıl yollardan çözümüdür. 

5      Zdravomilslov, A.G. Mejnatsyonlanıye konflikti v postsovetskom obşestve, Moskova, Aspekt-Press, 1997; Ayrıca bkz. Tişkov, V.A. Oçerki Teorii 
i Politiki Etniçnosti v Rossii. Moskva, 1997.   

6     Stephanenko, T.G., Etnopsihologya, Moskva, 1999, http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/stef/index.php
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TÜRK DÜNYASINDA ULUSAL KİMLİKLERİN 
İNŞASINDA MANAS DESTANINA SİYASAL 
İLETİŞİM AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM

Doç. Dr. Necdet EKİNCİ
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölüm Başkanı

GİRİŞ

Bu bildirinin amacı; Manas Destanı’nın siyasal iletişim doğrultusunda siyasal reklam-
cığın tüm tekniklerinden yararlanılarak,  Türk dünyasında ortak bir kimliğin, ortak amaç, 
tarih bilinci ve duyguların yaratılmasında önemli bir araç olabileceğini tartışma ortamına 
taşımaktır. 

Bildirimizin konusunu oluşturan ‘Manas Destanı’ Kırgızların dış düşmanı olan Kal-
muklar ve Çinliler ile yaptıkları savaşlar ile kendi çelişkilerinden kaynaklanan iç karışık-
lıları anlatmaktadır. Kırgız Türkleri’nin ulusal kahramanı Manas’ın etrafında kurgulanan 
bu destan, ilk bölümünden başlayarak; Manas’ın doğumu, daha beşikte iken konuşmaya 
başlaması, düşmanları yeneceğini söylemesi, büyüyüp delikanlı olunca Çinlileri yenmesi, 
Müslüman yiğit Almanbet’le tanışıp, birlikle birçok savaşa girmeleri, Manas’ın evlenme-
si, düşmanları tarafından iki kez öldürülmesine karşın, tekrar dirilmesi, Mekke’yi ziyaret 
ve Kabe’yi tavaf etmesi, lirik bir tarzda anlatılırken1, aynı zamanda bu destan, Kırgız halkı-
nın dirlik düzenlik, bağımsızlık kavgalarının yanı sıra, diğer Türk destanlarındaki mitolojik 
özellikleri ve Şamanizm  ögelerini de içermektedir.2

1     Manas Destanı’nın düz anlatımı için bkz.Keneş Yusupov:Manas Destanı, Atatürk Kültür-Dil ve Tarih Yayınları, Ankara, 1995. 
2     Dr.Hasan Geyikoğlu: ‘ Tarih Açısından Manas Destanı Ve Sovyetler Birliği’ndeki Türlerin Milli Duygularına Etkisi’ Atatürk Üniversitesi, Türkiyat
       Araştırmaları Dergisi, Sayı: 16, Erzurum 2001, s. 201. 
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Baytenova, N., “Politiçeskiy Fundamentalizm v Reşenii Etniçeskih i Mejetniçeskih Problem”// Şalkar Av-
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Turapbayulı, A., Dini Ahual Nazar Audarudı Kajetsinedi// Egemen Kazakistan Gazetesi, 23.10.2010
Yılmaz, M.E., “Soğuk Savaş Sonrasında “Yeni Dünya Düzeni”// Akademik Bakış E-Dergisi, sayı: 17, Tem-
muz-Ağustos-Eylül, 2009 (www.akademikbakis.org).
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Конфликтолог. Бывший СССР. Беспорядки 1986 года в Якутске.  http://www.conflictologist.narod.
ru//alpha.html
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kimi zaman da onu geçmişten alıp,  zamanımızın  ötesine uzatabilmektedir7.Bir ulusun 
geleceğinin inşasında,  bunu inşaa edecek olan bireylere, bu doğrultuda bir ülkü verip, 
yükümlülük kazandırmada, siyasal iletişim yine olay ve olguların içinde tüm tekniklerini 
seferber edip, aracılık işlevini üstlenmektedir.

Siyasal iletişimde belleğin işlevi, kendisini oluşturan, olayların simgesel tanıtımında 
ve stratejilerde, topluma yön veren siyasal aktörlerin bilincinde kendini göstermektedir.. 
Bellek, siyasal yaşamın, siyasal aktörlerce algılanması, kimi olay ve olguların kendilerine 
bağlanması, ulus çıkarları doğrultusunda tutum ve davranış sergilemeleri sonucunu do-
ğurmaktadır8. Buna bağlı olarak, toplumsal aktörlerin belleği, siyasal tarihin oluşumuna, 
biçimlenmesine katkıda bulunmaktadır. Aktörlerin belleğinde,  belli bir bilginin, belli bir 
kültür birikiminin simgesel kuruluşunun bir sonucu olan bu durum, tarih bilinci ile bir-
likte  ulusal kimliğin oluşmasında yurttaşlığın kazanılmasında baş olgu olarak karşımıza 
çıkmaktadır.9

Kuramsal alanda, birer özne olan bizler, sürekli bir biçimde, gruplara ayrılma ve kendi 
grubumuzu, diğer gruplardan daha üstün olarak algılama eğilimini sürekli taşımakta,10 
kimliğimizi siyasal ve kültürel olgunun simgesel deneyimleri üzerine,  kurmaktayız. Bunlar 
da kimliğimizi daha iyi anlamamızı, ona bir anlam vermemizi, onun içine girmemizi ve onu 
kamusal alanda daha iyi taşıyıp kullanmamızı sağlamaktadır.11 Siyasal olgunun simgesel 
deneyimleri içinde kimlik, tam bir özgürlük içinde siyasal ve kültürel olguyu seferber et-
memizi ve onu anlamamızı, bunun sonucu olarak özgür düşüncemizi tümüyle kullanarak, 
onunla bütünleşmemize yardımcı olmaktadır. Siyasetin bu simgesel deneyimleri ile kendi-
mizi ve diğerlerini tanır, içinde yaşadığımız toplumun tüm özelliklerinin bilincine varırız12. 

Toplumun diğer bireyleriyle paylaşılan toplumsal yaşamı bizim için önemini en iyi be-
timleyen ve geleneklerin oluşumundaki önemini kavramamıza yardımcı olan hiç kuşkusuz, 
hepimizin içinde yer aldığı, bu ortak zamandır. Bu ortak zaman içinde paylaşılan geçmişe 
dönük, kültürel etkinlikler; şiirler, destanlar, konserler, tiyatro ve temsiller, bizi biz yapan 
değerlerin farkına varmamızı sağlamakta, kimliklerimizin oluşmasına yardımcı olmaktadır. 

İşte birer özne olan bizler, kuramsal bir alan olan siyasal yaşam içinde, kimliğimizi 
söz konusu bu siyasetin siyasal olgularının simgesel deneyimleri üzerine kurmaktayız13.  
Oluşan bu kimlik, siyasal yaşamın bir parçası olmakta, burada diğer ögelerin etkisiyle 
siyasal bir nitelik kazanmaktadır. 

7     François Miterrand: Politique Textes Et Discours, 1938-1981 ; Les Nouvelles Éditions Marabout, Fayyard, Paris, 1984, s. 444 .
8     Kimlik bir çırpıda belirmez, kişinin yaşamı boyunca oluşur. Yaşam boyu süren, zorluk ve güçlüklerle dolu karmaşık bir süreç içinde toplumsal 

varlık olunmakta; bu sürecin sonunda da bir siyasal durum, bir kimlik ve bir ahlaki bilince ulaşılmaktadırKimlik kavramı, Sokrates’ in “kendini 
tanısı” ından başlayarak, nice düşünürlerin süzgecinden geçip,  Freud’ a gelinceye dek toplum bilimlerinin en öncelikli konularından biri 
olmuştur. ( Amin Maalouf: Ölümcül Kimlikler;  Yapı Kredi Yayınları,  24. Baskı, İstanbul, 2006. s. 15.)

9     Latince “civis” ve Yunanca “polities” kökenden gelen “yurttaş”  sözcüğü bir siyasal topluluğun üyesi anlamına gelmektedir.          .(Sarıbay, 1994: 
95.)Bu anlama uygun olarak birey, siyasal topluma yani devlete yurttaşlık bağlarıyla bağlıdır. Daha doğrusu, anlam yüklediği ve deneyimlerini 
başkalarıyla paylaştığı, siyasal olguyu benimsediği sürece,  toplumsal varlık olma ve bir kimlik taşıma özelliğini kazanmaktadır. Her birey 
toplumsal yaşamda, salt toplumsal ilişkilerin sonucu olarak değil, aynı zamanda bu ilişkiler tarihinin bir sentezi olarak ta varlık kazanmaktadır 

(Jonathan Rutnerford: Yuva Denilen Yer: Kimlik Ve Farklılığın Kültürel Politikaları-Kimlik-Topluluk-Kültür-Farklılık; Çeviren, İrem Sağlamer, 
İstanbul,1998, s.20.)

10    H. Andaç Demirtaş: “Sosyal Kimlik Kuramı, Temel Kavram ve Varsayımlar” ; İletişim Araştırmaları, 2003, 1(1), s.124.
11    Rudnerford, 1998:  20.
12    Aynı yerde, 20.
13   Bu özellikleriyle kimlik, öznelerarası iletişimde, siyasal ve kurumsal aktörler arasında, öznelere bireysel alanlarda kendi anlam ve özelliği içinde 

görüne bilirliğini veren tanıtım ve olguların birlikteliği olmaktadır. Siyasal iletişimde ise; temel olan kimliklerin oluşum süreçleri ve kimlik 
belirleme anıdır (Lamizet, 2003 : 3.)

Sözlü kültürün en önemli örneklerinden kabul edilen destanlar, ortak bir tarih bilin-
cinin verilmesinde, ulusal kimliğin biçimlenmesinde, toplumsal-ekonomik, kültürel ve si-
yasal işlevleri yerine getirdikleri için, son zamanlarda siyasal iletişimin3 en önemli konuları 
arasında kabul edilmiş, semiyolojik4 açıdan incelenmeye başlanmıştır.

SİYASAL KİMLİK BELLEK VE DESTANLAR

Destanlar5. her ne kadar tarihe doğrudan ışık tutan belge kabul edilmese de,  tarihsel 
olaylarla koşut gösterir yanları bulunmaktadır. Her şeyden önemlisi,  destanlardaki olay-
ların geçmiş olduğu zamanın, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamına dönük 
önemli ipuçları vermesi bakımından da bir başka öneme sahiptirler. Bu bakımdan destan 
metinlerinden ve söylemlerinden6 hareketle gerçek yaşama özgü düşünce, tutum, davra-
nış kalıplarına ulaşmamız mümkündür. 

Destanların içeriklerine baktığımız zaman, gerçekliğin dışında kabul edilse de, bir 
toplumu bir arada tutma yeteneğine sahip birçok siyasal, kültürel olaylarla bezendiğini 
görürüz. Birer toplumsal özne olan bizler, tüm bu destanlarda yer alan siyasal, kültürel içe-
rikleri ve bu olayları belleğimiz sayesinde algılayıp kendimize mal etmekteyiz. Belleğimiz 
tarih kültürümüzle birlikte tarih bilincimizin oluşmasında en önemli etken olarak kendini 
göstermektedir. Tarih bilincimizin oluşması anında belleğe anlam yükleyen zamanın ken-
dine mal edilmesinin tekilliği yanında, ortak ve kültürel anlamı da günümüzden geçmişe 
göndermekte, geçmişten günümüze taşıyarak belleklerimizde  düş ve imge yaratmaktadır. 

Bellek açısından kısaca, tarih, öznenin içinde yaşadığı ve tanıklık ettiği ya da tanık-
lardan öğrendiği olaylardır denilebilir. Bu olaylar, kimi zaman belgelere dayanan gerçek 
olaylar olduğu gibi, kimi zaman da, kuşaktan kuşağa aktarılıp gelen, adına destan denen, 
şiirsel söylenceler kümesi de olabilmektedir. Bu şiirsel söylenceler kümesi düş ve imge-
ler yoluyla bizim siyasal yaşamımıza renk katmakta ve biçimlendirmekte, bir gruba bağlı 
olmanın gururunu bize aşılamaktadır. Bu nedenle, siyasal yaşam, tarih içinde gerçek ya 
da imgesel bir olayı, kendine özgü bir güçle, belleğe ekleyen bir zaman dilimi olmaktadır. 
Bu biçimde, siyasal ya da kültürel bir olayın zamanlaması bir aracılık işlevini ortaya çıkar-
maktadır. Kurumsal yaşamı düzenleyen çok farklı olayların bilincimizde bir araya gelmesi, 
belleğimiz sayesinde olmakta, bizi biz yapan değerleri bize aşılamaktadır.

Siyasal iletişim, olayları ve özellikle siyasal ve kültürel olayları, bu biçimde salt belleğe 
işlemekle kalmaz,  aynı zamanda da tarihe kaydeder. Yani, bir sürü olayı bir anda iletişimin 
birer konusu durumuna sokabildiği gibi, siyasal iletişimi de, bir ileti konusu yapabilmekte, 

3     Siyasal iletişim: Yöneten ve Yönetilen kesimlerin aktörlerince, bulundukları konumları gereği, varolan iktidarları, iç ve dış güç odaklarına karşı 
güçlendirmek ya da etkisini azaltmak veya ele geçirmek üzere yeni siyasal olgular yaratmak, var olanları değiştirmek amacıyla, siyasal alanda 
ortaya koydukları, sonuçta kimlikleri ve siyasal kültürü ortaya çıkaracak, siyasal yapıyı biçimlendirecek olan,  tanıtıma dönük her türlü eylem, 
strateji, teknik ve uygulamalar bütünüdür diyebiliriz’ (Necdet Ekinci: Siyasal İletişim, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, 2007. 
s..47.)

4      Gösterge Bilim.
5    Türk diline Farça’dan geçen ‘destan’ sözcüğü, Türk Dil Kurumunca yayınlanan Türkçe sözlükte, ‘Tarih öncesi, tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve 

kahramanla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir olarak tanımlanırken, Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanmış bulunan Örnekleriyle Türkçe 
Sözlükte ise; Destan: ‘Bir ulusun tarih sahnesine çıktığı ilk dönemlerden başlayıp, önemli büyük olayları, savaşları, kahramanlıkları, öçleri ve 
buna benzer. olayları mitolojik unsurlarla süsleyerek lirik olarak anlatılan eserler biçiminde açıklamaktadır (Örnekleriyle Türkçe Sözlük: C.I, 
MEB. Yayınları,  Ankara, 1995, s.636.)

6     BkzAhmet Güngör, Asel  Cailova  Güngör, Kırgız Atasözleri, Ankara, 1998    
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törenleri, inançları, dünya görüşü ve doğa anlayışı da sergilenir. Ünlü Kazak aydını Çokan 
Velihanov’un Manas Destanı’nı, Kırgız halkının ansiklopedisi olarak değerlendirmesi bu 
yüzdendir. Kırgızlar arasında oluşan Manas destanı bugün de tüm canlılığı ile sürmek-
tedir. Manas destanının 11 ile 12. asırlar arasında meydana geldiği düşünülmektedir17

Manas Destanı’nı derleme, yazıya geçirme ve üzerinde çalışmalar, XIX.Yüzyılın orta-
larında başlamıştır. Manas Destanı, Çokan Velihanov tarafından 1856’da bulunmuştur18 
Manas’ın en sağlam metni, Sagımbay  Orozbakov ile Sayakbay Karalaev’den derlenmiş-
tir. Bu varyantların 1995 yılında Manas’ın 1000.yıl kutlamalarında yeni baskıları yapıl-
mıştır.  Manas Destanı’nı dinlemeyen, birkaç mısra ezbere söyleyemeyen Kırgız yok de-
necek kadar azdır. Günümüzde, “Manas”ın altmıştan fazla varyantı, Kırgız Ulusal Bilimler 
Akademisi’nin El Yazmaları arşivinde saklanmaktadır. Böyle çok varyantlı, canlı gelenekte 
yaşatılmakta olan epik yapıt, dünyanın hiçbir yerinde henüz kaydedilmemiştir. “Manas” 
söyleme sanatı, Kırgız Âşıklık ve Destancılık Geleneği’nde de ayrı bir yeri vardır19. 

Bu nedenle Orta Asya Türk destanları arasında seçkin bir yeri bulunan ‘Manas Des-
tanı’ yalnızca bir destan olmanın ötesinde Kırgız Türklerinin tarihi, örf ve adetleri, dü-
şünceleri, görüşleri, olaylar karşısında liderlerin ve halkın tutum ve davranışları ve tüm 
yaşam biçimlerinin özelliklerini kapsayan bir bilgi hazinesidir. Destanda Kırgızların eski 
arkaik-mitolojik çağdan son asırlara dek yaşamış  oldukları olaylar geniş bir perspektif 
içinde betimlenmektedir20. 

SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN  SİYASAL ŞİİR – SÖZLÜ KÜLTÜR  VE  MANAS DESTANI 

Siyasal iletişim kültürel alanda geçmişin mirası olan destanları sanat ürünlerine ak-
tarıp, saklamak ve ufukları genişleterek yaratıcılığı yönlendirmek olarak kendini göster-
mektedir. Bireysel ve toplu eğlence için tiyatro, dans, güzel sanatlar, edebiyat, müzik, 
spor vb. yaymak ve bütünleşmek kişilere, topluluklara, uluslara değişik iletilerle ulaşma 
olanağı sağlamak anlamına gelmektedir21.  Manas Destanı’na siyasal iletişim bağlamın-
da, kimliklerin oluşumu ve perçinleşmesi yönüyle yaklaşacak olursak söz konusu desta-
nın bu konuda hayli zengin bir veri kaynağı olduğunu görürüz. Kırgız halk ozanları, Kır-
gızların özgürlük savaşlarının, hikayelerinin öz anlatımı içinde tüm Dünya Türklüğü’nün 
ortak malı olan kopuzla dile getirip, destana dönüştürmüşlerdir.
17  Bkz.Kırgız Sovyetlik Sotsialistik Respublikası-Entsiklopedya,Frunze, 1983; Fikret Türkmen, Manas Destanı Üzerineİncelemeler (Çeviriler I-II), 

Türk DilKurumu ,Ankara, 1995. Türk Edebiyat Tarihi: İstanbul, 1943.         
18  Çokan Velihanov’un ardından   Manas Destanı üzerine bir başka ciddi çalışmayı başlatan ise Alman asıllı bir Rus Türkolog olan Wilhelm 

Radloff başlatmış, 1862-1869 yılları arasında Issık Köl  bölgesinde yaşayan çeşitli boylara bağlı Manas okuyucularından derlediği destanları 
590 sayfalık bir kitap halinde yayınlamıştır( Radloff Wilhelm: Manas Destanı, Kırgız Türkçesi-Türkiye Türkçesi- Yayına haz.Emine Gürsoy; 
Ankara, 1995.) Kendinden sonra gelen araştırmacı ve edebiyatçılar daha çok bu metni kullanmışladır. Ne var ki, Radloff, destanı derleme 
aşamasında, manasçı ozanların kendisini Rus memuru sandıkları için, destan metninde değişiklik yaptıkları söyleyecektir. Bu nedenle, destanın 
o zamana dek söylenen metinlerde bulunan kimi asıl kısımların derlenen metne katılmayarak  kaybolduğu ve destanın kahramanı Manas’ın 
Rus Çarı ile dostluğu gibi, gerçek destanda bulunmayan buna benzer konuların da destanı girdiğini ileri sürmektedir. Bununla birlikte destan 
günümüze dek çeşitli dillere çevrilerek yayınlanmış böylece dünya edebiyatının bir hazinesi olmuştur. Büyük Türkolog Wilhelm Radloff (1837-
1918) bu destanla ilgili ilk derlemeyi, Kırgızistan’ın Tokmak şehri güneyindeki Sarı Bağış boyuna mensup bir Manasçıdan 1869′da yaptı. 
Radloff’un derlediği yedi bölümlük Manas Destanı, toplam 11 bin 454 mısradan oluşuyor. Fakat, Manasçıların okuduğu dize sayısı, 16 bin 
mısra civarındadır.

19  Eserin “Manas” bölümünü söyleyenlere manasçı, “Semetey” bölümünü söyleyenlere ise semeteyçi adları verilmiştir. Üstelik “Manas”, hacim 
bakımından da çok şaşırtıcıdır. Destanın en hacimli varyantı, manasçı Sayakbay Karalayev’e aittir. Onun icrasında 84513 mısra “Manas”, 
316157 mısra “Semetey”, 84697 mısra “Seytek”, 15186 mısra “Kenen”, “Alımsarık”, “Kulansarık” bölümleri olmak üzere toplam 500553 şiir 
mısrasından oluşan destan metni kayda geçirilmiştir.

20   Bkz. Gulina Camgıçıyeva: “Manas Destanı’ndaki Gelenek ve Motifler”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Özel Sayı (3), s: 43-49.
21   Bkz: Jean-Marc Ferry : « Les transformations de la publicité politique «  Hermès, no.  4. 19889,  s.  15-26 

Siyasal kimliğin uygulamaya konmasıyla birlikte, yurttaşlık ortaya çıkmakta, bu du-
rum ise, ona taşıyıcı bir özellik kazandırmaktadır. Bu biçimde kendini gösteren yurttaşlık, 
kimliğin kazanılmasında, bir yere bağlı olmanın belirgin özellikteki tüm uygulamalarını 
kapsamaktadır14.Tarihsel süreç içinde, tüm toplumlarda, bireylerin toplumsal çevreye 
uymak zorunda kalmalarının sonucunda, türlü kimliklerden oluşan kişilikler ortaya çık-
maktadır15. 

Bu süreç, bize, farklı toplumların, farklı toplumsal ve ekonomik koşulların, insan 
karakterlerini farklı olarak belirlediğini göstermektedir16. Bu bağlamda siyasal bir ola-
yın tanıtımı, iletişim olguları içinde, kurumsal yaşamın aktörlerinin görünebilir kimliğini 
de oluşturmaktadır. Siyasal bir olayın kurumsallaşmasında, tanım ve tanıtım böylesine 
önemli bir yer tutmaktadır.  Burada ortaya konulmak istenen tanıtımın sanatsal anlamıdır.

 Kamusal alanda ortaya çıkan sanatsal görünüm içinde, toplumsal yaşamı noktala-
yan, geçmişi canlandıran bayramlar, uygulanan töreler,  örf ve adetler,  ortak uygulamalar 
içinde, toplumun her bireyinin bunları defalarca görüp yaşaması, geçmişin derinliklerin-
den gelen bu değerleri her defasında kafasında yeniden canlandırıp, anlamlarını güncel-
leştirmesi, ona ortak bir kimliğini kazandıran ortak toplumsal ögeler olmaktadır.

Kazanılmış kimliklerin benimsenip, yerleşmesinde, görsel iletişimin kurumsal işlevi 
işte bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Özellikle tiyatronun, sonra sinema ve televizyonun 
değişik sanatsallıklar içinde, değişik oluşumlar altında, tüm siyasal topluluklarca benim-
senmesi, görüntünün tanıtımını üstlenen aktörlerin geçmişin destanlarının sanatsal fon 
ve anlatım gücünden de yararlanarak toplumla bütünleşmeleri sonucunu doğurmuştur. 
Böylece toplum, iletişimin anlamı içinde, toplumsallaşmanın anlamını veren elbiselerde, 
dekorlarda, destanlardan üretilen, o dönemlere gönderme yapan metin ve sözlerde, kimi 
zaman maskelerde, mimik ve jestlerde, destan okuyucularının doğrudan ortaya koyduğu 
söylemlerinde, kendini bulmakta ve kendini tanımakta birlikte olmanın, bir topluma üye 
olmanın bilincine ulaşmaktadır.

MANAS DESTANI VE KIRGIZLAR

Manas Destanı’ üzerine ilk bilgileri,  XVI. Yüzyıl’da Ahsikentli Seyfettin tarafından 
yazılan Mecmuatü’t Tevarih yapıtında rastlamaktayız. Seyfettin bu yapıtında söz ko-
nusu destanın kahramanı Manas’ı gerçekte yaşamış tarihsel bir kişilik gibi göstermiş 
olması dikkat çekicidir. 1856 yılında bir  Kazak araştırmacı olan Çokay Velihanov de-
stan hakkında bir makale yayınlayarak, destanının varlığını bilim dünyasına ilk kez 
tanıtmıştır. “Manas Destanı” kendi başına ayrı bir konu, ayrı bir olayı simgeler. . Ma-
nas Destanı, sözlü geleneğin benzeri olamayan bir örneğidir. Bu destan, Kırgız sözlü 
kültürünün en yaygın bir alanı kaplayan yapıtıdır. Destanda Manas, oğlu Semetey ve 
torunu Seytek’in kahramanlıklarıyla birlikte Kırgız Türkleri’nin doğum, evlenme ve ölüm 
14   Uygar yaşamın başlangıcı olarak kabul edilen eski Yunan sitesinden beri kurumsal yaşamın bir parçası olan insan, yurttaşlık kavramı ile, birlik 

ve beraberliğini, ortak toplumsal, siyasal ve kültürel tanımlanabilirliğini yansıtmakta, yurttaşların toplumsal uygulamalarını oluşumcu hak ve 
ödevlerini hukuk içinde belirleyip, temsil etmektedir.

15   Bkz.: Jan Assman: Kültürel Bellek-Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik; Almancadan çeviren, Ayşe Tekin, Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul, 2001, s.39-40.

16   Ergun, 1993:  77.
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Kahramanlık destanı olan Manas,  tarih ve siyasal şiirin, diğer olguların, siyasal 
deneyi min, bir şiirsel yüceleştirme mantığı içinde yeniden sunumundan başka birşey de-
ğildir. Yaratıcı şiir denemesi ve dil çalışması, siyasal bağlılığın ortaya çıkardığı, sanatsal 
sunumun kendine özgü olgularıdır. Bir anlamda müzik ve resim sana tının, siyasal ama-
cın yüceleştirilmiş bir kalıbı gibi algılanmasıdır.  Bunu gerçekte, siyasal tanıtımın şiirsel 
anlatım özelliğini bozmaksızın, görsel-işitsel tüm iletişim sanatları aracılığı ile, ele alıp 
yorumlamak, Türk dünyası kitlelerine ulaştırmak gerekir.

 Çünkü Manas Destanı’nında yer alan her bir siyasal olay şiirsel anlatımı için, dil 
çalışmasında, yeni gizli güçleri ve yeni bir ufku açmaktadır. Kırgız dilinin kullanımını, 
canlandırmakta, temaları, dize ve sözcülerin kullanımına bağlayarak yeni bir uyum ya-
ratmaktadır. Böylece, siyasal şiir anlamını, tümüyle siyasal bir ülkünün yaratıcılığında 
ve bağlılığında, yüceleştirilen bir dilde, sözcüklerin yaratıcılığında bulduğu, siyasal ileti-
şimin uygulamaları içinde, bir ulusun, bir destanla yeniden yaratılması gerçeği  karşımıza 
çıkmaktadır. 
     TÜRK DÜNYASINDA ULUSAL KİMLİK VE TARİH BİLİNCİ VE MANAS DESTANI

Balkanlardan Mançurya’ya dek uzanan geniş coğrafyayı içine alan Türk dünyasının 
halkları arasında en alt toplumsal kültürel düzeyden, en üst  düzeye konumlanmış her 
bireyi beşikten başlayarak destanlarla büyümüştür. Destanlarla kişilik bulmuş, destan 
kahramanlarıyla bütünleşmiş, kimlik kazanmıştır. Bu nedenle Türk halkları arasında des-
tan anlatıcılarının ayrıcaklı, saygın bir yeri vardır.

Türk Dünyası destancılık geleneğinde destan anlatıcılarına değişik Türk boyların-
da farklı isimler verilmiştir. Bunlar: Saka Türkleri’nde “Olonghosut”,Hakaslarda “Hay-
cı”, Altay ve Şorlarda “Kaycı”,Tuvalarda “Toolçu” Kazak ve Karakalpaklarda “Jırav-
Cırav”,Özbek ve Türkmenlerde “Bagşı veya Bahşı” Başkurtlarda “Sesen, Susan veya 
Kurayşı”,Tatarlarda “Çiçen, Susan veya Şeşen” Tofalarda “Ülegerşi”, Azerbaycan Türk-
lerinde “Aşıg”, Yakutlarda “Oyun veya Olonghohut”, Uygurlarda “Destançi” Oğuzlarda 
“Ozan”, Kırgız Türkleri’nde “Manasçı, Irçı, Comokçu Akıncı.” Bu Türk boyları ve onların 
destan anlatıcıları içinde “Manasçı” terimi dikkat çekmektedir. Çünkü diğer Türk boyları 
içinde yer alan destan anlatıcılarından hiçbiri anlatmış oldukları destanın adı ile isimlen-
dirilmemiştir. Abdülkadir İnan’a göre; “Manas Destanı yüzyıllar boyu sürüp gelen ‘Ma-
nasçı’ denilen saz şairlerinin kolektif eseridir.”28

Kırgız Türkleri’nde Manas Destanı’nı ezbere bilme yeteneğine sahip olan ve bu yete-
neği iş edinen destan anlatıcılarına “Manasçı” adı verilmektedir. Kırgız Edebiyatı Terim-
ler Sözlüğü’nde manasçının tanımı; “Büyük destan Manas’ı oluşturan, geliştiren, halk 
arasından çıkan yetenekli insan” biçiminde yapılmıştır. Manasçılık yalnızca bir iş değil, 
Kırgızların son derece önem verdiği ve saygı duyduğu bir kavramdır. Onların yüzyıllardır 
gelen sözlü kültürünün aktarımını sağlamaları bunun en önemli nedenidir. Kişinin Ma-
nasçı olup bu destanı anlatabilmesi için belli özellikleri bünyesinde barındırması gerek-
mektedir. Manasçılık, Kırgızlarda mesleklerin yücesi, sanatların en üstünü olarak kabul 
edilir. Söyleyenden ozanlık, üstün yetenek, akıl, ses, sunuculuk yeteneği, gibi nitelikler 

28    Bkz. Abdülkadir İnan: Manas Destanı, MEB Yayınları, İstanbul.1992.

Manas Destanı da diğer tüm destanlar gibi, sözlü kültürün ürünüdür. Yazının olma-
ması nedeniyle ve oluşturulan metinlerin bellekte kalmasının kolaylaştırılması amacıyla,  
destanın dili şiir olmuştur. Yazının olmamasından dolayı söz kolayca ezberlenip hatır-
da tutulacak biçimde söylenmeye çalışılmıştır22.  Walter J Ong’un da vurguladığı üzere; 
sözlü kültürün yazılı  metinden yoksun olması nedeniyle,  üretilen düşünceleri bellekte 
tutabilmek ve bunları tekrar denetleyebilmek için, bunları oluşturanın elinde bizzat kendi 
belleğinden başka bir şey olmamasıdır. Bu gerçek destanların doğmasına neden olmuş-
tur. Bu determinist veya zorlayıcı sistem kendiliğinden şiirin varlık zeminini oluşturmak-
tadır. Bir başka anlatımla yazı öncesi toplumların temel veya ilk edebiyat formunun şiir 
oluşunun yapısal ve işlevsel nedenlerinin başında, şiirin kolay ezberlenip hatırlanabilmek 
bakımından sahip olduğu sözel teknoloji gelmektedir23.

Kırgız sözlü geleneğinde24 EpikalıkIır (Epik Şiir), yani Comoktor (Destanlar), önemle 
derlenip, araştırılan ve yayımlanan bir türdür. Başında ünlü Manas Destanı’nın bulundu-
ğu bu tür, Kırgız sözlü geleneğini dünyaya en önce tanıtan tür denilebilir. Aslında, 20. yüz-
yılın 20’li yıllarından itibaren devamlı derlenip ve araştırılmaya başlayan Kırgız Destanları, 
gerçekten de başka Türk ve dünya  halklarının  sözlü destanlarından oldukça farklıdır25.

Dilin uyumlu kullanımı ve söylemlerin birbirine ulanması demek olan şiir aynı zaman-
da bir gönderme, bir güzel duyu olayıdır. Dil, kendi öğelerini birer yapı gereci gibi şiire 
ödünç vermektedir.26  Bu bağlamda şiir,  Manas Destanı’nın dilinde siyasal bir bağlılığın 
sanatsal bir anlatımına uyumlu bir tarzda yerleşmiş olup, kendini göstermektedir. Şiirin 
siyasallaşması, siyasal bağı, Manas Destanı’nın da sanatsal bir dil çalışmasına dönüş-
türmektedir.  

Kimi zaman da şiir,  Manas Destanı’nda anlatımın şiirsel yaratıcılık isteği, sözcükleri, 
dilin oluşumunu, anlatımı, arayış kaygısını, siyasal bir anlamdan çok, bir ülkünün vurgu-
larını, uyumlarını ve müzikalitesini çepeçevre sarmakta ve bir tanıtım etkisini yaratmak-
tadır27.

Manas Destanı’nın dilindeki bu tür şiirleri dinleyen Türk dünyasının  birer bireyi olan 
özneler, zamanın gerisine geçerek, bir bağlılık duygusunun yarattığı, şiirsel anlatım ve ta-
rihsel ayrıntılar içinde, bulunduğu zamansal kesitten çıkıp, özgürlük ve umut temalarının 
uyumlu vurgularıyla bezendiği, bir başka tarihsel kesite atlayarak, kendilerini olayların 
kahramanları ile özdeşleştirebilmektedirler. 

Manas Destanı’nın  şiirsel ,  anlatımı kimi kez askeri ve siyasal çatışmaların tanıtımını, 
anlatım kural ve kalıplarının yeniden canlandırdığı, sözcük ve dizelerin sanatsallığı içinde, 
siyasal  bir bağlılık tanıtımının bir anlamı olarak karşımıza çıkmaktadır..

22   Hülya Kasapoğlu Çengel, “Kırgız Türkleri Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:158, 3.Baskı, 4.Cilt, 
Ankara, 1998, s. 368-369.

23   Özkul Çobanoğlu:   Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Akçağ Yayınları, Ankara 2003,s. 56.
24   Kırgız Destanları’nı, içerik ve biçim özelliklerine göre birçok gruba ayırmak mümkündür. Uzun yıllar boyunca Kırgız Destanları: Kence Epostor 

(Küçük Destanlar) ve Çoñ Epostor (Büyük Destanlar) olarak iki gruba ayrılmaktaydı. Büyük destanlar “Manas”, “Semetey”, “Seytek”, bunların 
dışındaki onlarca destan da küçük destanlar olarak nitelendirilmekteydi. Bu terimler, hacimli “Manas” üçlüsünü başka, hacim bakımından daha 
küçük olan destanlardan ayırt etmek için kullanılmıştı (Bkz. Cumagül, Naruzbayev:  Kırgız Destanları, TDK Yayınları, Ankara, 2007.)

25   Bkz. Sagınbay:  Kırgız Destanları, TDK Yayınları, Ankara.2007.
26   Yalçın, 1991:  18, 22, 24.
27   Siyasal iletişimde şiirin siyasal etkisi için bkz ; Lamizet, 2003: Chapitre 13.
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Manas Destanı’nın değişik  varyantlarında yüzden fazla etnolojik isim belirlenmiştir. 
Bunların büyük bir bölümü, Kırgızlarla bağları bulunan ulus, boy ve kabilelerin adlarıdır34. 
Bu ulus ve boy adları Kırgızların, başta Kazakistan olmak üzere, Orta Asya, Doğu Sibirya, 
Altaylar, Doğu Urallardan35 Balkanlara,  Mekodonya’ya36 ve  Kafkaslara dek uzanıp, yine 
bir Kırgız destanı olan Kocacaş ile bir Karaçay destanı olan  Biynöger arasında  büyük 
benzerlikler gösteren mitolojik unsurlar içerdikleri, dolayısıyla eski Türk inanç sistemi-
nin çok eski dönemlere ait motifleri de bünyesinde barındırmasıyla da dikkatleri üzerine 
çekmektedir37

Destan’nın birçok yerindeki ifade ve yaklaşım biçimleri ile, Orhun Abideleri’nde  kulla-
nılan söylemlerle koşutluk göstermesi dikkat çeken bir başka özelliğidir. Destan’nın Türk 
dünyasının diğer önemli destanları olarak kabul edilen Oğuz Kaan Destanı ve Dede Kor-
kut Hikayeleri ile cihangirlik ve dünyaya egemen olmak, düzene sokma anlayışının ortak 
ve benzer noktaları bulunmaktadır. Bu anlayış, gerçek tarihte, Hunlarda, Göktürklerde, 
Selçuklularda ve Osmanlılarda yer eden bir anlayıştır38.

Bu durumda Manas Destanı toplumsal, kültürel, siyasal bilgileri içeren, diğer Türk 
topluluklarını da etkileyen  bir özelliğe sahiptir. Burada tarih, etnografya, dil, felsefe, dip-
lomasi, askerlik, halk pedogojisi, müzik kültürü, halk hekimliği, oldukça değişik konular-
da zengin bilgilere yer verilmektedir39. Bu özelliği de Manas Destanını eski dönemlerin 
toplumsal yaşamını yansıtması bakımından diğer destanlardan kendini hemen ayırmak-
ta, öne çıkmaktadır.

Firdevsi’nin Şahnamesi, İran’dan Afganistan’a, Tacikistan’a Hindistan’a dek tüm 
Acem halklarının özbenliklerini korumada  nasıl etkin rol oynamışsa, aynı biçimde Manas 
Destanı da yalnız Kırgız Türk Halkı’nın değil, Balkanlardan, Anadolu’ya Kafkaslara ve tüm 
Orta Asya’ya dek uzanan geniş coğrafyada yer alan Türk halklarına da ortak kimlik, bilinç 
ve tarih anlayışının yerleşmesinde ve gelişmesinde etkin olabilme özellikleri taşımaktadır.

Bu doğrultuda Manas Destanı’ nın metin ve söylem analizlerinin Türk dünyası uzman-
larınca Semiyoloji biliminin ışığında yapılarak, ortak kullanım olarak heykelden, resime 
dek tüm Türk Devletlerinin kamusal alanlarını bezemesi, romandan hikayeye, televizyon 
dizilerinden çocuk animasyonlarına dek siyasal iletişimin tüm sunum yollarına uyarlanıp, 
Türk Dünyasının birliğine dönük ortak bir Türk kimliği, Tarih ve bir ulus bilinci aşılanıp 
inşa edilmesi,  Türk dünyasının aydınlık yarınları için büyük önem taşımaktadır.

34   Bkz.Şarşeke Usupbekov:Kırgız Makal-Lakaptarı, Firunze, 1982;
35   Geyikoğlu, 202.
36   Gökmen Mor: ‘Türk Destanlarında, Hikayelerinde ve Kırgız, Uygur, Mekedonya-Kosova Türkçesinde, At ile ilgili atasözleri üzerine Bir Araştırma’ 

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/2 Spring 2008.
37   Ufuk Tavkul: Kırgız Destanı Koocaş ile Karaçay-Malkar Destanı Biynöger Arasındaki Ortak Motifler Üzerine’ Modern Türklük Araştırma Dergisi,  

Cilt,5, Sayı,2, (Haziran 2008)
38   Geyikoğlu, 204.
39   Bağış-Mendirman, Dr. Aynek Caynakova, Al Adabiyatı Seriyasının 7. Tomu, Red. Prof. A. Akmataliyev, Bişkek, 1998

izleyiciler tarafından özenle izlenmektedir.  Çünkü Manas Destanı, Kırgızların tarihini, kül-
türünü, dinini, dilini, bilimini, yaşam deneyimlerini yansıtan ve bir oyuncunun sahnede 
sergilediği görkemli bir oyundur. Manasçı, Manas’ın temel özü ve ondaki ana konular zin-
cirini iyi bilmesinin yanı sıra edebiyat, tarih, coğrafya ve müzik gibi konulara da egemen 
olması gerekir.  Çünkü Manas’ta Kırgızların IX. yüzyılda “Büyük Kaganat” döneminden 
sonraki tarih alanında  sahip olduğu ve yitirdiği yer-su adları, ilişkiler içerisinde olduğu 
halklar ve onların kültürel yaşamlarına yönelik tüm özellikleri ve zamanın koşullarına göre 
kullanılan; fakat günümüzde yaşayan Kırgız dilinde yer almayan sözcükleri de bilmesi bir 
zorunluluktur.29‘

SONUÇ

Sonuç olarak; Manas Destanı’nın, onu diğer destanlardan ayıran ön büyük özelliği, 
Kırgız Türk halkının dilini tarihini, örf adetlerini, o dönemlerdeki görüşlerini, düşünce ve 
duygularını,  günlük yaşamını diğer tüm kültürel özelliklerini içine alan bir hazine niteli-
ğinde olmasından kaynaklanmaktadır30. 

Destanda ortaya konulan eski bozkır Türk yaşamı, öteki Türk destanlarında da yer 
alan ortak ögeler31 ve diğer özellikler dikkate alınırsa, ‘Manas Destanı’nın yalnızca Kır-
gız halkının değil, tüm Dünya Türklüğü’nün ortak kültür kodlarını taşıdığı görülecektir. 
Destan, Orta Asya Türk tarihi ve uygarlığına dönük anıları etnoğrafik bilgileri de içer-
mektedir32. İslamiyet’ten çok önceki dönemleri de içine alan destanın ruhunu özgürlük, 
bağımsızlık ve uluslaşmak kavramları oluşturmaktadır33. 

Bu nedenle ulusculuk ruhunun doğuşunu 1789 Fransız Devrimi’ne bağlayanlara bir 
yanıt niteliği de taşımaktadır. 

Destandan anlaşıldığı üzere Kırgızlar bir toplumu yönetmek için gerekli olan devlet 
düzenine ulaşmış durumdadırlar. Kırgız toplumunda da diğer Türk toplumlarında olduğu 
gibi, askeri örgütlenme, toplumsal kurumlar oluşmuştur. 

29  Manas Destanı için altın değerine sahip olan isim Cusup Mamay’dır. Destanın Çin’de yayımlanmasına ve tanıtılmasına büyük katkıda 
bulunmuştur. Kendisine Kırgız Kültür Bakanlığı tarafından birinci derece Manas ödülü vereceği açıklanılmıştır. “Tüm varyantı yayımlanmakta 
olan tek Manasçıdır. Bu varyantın özelliği geleneksel özün devam edilmesidir. Kitap XV cilt hâlinde yayımlanmaktadır’ (Bkz. Gülzura 
Cumakunova, 1995, “Manasçı ve Manas Destanı Araştırmaları”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Özel Sayı(3),1995,  s: 91); Bu kadar 
erkek Manasçı’nın yanında Kırgızistan’da kadın Manasçılar da bulunmaktadır. Destan genelde erkek Manasçılar tarafından icra edilmiştir; fakat 
zor da olsa kadın Manasçılar da bu mesleği icra etmektedir. “Ekim ihtilâline kadar, kadınların halk önünde “Manas” söyleyip söylemedikleri 
konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, destanda faal bir görünümde olan kadın, onu icra konusunda da üzerine düşen vazifeyi 
yapmıştır.Halk arasındaki rivayette, Manas öldüğünde eşi Kanıkey’in söylediği ağıtı, zaman içerisinde destancı şairlerin geliştirip hacimli bir 
eser hâline getirdikleri söylenir. Gerçekten de Manasçıların varyantlarında Kanıkey’in söylediği ağıt yer alır. Muhtar Avezov “Manas” Destanı’nın 
gelişmesinde bu ağıtın çok önemli bir yer tuttuğunu bildirir. Destanda göz kamaştıran tarihî olaylar, destandaki kimselerin hayat hikâyeleri, 
destanda yer alan kahramanların ağzından aktarılır. Bugün de bu durumu destanda gözlemek mümkündür. Mesela, Manas ile evlendiği günden 
itibaren şahit olduğu olayları Kanıkey, oğlu Semetey’e monolog şeklinde baştan sona destan olarak aktarır. Kanıkey, Manas’ın kahramanlıklarını 
gerek ağıt şeklinde, gerekse destan şeklinde söyleyip destana katkısını yapar. Alıyman Musa Kızı, Sedye Deydi Kızı, Sedyene Moldoke Kızı 
önemli kadın Manasçı isimleridir. Manasçıların erkek olması şart değildir. Kırgızlar arasında kadınlar da Manasçılık yapabilmektedir. Ancak erkek 
Manasçılara oranla sayıları çok azdır. Kadın Manasçıların sayısının az olması toplum yapısıyla ilgilidir. Kadınların halk önünde Manas okumaları 
hoş karşılanmamıştır (Bkz.Cemile Kınacı:  2006, “Manasçılık ve Kadın Manasçılar”, Milli Folklor Dergisi, 70/ 2006, s: 74-76..)

30   Bkz.  E. Abdulbayev,., D. İsayev., Kırgız Tilinin Tüşündürmö Sözdügü, Mektep, Firunze? E. Abdulbayev,., D. İsayev . Kırgız Tilinin Tüşündürmö 
Sözdügü, Mektep, .Firunze1969. Şeralı Caparov, Kırgız Tilinin Frazeologiyalık Sözdügü (Kırgız Dilinin Deyimler Sözlüğü) Bişkek,

31   Bkz.L. N. Gümilov: Eski Türkler; Çev. D. A. Batur, istanbul 1999.
32   Bkz. Faruk Sümer: Oğuzlar; İstanbul 1980 ; Abdülkadir İnan: Türk Destanları; Türk Dünyası El Kitabı, Ankara, 1992; İbrahim Kafesoğlu: Türk 

Milli Kültürü, 3. Baskı, İstanbul, 1984; Mehmet Kaplan : Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Tip Tahlilleri, İstanbul, 1995. Emine Gürsoy: Manas 
Destanı; Ankara, 1995.

33   Geyikoğlu, 203.
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TÜRK DÜNYASI EĞİTİM İŞBİRLİĞİNDE 
KARDEŞ LEHÇELERE AKTARILAN
EDEBİ ESERLERİN ÖNEMİ

Doç. Dr. Gaynislam İBRAHİMOV
Rusya Federasyonu Başkort Devlet Üniversitesi, Doğu Diller Bölüm Başkanı

Dünyanın çok hızlı gelişmesi, toplumun değişimi sürecindeki birçok görüşleri ve 
kavrayışları (anlamları), daha önceki dönemlerde geliştirilmiş olan teknik, teknolojik, 
doğabilimi ve humanitar bilgilerin rolu ve kullanım yeri, döneme uyum sağlamamaktan 
ziyade, söz konusu dönemdeki uluslararası ilişkilerin pratikteki kullanımına göre değişti-
rilmesi ve ayarlanması gerekmektedir. İktisadi bağlantı ve ilişkiler alanındaki küreselleş-
me süreci, yer yüzündeki çok değişik bölge temsilcileri arasında birbirleriyle ilişkilerinin 
çok hızlı artmasına neden oldu, bu da, bir taraftan değişik kültürel ve tarihi gelişime sahip 
olan insanların birbirini daha iyi anlamalarına sebep olurken, aynı anda da, diğer taraftan 
değişik bölgelerdeki ülkelerin temsilcilerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihi gelişim 
vektörleri  ve bazen kültürleri birbirine benzer olamamaktan ziyade, bu halkalrın sosyal ve 
kültürel gelişim (evolusyon) modeline göre yönelmiş olduğunu göz önünde bulundurur 
isek, endişelenme yaratmamak için bir sebep yoktur.

Böylece, humanitar ilim temsilcileri üzerine, değişik kültürler, bölgeler, medeniyetler 
arası ilişkilerin sağlanması ve ilişkiler kurulurken değişik idiolojiler, değişik dünya görü-
şü, insan varlığına değişik görüşleri olanlar arasındakilerin ilişkilerinden ve etkilerinden 
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Yalnız başlanmış iş devamının yapılmasını gerektirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
toplumsal örgütleri ve devlet kurumlarının aktif desteği ile Türk halkları, son on beş yılda 
kendi kültürel ve ruhi mirasını türkçeye tercümeler yapılması sayesinde geniş bir çapta 
propoganda yapma imkanı buldular. İstekli her bir kişi, günümüzde çok yaygın olarak 
öğrenilen türkçeyi öğrenerek, türk halkları tarihi, kültürü ve bu halkların en iyi ruhi miras-
larını öğrenme imkanına sahiptir. Günümüzde yayınlanmak için 4 ciltlik başkort halkının 
folklor eserleri kitabı Prof.Dr. Ahmet Suleymanov ile  Doç. Dr. Gaynislam Ibrahimov ha-
zırlanmıştır, bu kitabın içiriği başkort halkının eski ve ortaçağ tarihindeki hayatı, yağam 
ekonomisi özelliklerini taşıyan pahası biçilemez en önemli epik menkibeleri, masalları, 
rivayetleri yer almıştır.

Burada başkort halkı folklor mirasının karakteristik özelliğini, diğer tüm türk halk-
larında, ya da bazı türk halklarında, ya da bazı kesimlerinde görülen eserler, mevzular, 
motifler dışında sadece başkortlara ait olan folklor örneklerini görebilirsiniz. Metinleri 
karşılıklı analiz yaparak, bu halkların arasındaki ortak yanları ve her birinin kendine özgü 
tarafını tespit edebiliriz, bu tür analizde bu halkların oluşumu dönemiyle ilgili farklı var-
yantları tanımlamamıza yardımcı olmaktadır. Böylece, başkortların epik eserleri hakkında 
konuşursak, diğer türk halklarında benzeri olmayan «Ural-batır» destanı örnek verilebilir, 
ancak söz konusu destanda da bazı mevzular (örneğin, ölümsüzlük kaynağının aranma-
sı ve ölümsüzlük problemi, iyilik ve kötülüğü karşılaştırma problemi) Şümer-akkadla-
rın «Gilgamiş» destanı ile benzer tarafları olduğu görünmektedir. Burada da, bu iki epik 
eserler arasında daha karşılıklı araştırma yapılması gerekiyor, doğuş zamanı olarak ara-
larında en azından üç bin yıllık fark var, çünkü sadece tipik benzerliğinden onlara aynı 
değerlendirme yapılamaz. Bunların hepsi hem türk halklarının oluşumu tarihini, hem de 
Türk halklarının tarihi kültürel oluşumunu geniş bir tarih fonda izleme fırsatı vermektedir.

 Başkurt destanlarında en çok kullanılan şiir forması, 7-8 heceli mısralardan olu-
şan kıta(dörtlük) ya da sayısı elliyle kadar varan mısralardan meydana gelen açık ritmli ve 
sisitemli bir kafiye yapısına sahip olan “kobayır” şeklidir. Yedili hece ölçüsünün çok eski 
dönemlerden beri Türk boyları nazmında kullanıldığı bugün için çok iyi bilinen bir husus-
tur.Başkurt Türklerinin destan metinlerinde kullanılan kobayır ölçüsü elbette ki, sadece 7 
haceli mısralardan oluşmaktadır. Çalışmamızda metinlerine yer verdiğimiz “Quzıykürpäs 
menän Mayanhılıw” ve “Zayatüläk menän Hıwhılıw” ile “ Aqhak Qola“nın  bazı varyantla-
rında mısralar çoklukla 8 ya da 9 heceden oluşmaktadır.

Başkurt Türklerinin destanlarındaki çok mısralı kobayır kıtalarında ya da bölüklerin-
de, söylenmek düşünce, genelde ya ilk ya da son mısralarda dile getirilmektedir. Diğer 
mısralar ise dile getirilen düşünceyi açıklama ve destekleme görevini üstlenmektedirler.

Başkurt destanlarının  uzunluk ya da kısalığı, anlatim özellikleri açısından baylığı ya 
da yoksulluğu büyük oranda  onu terenüm eden sanatkara bağlı husustur. Bir kaç se-
senden derlenen aynı  destanin bazı varyantlarının uzun ya da kısa olması, bazı metin-
ler büyük oranda manzumken diğer bazılarının neredeyse bütünüyle nesir halde olması, 
sesenlerin ustalıklarına ve anlatım tekniklerine bağlı özelliklerdendir. Bir destan metnin 

doğan negatif sonuçları minimize etmek gibi çok zor ve müstecelen yapılacak iş düşüyor. 
Başka bir görüşü kabul etmemek, başka bir hayat sitilini, başka bir dünya görüşünü, 
olanlara başka bir davranış göstermek ve genel olarak hayatta çoğunlukla bunların kay-
nağı, ya yabancı olanı anlamamak ( bu da fazla tehlike yaratmayanı), ya da (tam ciddi 
tehlikeli olanı) yabancı kültürün gerçekçi özüne anlayışsızlıkla yaklaşmak, durum böyle 
olduğunda da sıradan yabancı olanlar uzak bir yabancı ve hatta düşmancaya dönüşüyor.

Tarihte öyle oluşmuş ki, sanki göçebe hayat sürdüren türk halkı medeniyeti, idioloji-
leri, dünya görüşleri, hayat tarzları, diğer halklarlara davranışları, yaşam şekilleri, onların 
başka halklarla ilişkileri diğer halklar tarafından düşmani olarak görülmüştür, ama gerçek 
tarihte ise bu ilişkiler hiçbir zaman devamlı bir askeri çatışma karakteri taşımamıştır.Türk 
edebiyatında tesbit edilmiş ve saklanmış olan türk halklarının tarihi deneyimi, özellikle 
günümüzde iletişim sayısının çok hızla arttığı bir dönemde, değişik kültürlerden ve orga-
nizasyonel tiplerden tarih boyunca oluşmuş topluluklar arasında mümkünsülükler ve kı-
sıtlamalar konusunda ince bir hesap yapılması gerekirken, değişik kültür ve medeniyetler 
arası ilişkileri akor etme işinde pahası biçilemez bir yardım sağlayabilir.

Değişik halklar arasındaki kültürel işbirliğini geliştirme ve sağlamlaştırma çerçeve-
sinde, söz konusu kültür ve halklar karşısındakilerinin ruhi gelişme alanındaki büyük 
başarılarıyla tanışması önemli bir rol almaktadır. Böylece, Başkortostan Cumhuriyeti ile 
Türkiye Cumhuriyeti arasındaki uzun yıllardır devam eden işbirliği, kendi meyvelerini 
vermeye başlamıştır, TÜRKSOY  ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği uluslara-
rası destek sayesinde, türk halkları kültürü mirasının propoganda işinde, başkort kültürü 
temsilcilerine büyük olanaklar açarak (ilim adamları, yazarlar, sanatçılar) dunya çapına 
çıkmakta yardımcı olmakta.

Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet ve toplumsal örgütlerinin icad etmiş olduğu ve des-
teklediği, kültürel işbirliği çerçevesindeki faaliyetler, türk halklarının temsilcilerine sadece 
birbirini daha iyi tanımak ve başarılarını izleyebilmek değil, birçok değişik boyut ve yöne-
lişteki sorunların çözülmesinde yardımcı olmaktadır: kültürel, tarihi-filolojik, iktisadi v.b.

Bu işbirliğinde en önemli yeri, tüm dünya halklarının kültürel mirasları arasında say-
gıdeğer yere sahip olan, Türk halklarının ruhi propogandası almaktadır. Günümüzde 
T.C. Kültür ve Turizim Bakanlığı faaliyeti çerçevesinde çok ciltli türk edebiyatları anto-
lojisi yayınlanmıştır, bunlar arasında iki ciltte (XXIX, XXX) tarihten bugüne kadar olan 
başkort folkloru ve edebiyatına ayırılmıştır. Bu ciltler prof.Dr Ahmet Süleymanov , Doç. 
Gaynislam Ibrahimov tarafından hazırlanmıştır. Sözkonusu ciltlerde folklor eserleri ve en 
iyi başkort nesir, şiir ve dramaturjileri yer almaktadır. Söz konusu projenin gerçekleşti-
rilmesi, türk halkına kendi halklarının tarihi önemini ve manasını, kültürlerini, ortak ruhi 
miraslarının kıymetini biçebilme fırsatı veriyor. Bu projenin ilmi olarak değeri, eserlerin 
içeriği orjinelinde olduğu gibi, transkript ve türkçe tercümeli olması, eserleri direkt ya da 
tercümeli okuma fırsatı sunmakta ve doğal olarak kıyaslama yaparak öğrenme imkanı 
sunmaktadır.
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TÜRK CUMHURİYETLERİ AÇISINDAN KKTC’NİN 
TANINMA OLGUSU VE ESASLARI 

Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

GİRİŞ

Bilindiği üzere uluslararası hukukun ana öğesi, bağımsız devletlerdir. Bu yüzden bir 
devletin uluslararası camiada tanınması önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Aslında bir devletin tanınması, uluslararası topluma yeni bir üyenin katılacağı anla-
mına gelmektedir. Tanıyan devletler açısından ise bu durum, yeni devletle uluslararası 
hukuka uygun ilişkiler kuracağını belirten hukukî bir işlem olduğunu göstermektedir. 
Yani tanıma, söz konusu devletin var olma gerçeğinin açık bir beyanıdır.1 Bunun içindir 
ki tanımanın, tanıyan veya tanınan devlet üzerinde pek çok hukukî etkisi vardır. Hâl böyle 
olunca yeni bir devletin tanınması, birçok önemli neticeyi de beraberinde getirmektedir.

Esasında tanıma işleminin, en çok sorunla karşılaşılan yanı, devletlerin ya da hükü-
metlerin tanınmasıdır. Özellikle nüfusa, toprağa ve etkin bir hükümete sahip her siyasî 
birimin, egemenlik iddiasında bulunabilmesi veya devlet olduğunu ileri sürebilmesi, her 
zaman için mümkündür. Gerçi tanımanın beyan edici bir özelliği olması nedeniyle, her-
hangi bir siyasî birimin devlet olabilmesi için ne tanınmaya ihtiyacı, ne de bir devletin 
diğer bir devleti tanıma yükümlülüğü vardır. Bununla beraber tanıma, ne bir devleti var 
etmeye yeter, ne de tanımanın yokluğu devleti ortadan kaldırır.

1    Ti-Chiang Chen, The International Law of Recognition, London, 1951, s. 133.

oluşumunda, tıpkı diğer halk anlatmalarında olduğu gibi , anlatıcı, dinleyici kitle ve çevre 
şartlarının önemli etkileri söz konusudur. Destan metinlerini ele alıp incelerken destanı 
anlatan yırav  ve sesnlerin yetişme şartlarıyla, yetiştikleri ortamların  da titizlikle gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. Eserin hangi şartlarda ve hangi ortamlarda teşekkül ve teren-
nüm edildiği ile destan anlatıcısının meydana getiren sosyal çevrenin özellikleri, destan 
metinlerinin incelenip anlaşılmasında önemli Folklor eserlerinin çoğu kısmı bütün ya da 
birçok Türk halkının ortak servetidir, ancak her bir halkın sadece bu halkın real hayatını 
yansıtan, epik eserleri vardır. Konuyla ilgili ortak eserlerden «Çingiz-name», «Edegey ve 
Muradım» gibi ve başka eserleri örnek gösterebiliriz. Söz konusu türk edebiyatlarının 
karşılıklı-mukayeseli araştırılması bu eserlerin oluşum kranolojisinin netleştirilmesinde, 
bu halkların dunya görüş sanatı özelliğini çıkartmada, çünkü bu edebiyatçılar  kendi mil-
letinin mintalitesi özelliklerini tam anlatabilmek ve bunu türk edebiyatına yansıtmak için 
sanatın özel yöntemlerini kullanmışlardır. 

Halkların sosyal-ekonomik, siyasi temellerinin hızlı değiştiği dönemlerde ruhi mirasa 
müracaat etmesi, bir taraftan milli özdeşliği korumanın bir yoludur, eğer tek değilse, di-
ğer taraftan da asırlarca toplanmış ve folklor hatıralarında saklanmış hayat deneyiminin 
genel dünya kültür yörüngesine katılmasındaki yoldur.
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Bunlardan ilki, adadaki Türk halkının 1960’da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu 
ortaklarından birisi olması ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinin adadaki iki top-
lumdan sadece birine değil, aksine her iki topluma da ortaklaşa7 devredilmiş olmasıdır. 
Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı, kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinde eşit hak sa-
hibi olarak karşımıza çıkmaktadır.8 Bu yönü ile 1960 Anayasası ve buna kaynaklık eden 
1960 Kurucu, Garanti ve İttifak Antlaşmaları, Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarınca da onay-
lanıp imzalanmışlardır.

Self-determinasyon açısından bir diğer önemli kriter ise Kıbrıs Türk halkının Kuzey’de 
kendi yönetimini kurmasıdır. Hâl böyle olunca Güney’deki Rum yönetimi, kuzeydeki Türk 
halkını temsil edememektedir. Bu nedenden ötürüdür ki Rum yöneticileri, Kıbrıs Türk 
halkını temsil edecek ve onun adına konuşacak konumda veya durumunda değildirler. 
Bu anlamda, AB üyeliğine alınan Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıslı Türkleri veya Kıbrıs’ın ta-
mamını temsil etmeye yetkili değildir. Zaten adanın kuzeyinde, devlet olma unsurlarının 
tamamına sahip olan KKTC’nin varlığı bile, Rum yönetiminin buna sahip olmadığını gös-
termektedir.9

Özellikle Kıbrıs Türk halkı, 1963’de iki toplumlu cumhuriyetten zorla dışlandıktan 
sonra kendi kendini yönetmiş ve yüksek yargı dışında Rum yönetiminin herhangi bir ku-
rumunda görev almamıştır. Bu yönetimler, 1963-1967’te Genel Komite, 1967-1974’te 
Geçici Türk Yönetimi, 1974-1975’te Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi ve 1975-1983 döne-
minde ise Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) olarak adlandırılmışlardır. 

Aslında her iki topluma mensup yöneticiler, sadece kendi bölgeleriyle sınırlı kalmak 
koşuluyla görevlerini sürdürmüşlerdir. Özellikle Türklerin, 1963 yılı sonunda, devlet me-
kanizmasını bütünüyle ele geçiren Rumlara karşı, kendi yönetimlerini kurmak zorunda 
kaldıkları görülmüştür.10 Bu fiilî ayrılık, 1967 olaylarından sonra Kıbrıs’ta geçici bir Türk 
yönetiminin kurulmasıyla hukukî bir hâl almıştır.

20 Temmuz 1974 tarihli Cenevre Antlaşması’nın 5. maddesinde ise tarafların “fiilen 
Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk Toplumu”11 diye, iki muhtar idarenin kabulü ve 1 Kasım 1974 
tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul kararının 3. ve 4. maddelerinde adada, iki top-
lumun varlığının ve eşitliğinin kabulü ile “Kıbrıs için en ideal çözümün federasyon”12 ol-
duğu görüşü benimsenmiştir. Aslında bütün bunlar, KTFD’nin ilân edilmesinin dış koşul-
larını oluşturmuştur. Buna ilaveten adadaki Türklerin kuzeyde toplanması, yeni bir iskân 
ile istihdam sorununu ortaya çıkarmış ve demokratik hayata geçişi zorunlu kılmıştır.13 
Böylece çok partili ve demokratik parlamenter bir sisteme geçmek ve eşitlik temelinde 
federal yapıya ulaşmak, ancak 13 Şubat 1975’te KTFD’nin ilânı ile olmuştur.

7    1960 Kıbrıs Cumhuriyeti, self-determinasyon ilkesinin her iki toplumca ve hep birlikte kullanılmasından doğmuştur. Bu iki halk, ayrı ayrı 
self-determinasyon ilkesini kullanarak, adanın bölünmesi yerine, aynı devletin çatısı altında iki halkın genel iradeye katılması ve yine kendi 
etnik, dinî, kültürel konuları bakımından muhtar yetkiler kullanmasını kabul etmiştir. Dolayısıyla 1960 Cumhuriyetinin, self-determinasyon   
ilkesinin kullanılmasıyla birlikte ortaklık devletine dönüştüğü görülmüştür.

8     Ayşe Füsun Arsava, “Kıbrıs Sorununun Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”, AÜ SBF Dergisi, LI (1996) 4, s. 44. 
9     Kamuran Reçber, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Alfa Aktüel Yayını, Bursa, 2009, s. 50.
10   Murat Sarıca, Erdoğan Teziç ve Özer Eskiyurt, Kıbrıs Sorunu, İÜ Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1975, s. 227.
11   Tamçelik, 2001:291-293.
12   Tamçelik, 2001:297.
13   Sabahattin İsmail, 100 Soruda Kıbrıs Sorunu, Lefkoşa, 1992, s. 149.

Bundan hareketle tanımanın hiçbir önemi olmadığını söylemek de doğru değildir. 
Tanıyan devlet, herhangi bir siyasî birimi devlet olarak tanıması halinde, artık o devletle 
ilişkilerini devletlerin egemen eşitliği ilkesi çerçevesinde yürüteceğini kabul etmiş de-
mektir. Tanımanın geriye alınamaması veya bu durumun geriye dönük etkisinin olması 
gibi sebepler, hukukî olan bu kurumun önemini ortaya koymaktadır. Bundan dolayı Kıbrıs 
sorununun çözümünde, tanınmanın bir araç olarak kullanılabilmesi veya çözümün is-
keletini yeniden yapılandırabilmesi mümkün olacaktır. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinin 
uluslararası hukuka göre KKTC’yi tanıması, Kıbrıs sorununu çözmek için kapsamlı ve 
radikal bir formülün üretilmesine neden olabilecektir.

Bu araştırmada uygulanan yöntem konusuna gelince, konu daha çok pragmatik bir 
bakış açısıyla ele alınmıştır. Ancak bu bildiride, esas itibarıyla süreç analizine dair bir yön-
tem uygulanmıştır. Özellikle konuyla ilgili analitik değerlendirmeler yapmaya çalışılmıştır. 
Bu yöntemle KKTC’nin Türk Cumhuriyetleri tarafından tanınmasının anlamı, önemi ve 
sonuçları değerlendirilmiştir. 

1. Uluslararası Hukuk Açısından KKTC’nin Statüsü ve Hukuksal Dayanakları:

KKTC’nin ilanı, halkların kendi geleceğini belirleme hakkına, yani self-determinasyon 
ilkesinin kullanılmasına dayandırılmıştır. Bu ilkeye ilaveten KKTC’nin ilanı, birtakım si-
yasal, sosyal ve hukuksal girişimlerin de yüklenici bir rol aldığı unutulmamalıdır. Ancak 
bu araştırmada, KKTC’nin ilanını daha çok devletler hukuku açısından değerlendirileceği 
hatırlatılmalıdır.

Her şeyden önce devletler hukuku, ilkeleri itibarıyla kesinlik kazanmış değildir. Ör-
neğin, self-determinasyon ilkesinin devletler hukukundaki kapsamı, açıklıkla ifade edi-
lememiştir.2 Ancak bu ortamda, bağımsızlığın bir tercih sebebi olacağı düşünülürse, bu 
kavramın, “bağımsız bir devleti kurma hakkını”3 ifade ediyor olması garip karşılanma-
malıdır. Bu yönü ile “halkların kendi geleceklerini belirleme hakkı” anlamına gelen self-
determinasyon ilkesi, bir ulusa mensup bireylerin bağımsız devlet kurma hakkına sahip 
olması anlamına gelmektedir.4 Bu anlamda, kavramın çeşitli dönemlerindeki kullanılış 
biçimine bakıldığında, birbirinden farklı iki anlamla karşılaşılmaktadır: Dahilî anlamıyla, 
belirli özelliklere sahip bir topluluğun, kendi yönetim biçimini seçme özgürlüğü anlamına 
gelmektedir.5 Haricî anlamda ise belirli özelliğe sahip bir toplumun, yabancı bir güce bağlı 
olmadan, ayrı bir devlet olarak teşkilâtlanması anlamında kullanılmaktadır.6 Ancak devlet-
ler hukuku ve self-determinasyon ilkesi açısından KKTC’nin ilanını haklı gösterebilecek 
iki önemli kriter daha vardır. 

2     Bu konuyla ilgili olarak bkz... Rubert Emerson, Sömürgelerin Uluslaşması (Asya ve Afrika Halklarının Ortaya Çıkışları), Çev: Türkkaya Ataöv, 
Ankara, 1965, s. 288-289; Mustafa Şahin, Avrupa Birliğinin Self-Determinasyon Politikası, Ankara, 2000, s. 24.

3  Mustafa Şahin, 2000:24-25; Soyalp Tamçelik, “Değişen Dünya Düzeninde Kıbrıs’ın Yeri ve Self-Determinasyon İlkesinin Yeniden 
Değerlendirmesi”, Manas Sosyal Bilimler Dergisi, (2001) 3, s. 293-298.

4    Robert A. Vitas, The United States and Lithuania, New York, 1990, s. 16.
5    Michla Pomerance, Self-Determination in Law and Practice, The New Doctrine in the United Nations, The Hague, 1982, s. 37-42; Zaim M. 

Necatigil, The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law, New York, 1990, s. 179; Melda Sur, Uluslararası Hukukun 
Esasları, İzmir, 2000, s. 103.

6    Fahir Armaoğlu, Siyasî Tarih 1789-1960, 2. Baskı, AÜ SBF Yayınları, Ankara, 1973, s. 2-3; Pomerance, 1982:37-42; Necatigil, 1990:179; 
Sur, 2000:103.
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na aykırı olduğunu iddia etmektedir. Gerçi Güvenlik Konseyi, adı geçen bu antlaşmaların 
öngördüğü anayasal düzenin ve Kıbrıs Hükümeti’nin var olduğu varsayımından hareketle 
bunu savunmaktadır. Yukarıda bahsi geçen antlaşmalar vardır ve geçerlidirler. Ancak bu 
antlaşmaların öngördüğü düzen, ne yazık ki ortada yoktur. Hatta bunun yerini, iki ayrı 
yönetim düzeni almıştır. 

Kaldı ki Kıbrıs Türk tarafı, Garanti Antlaşması’nın geçersiz olduğunu hiçbir zaman 
iddia etmemektedir. Fakat Rum tarafı Garanti Antlaşması’nın, Kıbrıs’ın egemenliğine ve 
BM Anlaşması’na ters düştüğü gerekçesi ile geçersiz saydığını ilan etmiştir. 

Özellikle BM Anlaşması ile birlikte okunması gereken “Birleşmiş Milletler Anlaşma-
sına Uygun Olarak Devletler Arasındaki Dostane İlişkiler ve İşbirliği ile İlgili Devletler 
Hukuku Prensiplerini Belirleyen 1970 Tarihli BM Genel Kurulunun Deklarasyonu’nda”19 
da halkların eşitlik ve self-determinasyon hakkının tanındığı, yadsınamaz bir gerçektir. 
Bu deklarasyona göre “tüm halklar, self-determinasyon hakkına sahiptirler. Halklar, self-
determinasyon ilkesi ile hiçbir dış müdahaleye uğramaksızın, politik statülerini serbestçe 
belirleme hakkına sahiptirler”.20 Nitekim 15 Kasım 1983 tarihinde Kıbrıs Türk halkı, se-
çilmiş yasama organının aracılığıyla, kendi geleceğini ve politik statüsünü belirlemiş ve 
bunun üzerine bağımsızlığını ilan etmiştir. Böylelikle Kıbrıs Türk toplumu, devletlerarası 
hukuk normları ışığında self-determinasyon hakkını kullanmıştır. 

Bunun üzerine Güvenlik Konseyi, KKTC’nin ilanını geçersiz sayan bir karar almış21 
ve BM Anlaşmasını ve uluslararası hukukun birçok enstrümanını ihlal etmiştir. Güvenlik 
Konseyi, bir yargı organıymış gibi değerlendirme yaparak, kimi devletleri meşru, kimi 
devletleri de gayrimeşru ilân etmiştir. Ne var ki bu karar, uluslararası hukuka uygun bir 
yaklaşım değildir.22 Hatta denebilir ki Güvenlik Konseyi açısından bu durum, yetki aşı-
mıdır.23 Çünkü devletlerarası hukukta, bir devletin devlet olduğunu belirleyen herhan-
gi bir uluslararası mekanizma24 mevcut değildir. Bu yüzden BM Güvenlik Konseyi’nin, 
devletlerarası hukuk normlarına göre KKTC’nin tanınmaması yönünde karar vermesi, bu 
normların ihlali manasına gelmektedir.

Gerçi aynı şeyi, Avrupa Konseyi de yapmıştır.  Özellikle Avrupa Konseyi, “KKTC’yi ta-
nımayan” kararı ile yukarıda belirtilen uluslararası hukuk enstrümanlarından başka, 1975 
Helsinki Nihaî Senedi’nin VIII. maddesinde belirtilen self-determinasyon ve eşitlik hakkı 
19   Necatigil, 1990:178.
20   Necatigil, 1990:178.
21   BM kararları, Güvenlik Konseyi’nin daimî üyelerinin denetimi ve yönlendirmesi altındadır. Böylece KKTC’nin tanınması, uluslararası hukukun 

muhatabı ve konusu hâline getirilmiştir. Özellikle KKTC’nin tanınmaması veya bunun ön şart olarak ileri sürülmesi, yukarıda ifade edilen 
bu güçlerin dünya politikasına ve uluslararası ilişkilere kendi çıkarları açısından tavır ve ağırlık koymak istemesinden kaynaklanmaktadır. 
Bundan hareketle KKTC’nin ilanından hemen sonra alınan ve devlet ilanını hukuken geçersiz sayarak kınayan ve derhal geri çekilmesini 
isteyen 541 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı, KKTC’nin tanınması yönünde en ciddi engel olarak görülmektedir. Karar, taraflıdır ve Kıbrıslı 
Türklerin meşru haklarını hiçe saymaktan başka bir şey değildir. Bu karar, özellikle tarafsız devletler üzerinde çok derin etkiler yapmıştır. 
Örneğin Bangladeş ve Pakistan, ABD’den gelen baskılar sonucu, tanıma yönündeki kararlarından vazgeçmek zorunda kalmışlardır.

22   Bu konuyla ilgili mülahazalara bkz... Füsun Arsava, “Kosova, Güney Osetya, Abhazya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneklerinde Kendi 
Kaderini Tayin Etme Hakkının Değerlendirilmesi”, http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/Pk97HxtFHJsbU4MzbhhXEibtocoooi.pdf, [Erişim 
tarihi: 29.9.2010].

23   Uluslararası hukuk, devletleri oluşum, tarih, siyasal ve sosyolojik bir olgu olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla uluslararası hukuk, ortaya 
çıkan etkin otoritenin ne şekilde ortaya çıktığıyla ilgilenmemektedir. Hâl böyle olunca BM Güvenlik Konseyi’nin, KKTC’nin tanınmasıyla ilgili 
aldığı olumsuz kararlar, yetki aşımına girmektedir. 

25  Bunun için bkz... “Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı ile Söyleşi: İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” 
Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni 

 Tanımak Anlamını Gelir”,  http://www.2023.gen.tr/tamyazi/ocak05_hp.htm [Erişim tarihi: 29.9.2010].

KTFD’nin kurulmasından KKTC’nin kuruluşuna kadar geçen süre, adı federe de olsa, 
devletin kökleşmesi, siyasal kurumların oluşması ve halkın kısa ve uzun vadeli sorunla-
rının çözülmesiyle birlikte, Kıbrıslı Türklerin siyasî hayatında demokratik düzenin yer-
leşmesini sağlamıştır. Bu durumu, BM raporlarında da görmek mümkündür. Zamanın 
BM Genel Sekreteri U-Thant’ın 1965’te Güvenlik Konseyi’ne sunduğu bir raporda, Kıbrıs 
Hükümeti’nin ilamlarının Türk denetimindeki bölgelerde hüküm sürmediğini belirtmiştir. 
1974 Cenevre Antlaşması’nda da görüleceği gibi Kıbrıs’ta iki ayrı yönetim vardır ve Rum 
yönetimi, Kıbrıslı Türkleri temsil etmemektedir. Kıbrıs’ta bu ikiliğe, devletler hukuku açı-
sından bakılacak olursa, şu gerçeğe ulaşmak mümkündür.

Özellikle devletler hukukunda, toprağı bütün ve egemen bir devletin, self-
determinasyon ilkesinin kullanılması suretiyle parçalanması teşvik edilmemektedir. An-
cak bu ilkenin uygulanabilmesi için söz konusu ülkede, tüm halkı veya halkları temsil 
eden bir hükümetin var olmaması gerekmektedir.14 Hattı zatında Kıbrıs’ta, Türkleri ve 
Rumları hep birlikte temsil eden herhangi bir ortaklık hükümeti yoktur. Dolayısıyla Kıb-
rıslı Türklerin self-determinasyon hakkını kullanmalarında herhangi bir hukuksal engel 
de yoktur.

Ancak bütün çözüm çabalarına rağmen Kıbrıs Rum liderliğinin eşitliğe ve ortaklığa 
dayanan bir anlaşmaya yanaşmaması ve Kıbrıs Türk halkını hiçe sayması, KKTC’nin ku-
rulmasını zorunlu kılmıştır. Böylece KKTC, Kıbrıslı Türklerin self-determinasyon hakkının 
kullanıldığı, nihaî ve somut bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında 1974 müda-
halesinin ardından oluşan fiilî yapı, bir devlet olmanın bütün şartlarını yerine getirmesiyle 
birlikte, bağımsızlığın ilanı, bir bakıma var olan duruma, hukukî bir nitelik kazandırmak-
tan başka bir şey değildir.15

Kaldı ki Kıbrıs’ta, Güney Rodezya’daki gibi UDİ16 diye bilinen “tek taraflı bağımsız-
lık” gibi bir durum da söz konusu olmamıştır.17 Aslında tek taraflı bağımsızlık, meşru bir 
hükümetten kopma anlamındadır ki, Kıbrıslı Türkler meşru bir hükümetten kopmuş de-
ğillerdir.18 Dolayısıyla KKTC’nin ilanı, Kıbrıs’ta kurulan iki eşit devletin varlığının dünyaya 
duyurulmasından başka bir şey de değildir. Ancak bu şekilde iki devletin, bir federasyon 
veya konfederasyon çatısı altında yeniden birleşmesine imkân verilebilecektir.

Aslında BM Güvenlik Konseyi, adanın yeniden birleşmesi için Kıbrıs konusunda bir-
takım kararlar almıştır. Ancak Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’la ilgili olarak aldığı kararların 
pek çoğunda, siyasî tercihlerin, hukukî ilkelerden çok daha ağır bastığı görülmektedir. Bir 
başka deyişle alınan kararlar, hukuk ilkelerinden çok, siyasal görüşlere dayanmaktadır. 
Örneğin Güvenlik Konseyi, KKTC’nin ilanını 1960 Kurucu, Garanti ve İttifak Antlaşmaları-
14  Bununla ilgili olarak bkz... “Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in 

Accordance with the Charter of the United Nations”. (BM Anlaşmasına Uygun Olarak Devletler Arası İyi İlişkiler ve İşbirliği Deklarasyonu).
15  Hasan Mor, “AB’nin Aralık 1999 Helsinki Zirvesi Kararları ve Kıbrıs Sorunu”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, VII (1999) 1-2, 

s. 285.
16  Unilateral Declaration of Independence = Tek Taraflı Bağımsızlık.
17 BM Güvenlik Konseyi, Güney Afrika Birliğinden ayrılan Güney Rodezya’nın tanınmaması gerektiğine, 12.11.1965 tarih ve 216 sayılı 

kararında yer vermiştir. Aktaran Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, III. Kitap, 2. Baskı, Ankara, 1997, s. 8. 
18  Bu anlayışa göre self-determinasyon, sadece sömürgecilikten kurtulma amacına yönelik olarak kullanılmıştır. Diğer ayrılıkçı hareketler ise 

ülkesel bütünlüğe aykırı düştüğü gerekçesiyle reddedilmekte ve bu gibi topluluklara self-determinasyon hakkı tanınmamaktadır. Bunun için 
bkz... İlhan Lütem, Devletler Hukuku Dersleri, C. 1, 2. Baskı, Ankara, 1959, s. 104; Jack Donnely, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan 
Hakları, Çev. Mustafa Erdoğan ve Levent Korkut, Ankara, 1995, s. 158.
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bu tarifi bile, tanıma kurumunda yaşanan görüş ayrılıklarını maalesef ortadan kaldırmış 
değildir. Ne var ki bir devletin tanınması, yeni bir devlet kurulduktan sonra, mevcut dev-
letlerin, bu yeni kuruluşu müşahede ve kabul etmesi, aynı zamanda bu yeni devletle ulus-
lararası hukuka uygun ilişkilerde bulunması yönündeki arzusunu bildirmekten başka bir 
şey değildir.30

Buna karşın yeni doğan bir birliğin, devlet olarak tanınabilmesi için, birtakım şart-
ları da taşıması gerekmektedir. Bu siyasî varlık, ancak bu şartları yerine getirmesi ha-
linde devlet olarak tanınmayı talep edebilmektedir. Bu şartlar, 1931 yılında Milletler 
Cemiyeti’nin Daimi Mandalar Komisyonu tarafından da zikredilmiştir.31 Bunlar genel ola-
rak üç ana başlık altında toplanmaktadır.

Uluslararası camiada, özellikle devletler hukukçusu olarak ün yapmış Georg Jellinek’in 
de ortaya koyduğu gibi Üç Element Teorisinden32 söz etmek gerekecektir. Bugün hâlâ 
geçerliliğini koruyan bu teoriye göre devleti oluşturan üç unsur, insan topluluğu, ülke ve 
egemenlik kriterlerinin yerine getirilip getirilmediğine, etkin bir otoritenin mevcut olup 
olmadığına ve etkin otoritenin kamu düzenini kurup kurmadığına ve bunu devam ettirme 
ehliyetinin olup olmadığına bakarak bir değerlendirme yapmak ve bunun sonucunda or-
taya çıkan entiteyi tanıma veya tanımama hakkını vermektedir. 

Ne var ki günümüzde tüm kriterleri tamamladığı halde tanınmayan devletler oldu-
ğu gibi, kriterleri tamamlamadığı halde tanınan devletler de vardır. Bu durum, hukukî 
sonuçları olan ve tek taraflı siyasî bir irade beyanı olarak tanımlanan tanıma işleminin, 
uluslararası hukukta siyasî bir araç olarak kullanıldığının resmidir. Buna göre KKTC’nin 
durumu şu şekilde değerlendirilebilir:

KKTC’nin Sınırları Belirli Bir Ülke Olması (Toprak):

Devletin oluşumunu sağlayan unsurlardan birisi, sınırları belli bir arazinin veya sınır-
ları tayin edilmiş bir toprak parçasının, bir başka deyişle bir ülkenin varlığıdır.33 Kaldı ki bir 
devlet, varlığını ve şahsiyetini belli bir ülke üzerinde yerleşerek gösterebilir. Belli ve sabit 
bir ülkesi olmayan bir devlet, varlığını ispat etmiş sayılmaz.34 Pek tabiî ki, ülkesi bulun-
mayan bir devlet, düşünülemez. Dolayısıyla KKTC’nin bu ilkeye dayanarak uluslararası 
camiadan, özellikle de Türk Cumhuriyetlerinden bir devlet olarak tanınmayı talep etmesi 
mümkündür. Kaldı ki KKTC, sınırları belli bir toprak parçası üzerinde kurulduğu sabittir. 
Toplam olarak 3.355 km2’lik bir yüzölçümüne binaen kara, hava ve deniz hâkimiyetine 
sahip olması, KKTC’nin tanınması için yeterli bir husustur.

1953, s. 2; Haşim Mirci, Devletler Hukuku Notları, 2. Baskı, Ankara, 1953, s. 43; Seha L. Meray, Devletler Hukukuna Giriş, C. 1, 3. Baskı, 
Ankara, 1968, s. 267; Hamza Eroğlu, Devletler Umumî Hukuku El Kitabı, C. 1, Ankara, 1979, s. 127; Semin Töner Şen, “Uluslararası 
Hukukta Tanıma Kavramı ve Kıbrıs’ın Tanınması”, Balıkesir Barosu Dergisi, (2003), s. 19.

30  Schwarzenberger, 1950:28; John Basset Moore, A Digest of International Law, Vol. 1, Washington, 1960, s. 74.
31  Crozat, 1953:3.
32  Üç Element Teorisi 1933 tarihli Montevideo deklarasyonunda, Milletler Cemiyeti döneminde Mandalar Komisyonu tarafından ve son olarak 

da 1991 tarihli Badinter Komisyonu tarafından teyit edilmiştir.
33  Ayferi Göze, Devletin Ülke Unsuru, İstanbul, 1959, s. 5.
34  Eroğlu, 1979:104.

ilkelerine de ters düşmektedir. Bu maddeye göre tüm halklar, iç politik statülerini hiçbir 
dış müdahaleye uğramaksızın belirleme özgürlüğüne sahiptirler. Kaldı ki bu hakkı, Kıbrıs 
Türk halkı da kullanmıştır. Ancak uluslararası bir sorun olarak devam eden Kıbrıs mesele-
sinde, self-determinasyon ilkesinin hukukî değil, siyasî25 olarak kullanıldığı görülmüştür.

Aslında bu durum, kısmen de olsa Kosova’nın bağımsızlık ilanı ile ilişkilendirilebilir. 
Çünkü Uluslararası Adalet Divanı Başkanı (ICJ) Hisashi Owada, uluslararası hukukta dev-
let ilanını yasaklayan bir hüküm olmadığını ifade ederken, Mahkeme (ICJ) de Kosova’nın 
bağımsızlık ilanını uluslararası hukuka aykırı bulmamıştır.26 Dolayısıyla Uluslararası Ada-
let Divanı, Kosova’ya meşruiyet vermeyi,27 onu tanıyan veya tanıyacak olan devletlere 
bırakmayı uygun görmüştür. Ne var ki uluslararası kuruluşlar veya aktörler, KKTC’nin 
ilanını bu şekilde değerlendirmemişlerdir.

2. Uluslararası Hukuka Göre KKTC’nin Tanınması:

Birçok yönüyle halen tartışma konusu olan tanıma müessesesi, uluslararası hukukun 
belki de en güç meselelerinden birisidir. Özellikle bu müessesesinin, mahiyeti ve hukukî 
etkileri üzerinde devam eden görüş ayrılıkları, ciddi tartışmalara yol açmaktadır. Dolayı-
sıyla bu bildirinin de konusu olan Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi tanırken, tanımanın 
açıklayıcı ya da kurucu etkisi olup olmamasına, antlaşma niteliğinin bulunup bulunması-
na ve bunun diğer devletler açısından zorunlu olup olmamasına dair konular, derin görüş 
ayrılıklarına neden olmuştur. Aslında tanımanın, KKTC özelinde tartışılması bile, tek bir 
tanıma tarifinin olmadığını göstermektedir.

Her şeyden önce tanımanın uluslararası hukuka göre genel bir tarifi yapılması ge-
rekirse, herhangi bir uluslararası hukuk kişisinin kendi dışında oluşan bir olayı, duru-
mu, belgeyi ya da iddiayı kendi adına geçerli kabul ettiğini ve uluslararası ilişkilerini bu 
veriler ışığında devam ettireceğini belirttiği, tek taraflı hukukî bir işlemdir.28 Dolayısıyla 
Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi tanıması, her bir devletin münhasıran yapacağı bir işlem 
olduğu unutulmamalıdır. Kaldı ki KKTC’yi tanıma, bu devletlerin hiçbirine hukukî bir yü-
kümlülük de getirmez. 

Devletlerin tanınması ile ilgili olarak dikkati çeken ilk ve en önemli belgenin, 1936 yı-
lında Uluslararası Hukuk Enstitüsü tarafından yapıldığı bilinmektedir. Buna göre “yeni bir 
devletin tanınması, belirli bir ülke üzerinde, siyasî bakımdan teşkilatlanmış, var olan diğer 
herhangi bir devletten bağımsız ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri yerine 
getirmeye muktedir bir insan topluluğunun varlığının, bir veya birçok devlet tarafından 
kabul edilmesi ve bu devletlerin yeni devleti uluslararası camianın bir üyesi olarak sayma 
niyetlerini açıklayan serbest bir tasarruftur”.29 Ancak Uluslararası Hukuk Enstitüsü’nün 
25   Tamçelik, 2001:295.
26  BM Güvenlik Konseyi, Kosova’nın tanınmasını yasaklayan herhangi bir kararı yoktur. Bu yüzden Kosova şimdilik 69 devlet tanımıştır.
27  BM Güvenlik Konseyi, 1244 (1999) sayılı kararla Sırbistan’ın toprak bütünlüğünü savunurken, Kosova’nın tanınmasına ses çıkarmamıştır. 

Uluslararası camianın KKTC örneğindeki tutumu ise farklıdır. Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararının Kosova’nın bağımsızlığını 
engellemediğini kabul eden uluslararası camia, 27 yıl önceki 541 (1983) ve 550 (1984) sayılı kararların, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak 
bütünlüğünü koruyor olması, KKTC’nin tanınmaması yönünde en büyük engel olduğu unutulmamalıdır.

28 Georg Schwarzenberger, A Manual of International Law, Second Edition, London, 1950, s. 27; Vitas, 1990:17; Charles Taylor, 
Multiculturalism and The Politics of Recognition, New Jersey, 1992, s. 26; Semin Töner Şen, “Uluslararası Hukukta Tanıma Kavramı ve 
Kıbrıs’ın Tanınması”, Balıkesir Barosu Dergisi, (2003), s. 19.

29  Cemil Bilsel, Devletler Hukuku, C. 1, İstanbu1, 1941, s. 60; Charles Crozat, Devletler Hukukunda Tanıma, Çeviren: Edip F. Çelik, İstanbul, 
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huriyetleri için uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri yerine getirmeye muktedir 
olmayan bir KKTC’nin, uluslararası alanda bir devlet olarak tanınmasının hiçbir anlamı 
olmayacaktır.

Bütün bunlar göstermektedir ki KKTC, uluslararası hukuka göre devlet olmanın üç 
şartını hakkı ile yerine getirmiştir. Buna göre KKTC, bir devlet olarak bütünlüğünü, ba-
ğımsızlığını ve topraklarını korumaya, refah düzeyini yükseltmeye, kendi kendini istediği 
biçimde organize etmeye, çıkarlarına göre yasalar çıkarmaya, kendi hizmetlerini kendi 
başına yapmaya, kendi hukukunu korumaya ve mahkemelerinin yeterliliğini savunmaya 
hak kazandığı söylenebilir. Dolayısıyla uluslararası hukuka göre bu hakların yürürlüğe 
girmesi veya uygulanması, diğer tanınmış devletlerin haklarının yürürlüğe girmesi veya 
uygulanmasından pek de farklı değildir.

3. Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi Tanımasının Siyasî Boyutu ve Önemi:

Uluslararası hukukta, tanımanın belirli durumlarda yasaklandığı şartlar vardır. Dola-
yısıyla uluslararası hukuka göre Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi tanımamasıyla41 ilgili 
olarak üç ana ilkeden söz edilebilir. Bu üç ilke, Türk Cumhuriyetlerinin tanıması yönünden 
irdelenecek olursa, ortaya şu gerçekler çıkacaktır. 

Güce Başvurmanın Yasaklanması İlkesi (Stimson Doktrini):

Uluslararası hukuka göre tanımaya getirilen birtakım sınırlamalar vardır. Bunların ba-
şında “güç kullanmanın yasaklanması ilkesi”42 gelmektedir. O zaman, KKTC özelinde şöy-
le bir sonuç çıkartılabilir: Türk Cumhuriyetlerinin, özellikle de uluslararası hukuka aykırı 
bir şekilde güç kullanılarak kurulan KKTC’yi, bir devlet olarak tanıması mümkün değildir. 
Bu zaviyeden bakılacak olursa, Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi tanıması, uluslararası hu-
kukun yasakladığı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aslında güç kullanmayla kurulan devletlerin tanınmasına getirilen yasaklama, ya 
üçüncü bir devletin uluslararası hukuka aykırı müdahalesine veyahut self-determinasyon 
hakkı olmayan bir topluluğun ayrılıkçı hareketi sonucu kurulan devletlerin tanınmasına 
yöneliktir.43 Dolayısıyla Stimson Doktrini olarak da adlandırılan bu ilkeye göre, uluslara-
rası hukuka aykırı biçimde, güç kullanımı sonucu oluşan devletler tanınmamaktadırlar.44

Ancak bu durum, KKTC’nin ilanı için pek geçerli bir kavram değildir. Zira KKTC, şekli 
olarak 1983 yılında kurulmuş bir devlettir. Dolayısıyla 1974 Barış Harekâtı’ndan sonra 
kurulduğunu iddia etmek doğru değildir. Bundan da anlaşılacağı üzere KKTC, Stimson 
Doktrini’ne istinaden, yani kuvvet kullanmak suretiyle kurulmuş bir devlet olmamakla 
birlikte, konjontürel gelişmelerin ortaya koyduğu ve Kıbrıs Türk halkının iradesinin yansı-
dığı siyasî bir oluşum olması açısından müstakil bir devlettir.

41   Bir devletin bir başka devleti tanımamasıyla ilgili gerekçelere bkz.... Crozat, 1953:4; Eroğlu, 1979:128; Pazarcı, 1997:6; Sur, 2000:121.
42   John Dugard, Recognition and United Nations, Cambridge, 1987, s. 25.
43   Dugard, 1987:25; Vitas, 1990:20; Pazarcı, 1997:7.
44  Crozat, 1953:4; Dugard, 1987:28; Pazarcı, 1997:7; Thomas D. Grant, The Recognition of States, Westport, 1999, s. 130-131; Sur,    

2000:121.

KKTC’de Egemen ve Üstün Bir Otoritenin Varlığı (Hükümet):

Siyasî bir birliğin, devlet niteliğini kazanıp, tanınmayı talep edebilmesi için birtakım 
şartları yerine getirmesi gerekir. Özellikle bu birliğin, taşıması gereken şartlar arasında 
egemen ve üstün bir otoritenin varlığından bahsedilebilir. Ne var ki belirli bir insan toplu-
luğunun, belirli bir ülke üzerinde bir araya gelmesi, bir devletin varlığından söz edebilmek 
için yeterli değildir. Bunun yanında siyasî ve hukukî teşkilatlanmanın da gerçekleşmesi, 
mutlak bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır.35 Bu teşkilatlanma, görevlerini halkın itaat 
ve itimadı ile yerine getiren, o ülke üzerinde bir araya gelmiş insan topluluğunun ihtiyaç-
larını karşılayan ve onları temsil eden egemen ve üstün bir kamu otoritesi olarak tecelli 
etmesi beklenmektedir. 

Bu unsurun KKTC’de gerçekleşip gerçekleşmediği, iki hususun incelenmesiyle an-
laşılabilir. Bunlardan birincisi, KKTC’nin bünyesinde, diğer bütün devletlerden bağımsız 
bir hükümetin36 var olup olmadığıdır. Çünkü bu durum, KKTC’nin bünyesinde diğer dev-
letlerden bağımsız bir hükümetin var olması, tanıması istenen Türk Cumhuriyetleri için 
uluslararası sorumluluğu olan bir konudur. Özellikle bağımsız bir hükümeti bulunmayan 
bir devletin tanınması, bir diğer devletin iç işlerine karışma şeklinde yorumlanacağından, 
uluslararası suç işlenmiş olabilecektir.37 Bir başka deyişle KKTC’de bağımsız bir hükü-
metin bulunmaması, Türk Cumhuriyetleri için bir devletin, diğer bir devletin iç işlerine 
karışması anlamına gelecektir. Ne var ki KKTC’nin devlet aygıtında, bağımsız bir hükümet 
teşkilatlanması var olduğundan, böyle bir suç unsurundan söz etmek mümkün değildir. 

Dikkate alınması gereken ikinci bir husus da KKTC bünyesindeki hükümetin, nüfu-
sun geneli tarafından itaat ve itimat edilen bir hükümet olup olmadığıdır.38 Çünkü Türk 
Cumhuriyetleri için KKTC’nin egemen ve üstün bir otoritesinin, yani var olan hükümetin 
istikrarını, halkın itaat ve itimadına mazhar olduğunu sorgulaması açısından önemlidir. 
Özellikle KKTC hükümetlerinin Kıbrıs Türk halkının itimadına mazhar olduğu göz önün-
de bulundurulacak olursa, Türk Cumhuriyetleri için KKTC’nin tanınmasına hiçbir engel 
yoktur.

KKTC’nin Uluslararası Yükümlülükleri Yerine Getirmeye Muktedir Olması:

Pek tabiî ki bu şartlar, KKTC’nin bir devlet olarak tanınması için yeterli değildir. Bunun 
yanında KKTC’nin, uluslararası hukuktan doğacak yükümlülükleri39 de yerine getirmesi 
için muktedir olması istenecektir. Aksi takdirde Türk Cumhuriyetleri için tanınmanın tâbi 
sonucu olan ‘her türlü uluslararası ilişkiye girebilme veya ilişki kurabilme’ eylemi gerçek-
leşebilecektir. 

Aslında bir devleti tanımanın temel amacı, o devletle her türlü uluslararası ilişkiyi ku-
rabilmekse, Türk Cumhuriyetleri de KKTC’nin bir devlet olarak bu ilişkileri layıkıyla yeri-
ne getirme gücüne40 sahip olduğunu gözlemlemek isteyeceklerdir. Kaldı ki Türk Cum-
35      Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap, 5. Baskı, Ankara, 1998, s. 19.
36    Burada teşkilatlanmış bir kamu otoritesinden söz edilmek istenmektedir. Bunun için bkz... Crozat, 1953:3.
37    Bununla ilgili olarak bkz... Pazarcı, 1997:7.
38    Bunun için bkz... Crozat, 1953:3.
39    James H. Wolfe, Modern International Law, Washington, 2002, s. 185.
40    Wolfe, 2002:188.
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Ne var ki uluslararası hukukta tanıma kurumu açısından önemli olan bu hak, ayrılıkçı 
hareketler için ülkesel bütünlüğe aykırı düştüğü, hatta parçaladığı48 gerekçesiyle redde-
dilmektedir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda self-determinasyon hakkı tanınmamakta ve 
meşru sayılmamaktadır.49 Bu gerekçeye istinaden Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi ta-
nıması halinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ülkesel, devletsel ve rejimsel bütünlüğünü yok 
edeceğinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla Kıbrıslı Türkler, uluslararası hukukta self-
determinasyon hakkına sahip olmayanların durumuna düştüğünden, KKTC’nin tanınma-
ması yönünde güçlü bir kanaat oluşmuştur. Bu durumu, BM Güvenlik Konseyi’nin çeşitli 
kararlarında50 da bulmak mümkündür.

Bundan hareketle Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi tanıması için rasyonel bir projek-
siyon ve plan yapmak gerekecektir. Tanınma stratejisinde, bazı devletler veya en azından 
Türk Cumhuriyetleri tarafından KKTC’nin tanınması, temel amaçlardan birisi olmalıdır. 
Şayet bunun gerçekleşmesi mümkün olmayacaksa, KKTC’nin tanınma imajını destekle-
yecek veya artıracak eylemelere önem verilmelidir. Ne var ki tanınma stratejisinin esas 
amacı, KKTC’nin salt tanınması şeklinde olmamalıdır. Bunun dışında bazı devletlerde ve 
uluslararası teşkilatlarda temsilciliklerin açılması için girişimlerde bulunması,51 uluslara-
rası toplantılara gözlemci üye gönderilmesi gibi tanınma imajı yaratabilecek yöntemler 
geliştirilmelidir. KKTC’de özellikle yabancı yatırımların arttırılması, uluslararası ticaretin 
sağlanması, direkt uçuşların gerçekleştirilmesi ve turizmin geliştirilmesi gibi hususlar, 
tanınma imajının oluşturulmasında önemli bir rol oynayacaktır. Böylece zihinlerde oluş-
turulacak tanınma algısıyla, Rumları makul bir anlaşmaya çekmek mümkün olabilecektir.

KKTC’nin tanınmasıyla52 ilgili bu yeni strateji, sarih (açık) tanımadan ziyade zımnî� 
(üstü kapalı) tanıma şeklinde olurken, de jure (hukukî) tanıma53 yerine de facto54 (fiilî) yo-
lunu seçmek daha faydalı olacaktır. Böylece KKTC’yi tanımak isteyen Türk devletleri veya 
diğer devletler, uluslararası hukukun ve konjonktürün baskısından uzak hareket edebilme 
imkânına kavuşmuş olacaklardır. 

Aslında Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi zımnen tanıması, bu devletle sadece tanıma 
iradesini içeren bir ilişki içine gireceğini göstermektedir. Bir başka deyişle, zımnî tanıma-
da, KKTC’nin tanındığı sarih bir açıklamayla belirtilmeyecektir. Özellikle bu oluşumun, 
iradî olarak tanınabileceğinin ifade edilmesi, temel hedef olacaktır. 

KKTC’nin de facto tanınması ise Türk Cumhuriyetleri açısından muhtelif şüphelerinin 
olduğu, bu yüzden sınırlı ve geçici olarak hukukî ilişkilere girme isteğini ortaya koyduğu 
48  Cassese, 1995:173.
49  Lütem, 1959:104.
50  BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı 541 (1983) ve 550 (1984) sayılı kararlar buna delildir. BM Güvenlik Konseyi, uluslararası hukuka aykırı 

olarak ve kuvvet kullanma yoluyla kurulduğu varsayımına dayanarak, 18 Kasım 1983 tarihli ve 541 sayılı kararı ile KKTC’nin kuruluşunu 
batıl ilan etmiş ve diğer devletlere Kıbrıs Cumhuriyeti’nden başka bir devletin tanınmaması çağrısında bulunmuştur. 

51 GKRY, 2006 yılında Katar’da büyükelçilik açmış, buna tepki gösteren Türkiye ile ilişkilerinin bozulmasını istemeyen Katar, KKTC’ye de 
temsilcilik açma izni vermiştir. 2009 yılında ise GKRY, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Endonezya, Küba, Brezilya ve Bulgaristan’da 
büyükelçilik açmıştır. Fakat KKTC tarafından bu devletlere yönelik herhangi bir çalışma gerçekleştirilmiş değildir. Rum yönetimi, 2011 
yılında Kuveyt ve Kazakistan’da, 2012 yılında ise Kanada’da büyükelçilik açmayı planlamaktadır. Aslında GKRY’nin en büyük hassasiyeti, 
uluslararası alanda KKTC’nin tanınmasını veya buna yönelik imaj gelişimini önlemek ve kendi etkinliğini artırmak için bu yola tevessül ettiği 
görülmüştür. GKRY’nin açacağı elçilikler için bkz… Atilla Sandıklı, “Yeni Kıbrıs Stratejisi ‘Tanınma’”, http://www.bilgestrateji.com/store/
dergi2/Atilla.pdf, [Erişim Tarihi: 29.9.2010].

52   Uluslararası hukuktaki bütün tanınma işlemleri, hukukî işlem niteliğindedir. Ancak uluslararası uygulamaya bakıldığında iki çeşit tanımayla 
karşılaşılmaktadır. Bunlardan biri de facto, diğeri de de jure tanıma olarak sınıflandırılmıştır.

53  De Jure tanıma, kendi içinde açık ve zımnî tanıma olarak ikiye ayrılmaktadır.
54  De facto tanıma geçici, geriye alınabilir ve etkileri göreceli olarak sınırlı bir tanıma şeklidir. 

İç İşlerine Karışmama İlkesi:

Bir devletin iç işlerine karışmamak, uluslararası sorumluluğun getirdiği bir normdur. 
Çünkü bir devletin iç işlerine karışmak, ilgili devletin egemenliğine zarar verebilmektedir. 
Bu nedenle iç işlerine karışmama ilkesi, devletlerin bağımsızlığı ve egemen eşitlik prensi-
binin zorunlu bir halidir.45 Dolayısıyla devletlerin tanınması hususunda uyulması gereken 
kuralların başında iç işlerine karışmama ilkesi gelmektedir. Bu ilkeden hareketle Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin iç işlerine karışmama gereği olarak “ayrılıkçı Kıbrıslı Türklerin” kurduğu 
KKTC’yi de tanımamanın, uluslararası bir kural olduğunu iddia edenler vardır. Aslında 
bu durum, uluslararası toplumun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin siyasî rejimine ve egemenlik 
alanına giren konularda müdahale etmemesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Türk 
Cumhuriyetlerinin KKTC’yi tanıması, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iç işlerine karışması olarak 
nitelendirilebilecektir. Bu gibi durumlar, iç işlerine müdahale şeklinde değerlendirilece-
ğinden, uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır. Hatta bu tür eylemler, uluslararası 
suç olma niteliğini taşımaktadırlar.

Ne var ki KKTC’nin ilanı ve bir devlet olarak varlığı, bu ilkeye göre değerlendirilmesi 
doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü KKTC, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devlet aygıtından kop-
muş aslî bir parça değildir. Dolayısıyla bütününden kopmayan bir parçanın aynı olduğunu 
iddia etmek ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinden söz etmek mümkün değildir. Kıb-
rıslı Türklerin 1960 rejiminin oluşturduğu devlet aygıtından kopartılmalarının başlangıç 
tarihi Aralık 1963’tür. 1964-1967 arasındaki dönemde cumhuriyet rejimini kuran Kurucu, 
Garanti ve İttifak Antlaşmalarını tek taraflı değiştirerek, etnik ve zihinsel olarak monist bir 
Rum devleti haline getirilen Kıbrıs Cumhuriyeti, artık eski yapıda bir devlet değildir. Dola-
yısıyla bu sürecin başlangıcında Kıbrıslı Türkler yer almadığı gibi oluşan yeni şartlara ve 
konjonktüre göre yeniden yapılanma ihtiyacı hissetmişler ve zaman içinde kendi idarî ya-
pılarını kurmuşlardır. Bu haliyle değerlendirmek gerekirse KKTC, Kıbrıslı Türklerin siyasal 
kimliğinin evrimleşmesi sonucu ortaya çıkmış bir devlet olarak görülmelidir. Aslında bu 
durum, Kıbrıslı Türklerin ‘otonomi yönetiminden’ ‘devletleşme’ sürecinde aldığı yolun, 
bir gereği olarak değerlendirilmelidir.

Bütün bunlar göstermektedir ki KKTC’nin Türk Cumhuriyetleri tarafından tanınması, 
etnik yapısının değiştiği, idarî ve hukukî bürokrasinin farklılaştığı, monist bir devlet halini 
aldığı 1960 rejiminin, namı diğer Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iç işlerine karışmak anlamına 
gelmediği ortadadır.

Self-Determinasyon İlkesi:46

Halkların kendi geleceğini belirlemesi anlamına gelen self-determinasyon ilkesi, 
bir ulusa mensup bireylerin, bağımsız devlet kurma hakkına sahip olması anlamına da 
gelmektedir.47 Kıbrıs’ta da olduğu gibi KKTC’nin bir devlet olarak halkının, yani Kıbrıslı 
Türklerin, siyasî rejimini ve anayasal düzenini serbestçe belirleme hakkına sahip olması, 
beklenmedik veya kabul edilemeyecek bir şey değildir. Çünkü KKTC, Kıbrıs Türk halkının 
serbestçe ortaya koyduğu iradesinin bir sonucu olarak görülmelidir.

45  Sur, 2000:111.
46  Birinci bölümde ayrıntılı bir şekilde verildiği için burada konu gereği zikredilecektir.
47  Self-determinasyon ilkesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz... Antonio Cassese, Self Determination of Peoples, Cambridge, 1995, s. 1-37.
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Kıbrıslı Rumlar, KKTC olgusunun kurulmak istenen yeni düzene ters düştüğünü, 
‘meşru yönetimden’(!) kopma anlamına geldiğini, önceki yönetimin yani Kıbrıs Cumhu-
riyeti veya GKRY’nin meşru bir yönetim olmadığını göstereceğinden rahatsızlık duymak-
tadırlar. Hâlbuki BM Anlaşması ile birlikte okunması gereken Birleşmiş Milletler Anlaş-
masına Uygun Olarak Devletler Arasındaki Dostane İlişkiler ve İşbirliği ile İlgili Devletler 
Hukuku Prensiplerini belirleyen 1970 tarihli BM Genel Kurulu’nun deklarasyonunda da 
belirtildiği gibi self-determinasyon hakkı, “ülkede yaşayan bütün halkı; ırk, inanç ve renk 
ayrımı yapmadan yöneten bir hükümetin bulunmaması durumunda, egemen ve bağımsız 
devletten söz etmek mümkün değildir”60 demektedir ki, Kıbrıs’ta 21 Aralık 1963 tarihin-
den itibaren meşru bir yönetimden söz etmek mümkün değildir.

Kıbrıslı Türkleri temsil etmeyen ve adanın kuzeyinde egemenliği bulunmayan Kıbrıs 
Cumhuriyeti Hükümeti, aslında GKRY’ye dönüşmüştür. Kıbrıs Hükümeti tarafından tem-
sil edilmeyen ve Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’ni kuran Antlaşmalar ve 16 Ağustos 1960 ta-
rihinde Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nı imzalamış olan Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs Devleti’ne 
karşı self-determinasyon hakkını kazandığı gibi, ayrı bir devlet olma arzusunu da ileri 
sürebilirler. 

Bunun dışında unutulmaması gereken diğer bir husus da KKTC’nin güç kullanma 
yoluyla kurulmadığıdır. Zira Türk Silahlı Kuvvetleri’nin meşru müdahalesi 1974 yılında 
olmuş, buna karşın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983’te kurulmuştur.

Her ne kadar KKTC, uluslararası alanda tanınmamış olsa da gerek sahip olduğu 
toprak parçası, gerek belirli bir insan potansiyeli ve gerekse teşkilâtlanmış hükümetiyle 
siyasî bir varlıktır. Zaten tanınmanın, hukukî bir irade beyanı olmaktan çok, esasta siyasal 
nitelikli bir işlem olduğunu da unutmamak gerekir. Özellikle şunu diyebiliriz ki, konunun 
siyasal yanı, ‘KKTC’nin devlet olarak tanınmamasını’ gerektirecek kadar önemlidir. Kaldı 
ki devlet olma özelliğine sahip KKTC’nin, Türkiye dışında tanınmamış olmasının sebebi 
de işte budur.

Hâl böyle olunca KKTC’nin tanınması, pek çok yönüyle tartışılan bir konu olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. 

Özellikle Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi tanıması, birtakım problemleri de berabe-
rinde getirecektir. Buna göre Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi tanımasında: 

* Tanımanın açıklayıcı veya kurucu etkisinin bulunup bulunmayacağı, 
* Tanıma işleminin zorunlu olup olmayacağı, 
* Tek taraflı hukukî bir işlem veya özel bir antlaşma imzalanıp imzalanmayacağı,
* Tanımanın şarta bağlanıp bağlanmayacağı konusunda yoğunlaşılacaktır. 
Aslında KKTC’nin, ne bir devlet olarak tanınmasına ihtiyacı vardır, ne de Türk Cumhu-

riyetlerinin KKTC’yi bir devleti olarak tanıma yükümlülüğü bulunmaktadır. Çünkü KKTC’yi 
tanıma, onu bir devlet olarak var etmeyeceği gibi, tanımanın yokluğu onu yok saymaya 
da yeterli olmayacaktır. Ancak bundan şu sonuç çıkartılmamalıdır: “KKTC’nin Türk Cum-
huriyetleri tarafından tanınmasının hiçbir önemi yoktur” gibi tezin savunulması da doğru 
bir yaklaşım değildir. 
60  Bunun için bkz... Sevin Toluner, Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Milletlerarası Hukuk, İstanbul, 1977, s. 422.

bir yoldur.55 Böylece Türk Cumhuriyetlerinde de facto tanımayla, KKTC’nin bağımsızlı-
ğına, ülke üzerindeki otoritesine veya devamlılığına ilişkin birtakım şüpheleri olduğu ve 
kendisini tam olarak bağlamak istemediği görüşü ortaya çıkmaktadır. Hal böyle olunca 
Türk Cumhuriyetleri açısından böyle bir tanınma yararlı olabilecektir. Bu yöntemle, hem 
KKTC’yle çeşitli alanlarda ilişkiye girilebilecek, hem de gerektiğinde bu işlem geri alına-
bilecektir.

Buna ilaveten birtakım teoriler de KKTC’nin tanınmasına değer atfetmektedirler. Ör-
neğin Declaratory (İlan Edilen) Teorisi, siyasal bir gerçeğin ilan edilmesine dayanmakta-
dır.56 Bu teoriye göre KKTC, bağımsızlığını ilan eden bir devlet konumundadır. Dolayısıyla 
KKTC, var olmuştur ve tanınmaya da hak kazanmıştır. Hâl böyle olunca KKTC, tanınmaya 
değer bir devlet olarak karşımızda çıkmaktadır. 

Constitutive (Oluşturulmuş veya Oluşmuş) Teoriye göre ise yeni bir devletin kuruldu-
ğu öne sürülmekte ve bu yeni devletin veya hükümetin fiilen var olduğu anlatılmaktadır.57 
Bu cihetten hareketle KKTC’nin, çoktan beri tanınma hakkına sahip olduğu görülecektir. 

Realpolitik görüşe göre ise bir devletin demokratik veya anayasal hükümetine bakar-
ken, onun hangi yasal kritere göre kurulduğuna bakmaksızın, sadece siyasal gerçekliğini 
değerlendirmektedir. Dolayısıyla bu görüşe göre KKTC’nin bağımsızlığı ve egemenliği, 
kabul edilebilir bir şeydir. 

Bütün bunlardan sonra denebilir ki, Türk Cumhuriyetleri, bağımsız ve egemen bir 
devlet olarak KKTC’yle diplomatik ilişkiye girmesi gerçekçi bir yaklaşımdır. Tasvip edilsin 
veya edilmesin KKTC, bir devlet olarak zaten vardır. Eğer uluslararası hukuk, devletle-
rarası ilişkileri tanzim edip ayarlıyorsa, mutlaka evrensel kriterler taşımalıdır. Özellikle 
KKTC’nin bir devlet olarak tanınmaması, onun var olmadığı anlamına gelmez.58 Bu yönü 
ile KKTC’nin, dıştan gelecek herhangi bir tasvibe ihtiyacı yoktur. Kaldı ki diplomasi anane-
lerine göre bir devletin yasallığı ve devlet olup olmadığı tartışılamaz. Özellikle bir devletin, 
yeni kurulan bir başka devletin yasal olup olmadığını sorgulaması, hâkimiyet doktrinine 
de ters düşmektedir. 

Görüldüğü gibi birçok teori ve doktrin, KKTC’nin uluslararası hukuk çerçevesinde ge-
çerli olabileceğini ve tanınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

SONUÇ

Ortaya çıktığı günden itibaren önemini yitirmeyen Kıbrıs meselesinin, bugün ulaştığı 
noktanın iki önemli boyutu vardır.59 Birincisi Kıbrıs’taki fiilî durumun, hukuka uygunluğu-
nun kabul edilmemesi veya tarafların hukukî bir düzenleme üzerinde anlaşmaya varama-
masıdır. İkincisi ise Kıbrıs’ta bir millet veya halkın oluşmaması ve buna istinaden Kıbrıslı 
Türklerin self-determinasyon hakkının göz ardı edilmek istenmesidir. 
55  De facto tanıma usulleri için bkz... Brian Galpin, A Manual of International Law, London, 1950, s. 11; Meray, 1968:273; Pazarcı, 1997:8; 

Schwarzenberger, 1950:28.
56   Wofe, 2002:58-63.
57   Wolfe, 2002:102-14. 
59  “Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı ile Söyleşi: İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması;
 “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni 
 Tanımak Anlamını Gelir”, http://www.2023.gen.tr/tamyazi/ocak05_hp.htm [Erişim tarihi: 29.9.2010].
59  Bu konuyla ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi için bkz... Tamçelik, 2001:295-296.
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Kanaatimiz o yöndedir ki, Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi tanıması, uluslararası hu-
kuk bazında önemli bir etki yapacağı gibi, bunun herhangi bir şarta bağlanamayacağı, 
diğer devletler açısından bir zorunluluk arz etmeyeceği ve tek taraflı bir hukukî işlem ola-
cağı yönündedir. Dolayısıyla Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi bir devlet olarak tanıması, 
hâlihazırda devam eden tartışmalara bir son vermesi ve neticeleri itibarıyla büyük katkı 
sağlaması beklenmektedir. 

Aslında Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi bir devlet olarak tanıması, Kıbrıs Türk halkı 
ve onun kurduğu devlet için özelde birtakım yararları sağlayacaktır: 

1. KKTC’nin tanınması, Türk Cumhuriyetleriyle Kıbrıs Türk halkı arasında ilişkileri ar-
tıracak ve bu ilişkiye, hukukî bir çehre kazandıracaktır. 

2. KKTC, Türk Cumhuriyetleri nezdinde dokunulmazlıktan ve yargı bağışıklığından 
yararlanacaktır. 

3. KKTC’nin kendi kamu işlemlerine, Türk Cumhuriyetlerinin iç hukuk gereği saygı 
göstermesi sağlanacaktır.

4. KKTC’nin Türk Cumhuriyetlerince tanınması, her şeyden önce KKTC’nin uluslara-
rası sorumluluklarını artıracak ve küresel siyasete dahil olmasını sağlayıp kolaylaştıra-
caktır.

Buna ilaveten genelde:
5. Kıbrıs meselesine, yeni bir çehre kazandıracaktır.
6. Adadaki her iki halka, egemen, eşit ve kendi kaderini belirleme hakkı sağlayacaktır.
7. Meselenin çözümüne ciddi bir ivme kazandıracak ve tarafların zaman kaybetmesi 

önlenecektir.
Aslında KKTC’yi tanımak, tanıyan devlet(ler) açısından yasal kabul edileceğinin ve 

ilişkilerin bu cihetten sürdüreceğinin belirtildiği, tek taraflı ve hukukî bir işlem ise de bu 
işlem, henüz Türk Cumhuriyetlerince gerçekleştirilememiştir. Bu yüzden KKTC, Türki-
ye dışında herhangi bir devlet tarafından tanınmamıştır. Aslında KKTC’nin tanınmaması, 
uluslararası hukuka aykırı güç kullanma ve uluslararası antlaşmalara aykırı davranma 
görüşüne dayanmaktadır. Ne var ki KKTC’nin tanınmaması, onun bir devlet olarak var 
olmadığını göstermez. 

Esasında KKTC’nin tanınmamasına dair bütün gerekçeler, hukukî ve ahlakî olmak-
tan çok uzaktırlar. Çünkü KKTC’nin, bir devlet olarak var olduğuna söyleyebilmek için 
onun ‘ülke’, ‘insan topluluğu’ ve ‘egemen-üstün otorite’ unsurlarını bünyesinde barındı-
rıp barındırmadığına bakmak gerekir. Bu üç unsur, self-determinasyon ilkesi ile birlikte 
KKTC’nin kuruluşunda ve devlet bünyesinde var olduğundan, Türk Cumhuriyetlerinin 
KKTC’yi tanımaları, de facto (fiilî) şartlar gereği mümkündür. 
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GİRİŞ

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazanmalarıyla birlikte birçok alan-
da yeniden yapılanmaya gitmiş, büyük bir sosyal değişim sürecini başlatmışlardır. Bu 
tranformasyon sürecinde yaşanan zorlukları aşabilmek de yoğun bir şekilde uluslararası 
desteğe gereksinim yaratmıştır.

Sovyetler Birliği’nin merkezi sisteme bağlı olmasından dolayı, bağımsızlıklarını ka-
zanan bölge ülkeleri serbest pazar ekonomisine geçişte birçok engelle karşılaşmış, bu 
engelleri aşabilmek, bağımsız ekonomik sistemlerini kurabilmek için uluslararası kuru-
luşlar ile irtibata geçmişlerdir.

Ekonomide merkezi sistemden serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde, eski sis-
tem içerisinde yaşanan 70 yıl gibi bir süreden sonra bütün yapıyı yeniden düzenlemek, 
büyük bir sosyal değişim sürecini başlatmak uzun bir zaman ve zor aşamalardan geçme-
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Neoliberalizmin yükselişini hazırlayan faktörlere bakıldığında ise 1970’lerden itibaren 
aslında bu faktörlerin dikkat çekmeye başladığı görülmektedir. Dünya petrol fiyatlarının 
OPEC petrol krizi (1973-1974) sonrası aniden yükselmesi nedeniyle neoliberal gelişimin 
ortaya çıkış hızının bir hayli yükseldiği görülmektedir. Dolayısıyla küresel sermayenin 
maddi desteğiyle neoliberalizmi destekleyen yeni enstitülerin, araştırma merkezlerinin, 
akademik dergilerin gelişimiyle neoliberal düşünceler kısa sürede dünyada hakim güç 
haline gelmeye başlamışlardır. Bretton Woods Anlaşması sonrası ortaya çıkan uluslara-
rası kuruluşlara üye sayısı, 1960’lı yıllardan itibaren birçok Afrika ülkesinin bağımsızlığı-
na kavuşmasına ve bu kuruluşların imkanlarından yararlanmanın çekiciliğine, son birkaç 
yıldır da, yine ikinci nedenin yanı sıra Doğu Bloku’nun çöküşü ve yeni bağımsız devletle-
rin ortaya çıkışına bağlı olarak hızlı artış göstermiş, Kasım 1946’da 69’dan Aralık 1978’de 
138’e, Ekim 1991’de 156’ya, Eylül 1992’de 173’e ve son katılımla, Aralık 1997’de 182’ye 
çıkmıştır. Böylece sistem farklılıkları nedeniyle uzun süre bu Fon Kuruluşlarına üye ol-
mayan eski Doğu Bloku ülkeleri ve yeni bağımsızlığını kazanan Cumhuriyetlerin üyeliği 
ile hemen hemen dünyadaki tüm ülkeleri kapsayan bir örgüt görünümünü kazanmıştır.3 
1970’lerin sonlarından başlayarak ‘başka alternatif yok’ söylemleriyle uygulamaya konu-
lan neoliberal programlar dolayımında 1980’lerde batıda sol hükümetler yerlerini liberal-
sağcı iktidarlara bırakmaya başlamışlardır. 

İngiltere’de muhafazakar-liberal Margaret Thatcher’ın, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
milliyetçi-liberal Ronald Reagan’ın başa gelmeleriyle dünyada ‘Neoliberalizm’ iktidarını 
ilan etmiştir. Neoliberalizm üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında bu durumun  temel 
amaçları şu şekilde  karşımıza çıkar: Uluslararası parasal işbirliğini teşvik etmek, mal ve 
hizmetlerin ve sermayenin tüm dünya çapında serbestçe dolaşması ve pazarın genişle-
tilmesi için küresel kapitalizme entegre olmayan yapı ve blokların dağıtılarak yatırım öz-
gürlüğünü tüm dünyada temin etmek, ulusal ve uluslararası refahı, zedeleyen önlemlere 
başvurmaksızın düzeltme fırsatını sağlamak.4

Neoliberalizmin doğu bloğunun yıkılmaya başlamasıyla beraber geniş alanlara yayıl-
ma süreci hız kazanmıştır. Neoliberalizm hegemonyasını kurdukça diğer sosyal devletle-
rin güçlerinin zayıflaması ve özelleşmenin kendini göstermesi kaçınılmaz hale gelmiştir. 
Bu durumu tetikleyen olayların içerisinde Sovyetler Birliği’nin dağılması en göze çarpan 
etkenlerdendir. 

Neoliberalizmin doğuşu batı ülkelerinden sonra bütün dünyayı etkisi altına almaya 
başlamıştır. Sovyet Birliği’nin yıkılmasıyla birlikte Doğu Bloku ve Orta Asya ülkelerinin 
merkezi yapılanmadan ayrılması belirli zaman gerektirse de soğuk savaşın bitmesiyle 
birlikte sosyo-ekonomik alanlarda dünya düzenine entegre olma yoluna gidilmiştir.

Ülkelerin yaşamış olduğu sosyo ekonomik ve mali sorunlar gelişmiş ya da az gelişmiş 

3      Nevzat Güran, İsmail  Aktürk , Uluslararası İktisadi Kuruluşlar, İzmir, Maliye Böl.Yay.,1999, s.37
4    A.g.e., s.43. Neoliberalizm klasik liberalizmin Friedrich Hayek, Milton Friedman ve Robert Nozick gibi iktisatçılar ve filozofların yazılarıyla 

güncellenmiş bir versiyondur. Neoliberalizmin temel ögeleri birey ve pazardır. Neoliberalizmin temel amacı piyasa üzerindeki devlet 
müdahalesini kaldırmaktır. Neoliberallere göre tam anlamıyla serbestçe işleyen bir pazar sistemi etkililik, büyüme ve verimlilik sağlayacaktır. 
Devletin müdahalesi olmaksızın işleyen bir toplumsal sistemde bireyler de daha özgür olacaktır. Bkz., Mümtaz’er Türköne, Siyaset, Ankara, 
Lotus Yay., (2003)2006, ss.124-5   

yi  gerektirmektedir. Bu nedenle tüm bu zorlukların aşılabilmesi için gerek siyaset, gerek 
ekonomi ve bürokrasi alanlarında yetki paylaşımı ve görev tanımları ile ilgili aksaklıkların 
giderilmesi öncelikli konuların başında yer almıştır.

Bölge ülkeleri içerisinde siyasal yapılanması anlamında en göze çarpan ülkelerden 
biri durumundaki Kırgızistan için de tüm bu sorunların çözümü yöneliminde ülkede sos-
yal ve ekonomik tabanlı etkin işbirliklerine gidilmeye başlanmış, bu çerçevede Türkiye ile 
olan ilişkilerde de yeni bir boyut geliştirilmiştir. Türkiye ile ilişkilere bu açıdan bakıldığın-
da, bağımsızlığı sonrası ülkenin devlet yapılanmasını güçlendirmede katkıda bulunmak, 
ülke ekonomik istikrarlarının korunması ve teşvikini sağlamak, ülkenin dünya ile bütün-
leşebilmesine yardımcı olmak, bu ülkeyle ikili ilişkileri her alanda karşılıklı etkinlikler ve 
egemen eşitlik temelinde geliştirmek gibi konuların ön planda tutulduğu görülmektedir. 
Bu doğrultuda Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler, 1992 yılında kurulan Türk İşbir-
liği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü sosyo-ekonomik stratejilerine odaklanı-
larak açıklanmaya çalışılacaktır.

Yeni Sosyo-Ekonomik Paradigmalarda Küresel Boyut

Dünya ekonomisi tarihine bakıldığında ekonominin 20. yüzyılın sonlarına doğru hızlı 
bir şekilde ivme kazandığı görülmektedir. II. Dünya Savaşı sonrası ülkeler, genel sosyo-
ekonomik yapılarındaki tahribatı düzeltebilmek ve kalkınma süreçlerini hızlandırabilmek 
için bir yandan bölgesel entegrasyona yönelirken diğer yandan da uluslararası dış ticareti 
geliştirme ve serbestleştirme çabasına girişmişlerdir.

1944 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı ardından imzala-
nan Bretton Woods Anlaşması ve bu anlaşma ile ortaya çıkan Bretton Woods sistemi, II. 
Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ticaretin yeniden başlaması ve Dünya Savaşları 
döneminin yıkımlarını uluslararası para sisteminin hızlı bir şekilde yeniden oluşturması 
düşüncesine dayanıyordu.1

Bu sistemle neoliberalizmin çok önemli iki; ideolojik ve ekonomi-politik alanlarda iş-
levsel aygıtı Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF) ile Dünya Bankası 
(World Bank-WB) oluşturuluyordu. Ancak neoliberalizmin ortaya çıktığı bu ilk yıllarda 
pek çok nedenden ötürü neoliberal politikalar devletler ve halkların gözünde meşruiyet 
kazanamamıştır. Öncelikle Sovyetler Birliği’nin savaştan galip çıkması ve Doğu Avrupa 
ülkelerinin komünist rejimlere dönüşmesi Soğuk Savaş’ın ortaya çıktığı bu dönemde 
sosyalist-sol ideolojinin prestijli, güçlü bir konumda olmasını sağlıyor ve neoliberaliz-
min değerini düşürüyordu. Yalnızca Rusya ve Doğu Bloğu ülkelerinde değil Avrupa’da da 
oldukça etkili olan Marksist teori ve düşünürler Avrupa kamuoyunun kapitalizm ve ne-
oliberalizme olan inancını zayıf kılıyordu. Dahası o dönemde  IMF ve Dünya Bankası’nın 
hükümetler üzerinde henüz ciddi bir yaptırımının bulunmaması da bir diğer önemli etkeni 
oluşturuyordu.2

1    Nevzat Güran, İsmail  Aktürk , Uluslararası İktisadi Kuruluşlar, İzmir, Maliye Böl.Yay., 1999, s.30 Bretton Woods Sistemi, II. Dünya Savaşı 
sırasında Temmuz 1944’te ABD’nin küçük bir kasabası olan Bretton Woods’da toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Finans konferansında ortaya 
çıkan iktisadi sistemdir. Bretton Woods uluslararası para idare sistemi, dünyanın önde gelen devletleri arasındaki ticari ve finansal işlemlerde 
uyulması gereken kuralları belirler. Bu sistem, dünya tarihinde ilk kez, bağımsız ulus-devletlerin kendi aralarında ortak bir parasal düzen 
üzerinde anlaşmaları sonucunda uygulamaya konulmuştur. 

2     Bkz, Ozan Örmeci, ‘Neoliberalizm nasıl doğdu ve gelişti?’, http://ydemokrat.blogspot.com/, 10.11.2010
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Tika’nın Kırgızistan’da Yeni Ekonomi Perspektifinde 

Toplumsal Etkinlikleri

Son on yılda dünya ekonomisindeki gelişmelere bakıldığında, yeni ekonominin ve-
rimliliği, yeniden yapılanmaya yönelik baskıları, küresel niteliği, yol açtığı krizleri ile bir-
likte dünya sistemini nasıl kökünden etkilediği görülmektedir. Özellikle 1980’lerden bu 
yana yaşanan uluslararası gelişmeler Yeni Ekonomi (New Economy)9 denilen kavramın 
ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Bugün bilişim teknolojileri bir ekonominin bilgi temelli olmasına olanak sağlamaktadır. 
Bilgi ekonomisinde kuruluşların en önemli kaynakları klasik üretim faktörleri değil bilgi 
ve sosyal/beşeri sermayedir. Yeni ekonomide bilgi hem nitelik hem de nicelik açısından 
daha önceki dönemlerde kullanılan girdilerden daha önemli bir durumdadır. Artık yeni 
düzen bilgi ekonomisine tabidir. “Bilgi emek ve sermayenin pabucunu dama atarak adeta 
yegane üretim faktörü haline gelmektedir”.10 Yeni ekonomiyi dört başat özelliği ile daha 
açık bir şekilde aşağıdaki gibi açımlamak olasıdır:

•	 Dijitalleşme, 
      (internet ekonomisini, yoğun olarak da elektronik ticaret)
•	 Araştırma geliştirme faaliyetlerinin artması, 
•	 Küreselleşme,
•	 İnsan kaynakları profilinde yaşanan radikal değişim 
      (kurumların insan kaynaklarına dayalı yeniden yapılanması).
Yeni ekonomi, bilgi ve fikir temelli ekonomi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yeni 

ekonomide başarıya ve refaha ulaşmak, teknolojinin yaratılmasına, ürün kalitesinin 
arttırılmasına, fikirleri ve inovasyonu ekonominin tüm sektörlerine yerleştirmekle 
mümkün olabilmektedir. Yeni ekonomi, ülkelere fırsatlar sunarken riskleri de beraber-
inde getirmektedir. Günümüzde ekonomik büyüme klasik üretim faktörlerinden ziyade 
bilgi, teknoloji ve inovasyon temelinde sağlanmaktadır. Teknolojik gelişme ve inovasyon 
performansındaki artış ise mutlak suretle nitelikli ve iyi eğitim almış işgücünün varlığını 
gerektirmektedir. İş gücünün verimliliği ve üretkenliği ise aldığı eğitim ile iş yerindeki 
uygun ortama bağlı bulunmaktadır. Eğitime yeterli kaynağı ayıramayan gelişmekte olan 
ülkeler açısından durum büyük bir önem arz etmektedir.11 Bu noktada, temel özelliklerini 
dikkate alarak yeni ve eski ekonomiyi aşağıdaki şekilde karşılaştırarak dönüşümün para-
digmatik yönü olup olmadığını daha rahatlıkla gözlemleyebiliriz.
9     Yeni Ekonomi, http://www.foreigntrade.gov.tr/ead/ekonomi/sayi3/yeniekon.htm, 20.11.2010 Bu yeni olgu konusunda ayrıca bkz. Bullard,2001; 

Stiroh, 2001; Gordon, 2000; Delong & Summers, 2001; Türkçe kaynaklar için de Akın, 2001; Söylemez, 2001. Sosyo-ekonomik dönüşümlerde 
1785 yılında başlayıp 68 yıl süren ilk aşama Fransız Devrimi ile Sanayi devrimine karşılık gelmektedir. Bu aşamada, su ve buhar gücü yaygın 
olarak kullanılmış, demiryollarının yapımı ile ulaşım ve nakliye maliyetlerinde önemli düşüşler yaşanmış ve tekstil ve demir-çelik sektörleri 
sanayileşmede başat rol üstlenmiştir. İkinci aşamada içten yanmalı motor ve elektrik gücüne dayanan ve çeşitli kimyasalların imalat sürecinde 
kullanıldığı bir devre söz konusudur ve 20. yüzyılın başlangıcına dek sürmüştür. Üçüncü aşama, iki büyük savaşta sürdürülen mücadeleler 
sonucu içten yanmalı motorların, elektrik ve çeşitli kimyasal maddelerin günlük yaşama girmesiyle modern iktisadi ve sosyal yaşamın 
başlangıcını meydana getirmiştir. Ekonomik yaşamda devrim yaratan evreler arasındaki süre gittikçe kısalmakta ve zamanımızda değişim ve 
ilerlemenin hızı artmaktadır.

10  Peter Drucker, Kapitalist Ötesi Toplum (Post-Capitalist Society)’da gelecekteki fırsatlardan iyi yararlanabilmek için bu değişimlerin farkında 
olmanın önemini vurgular. Sermaye, toprak ya da işgücünün değil bilginin toplumun kaynağı haline geldiği ve post-modernizm’i yarattığını anlatır. 
Üretkenliğin artmasıyla insan kaynağına duyulan ihtiyaç artacak, organizasyonlar yeniden yapılanacak ve bazı yönetim kademeleri yok olacaktır. 
Gelecek toplumun anahtar kavramı bilgi olacağına göre “insan” toplumun merkez kanağı olacaktır, çünkü bilgi kitaplarda ve çeşitli veritabanlarında 
saklanmasına karşın gerçekte gömülü olduğu yer insan beynidir. Bkz., Peter Drucker, Kapitalist Ötesi Toplum, Ankara, İnkılap Yay., 1997            

11   Bkz., Özgür ASLAN, “Yeni Ekonomi: Özellikleri ve Endüstrileri”, http://www.iudergi.com/index.php/sosyalsiyaset/article, 20.11.2010

olsun ülkeleri karşılıklı bağımlılığa itmiştir.5 Dolayısıyla ülkelerin sosyo-ekonomik ve mali 
sistemlerindeki değişimin temel unsuru evrensel boyutta serbest pazar ekonomisine ge-
çiş olmuştur. Ülkeler kapalı ekonomik yapıyı aşarak öncelikle karma ekonomik modele 
ulaşmış buradan da piyasa mekanizmasının geçerli olduğu serbest piyasa ekonomisine 
doğru ilerlemektedirler. Bu süreçte ülkeler arasında sosyal, kültürel, ticari, ekonomik ve 
politik değişimler yaşanmakta ve ülkeler arasında serbest ticaret bölgeleri, ortak gümrük 
birliği, ortak ekonomik birlik anlaşmaları ve bunun sonucunda ortak kurumsal ve kültürel 
yapılanma denilen küreselleşme olgusu ortaya çıkmaktadır.6 Bu durum ülkelerin dünya 
pazarı ile bütünleşmesini sağlamış, dolayısıyla mal-hizmet-sermaye hareketlerinin ser-
bestleşmesi ile sosyo-ekonomik globalleşmenin gerçekleştirilmesine yönelik eğilimleri-
ne hız kazandırmıştır.

Orta Asya’da Toplumsalın Ekonomik Tabanlı
Dönüşüm Dinamikleri
1917 Ekim Devrimi sonrasında Rusya’da Çarlık Otoritesi yıkılarak yerine Sovyet Sos-

yalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) kurulmuştur. 1919 yılında yaşanan iç savaşlar ise 
Sovyetler Birliği’nin genelinde batının muhtemel ve genel bir iktisadi ambargosuna karşı 
ayakta durabilmek için yeni iktisat politikaları kararları almaya yol açmıştır.7 Alınan bu 
kararlar, iç bölgelerdeki ekonomileri canlandırmak ve savaş dolayısıyla tahribata uğramış 
bölgeleri hareketlendirmek amacındadır. Bu alınan iktisat politikaları, ekonomide devlet 
tekelini temel alan üretime geniş haklar tanıyan ve pazarın devlet tarafından teşvikini ön-
gören bir yaklaşım niteliğini taşımıştır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılımı ile birlikte özellikle ekonomi-politik değişimlere hız ka-
zandırıldığı bilinmektedir. Bağımsızlık sonrası ilk yıllar merkezi yönetimin yıkılması, daha 
sonraki yıllar ise serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesi, ilerlemesi ve aktiflik kazanma-
sı olarak evrelere ayrılmıştır. Bağımsızlık sonrası piyasa ekonomisine geçişin bir hayli zor 
olduğu ilk dönemlerde merkezi sistemin etkisinden uzaklaşılamadığı ve uzun yıllar da 
etkisinin sürdüğü göze çarpmaktadır. 

Bağımsızlık sonrası bölge ülkelerinde yeni reform kararlarına gidilmiş; sanayi kuru-
luşlarında etkinliğin arttırılması, ticaret politikaları, özel işletmelerin kurulmasının teşviki, 
özel sektörün gelişmesi için uygun ortam ve iyi bir sosyal güvenlik ortamının kurulması 
bu reformların başlıcalarını oluşturmuştur.

Bölge ülkeleri içerisinde son zamanlarda demokratik açılımlarıyla göze çarpan 
Kırgızistan’da da yaşanılan sorunların çözümlerine yönelik yeni reformlara ve sosyo-
ekonomik tabanlı etkin işbirliklerine gidilmeye başlanmış ve bu doğrultuda Türkiye ile 
Kırgızistan arasındaki ilişkiler yeni bir boyuta taşınmıştır. Bağımsızlıkla birlikte ülkenin  
kalkınma ve gelişimine yardımcı olmak, ekonomik, sosyal, kültürel, ticari, teknik, eğitim 
alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek amacıyla Türk İşbir-
liği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 1992’den itibaren çalışmalarını yürütmektedir.8

5     Sacit Önen, Uluslararası Mali Kuruluşlar, Ankara, Gazi Üniversitesi Yay. , 1989, s. 222
6       Cengiz Yılmaz, vd. “Globalleşmenin Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerindeki Etkileri”,  Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu, 

Bişkek, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yay., 2002, s. 241 
7     Halime Oygur, Doğu-Batı İlişkileri, Ankara, Bizim Büro Yay., 1985, s. 5
8     www.tika.gov.tr, 10.11.2010
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Tablo 2.13 TİKA’nın Uzman Eğitim Çalışmaları

EKONOMİ ALANINDA
K. C. Maliye Bakanlığı uzman eğitimi destek talebi
K. C. Devlet Demiryolları İşletmesi uzman eğitimi ve teknik ekipman desteği
K.C.Kırgız Kaynakları Devlet Kurumu destek talebi
K.C. Yüksek Öğretim Kurulu uzman eğitimi destek talebi
K. C. Demir Yolu İşletmesi uzman eğitimi talebi 
Sırta Ekim Teknolojisinin geliştirilmesi projesi 
SAĞLIK ALANINDA
K.C. Yüksek Öğretim Kurulu sağlık alanında uzman eğitimi destek talebi
Devlet Kurumu destek talebi
K. C. Demir Yolu İşletmesi uzman eğitimi talebi 
Embriyo Transferi 
EİT Ülkeleri 2. Sağlık Kurumlan İnceleme Gezisi’ne K. C. Sağlık Bakanlığı’ndan katılan 2 kişinin katılı-
mına destek
Kırgız Protez ve Ortopedi Ürünleri Devlet Kurumundan 3 yetkili için Ankara’da eğitim programı düzen-
lenmesi
Ankara’da düzenlenen “Ortopedi ve Travmatolojide Tartışmalı Güncel Konular Sempozyumu’na K. C. 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bişkek Ortopedi ve Travmatoloji Araştırma Merkezi’nden iki uzmanın katılımı-
nın sağlanması
Antalya’da düzenlenen 44. Türk Cumhuriyetleri Oftalmologlar Derneği (TCOD) Uluslararası Oftalmoloji 
Kongresine Kırgız Cumhuriyeti Milli Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü uzmanının katılımına destek 
sağlanması
TARIM ALANINDA
Kırgızistan’da ceviz ve meyve ormanlarına zarar veren sünger örücü yaprak zararlısına karşı mücadele 
projesi
Kırgız Türk İcra Planı (Tarım ve Gıda Sanayii Eğitim Programlarına katılımcı listesi)
EIT Bölgesi Tohumcular Birliği toplantısı 
Ton Balık Üretim İstasyonu Rehabilitasyon Projesi Yem Hazırlama ve İmalatı eğitimi programı 
EİT Veteriner Servisleri Başkanları 2. toplantısı 
Uluslararası Sulama Yönetimi kursu 
Suni Tohumlama eğitim programı 
Serin İklim Tahılları Yetiştiriciliği ve Islahı eğitim kursu
Ankara’da düzenlenen uzman eğitim programına K. C. tarımsal rekabet
Merkezi’nden 5 kişinin katılımına destek sağlanması
İzmir’de düzenlenen “Bitki Sağlığında Entegre Mücadele Eğitim Programı”na K. C. Celalabad İli Orman 
Müdürü’nün katılımına destek sağlanması
Erzurum’da “3. Uluslararası Havza ve Mera Yönetimi Eğitim
Toplantısı”na K. C. Tarım Bakanlığı’ndan 1 uzmanın katılımına destek sağlanması
Türkiye’de düzenlenecek “Üçüncü Ülkelere Yönelik Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliş-
tirilmesine Yönelik Eğitim Programına” K. C. Tarım Bakanlığı Balıkçılık Departmanı’ndan 2 uzmanın 
katılımına destek sağlanması

13     Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Bişkek, 25.10.2010 tarihli görüşme

Tablo 1.12 Temel Karakteristikleri Açısında Eski ve Yeni Ekonomi Dinamikleri

EKONOMİ DİNAMİKLERİ        ESKİ EKONOMİ        YENİ EKONOMİ 

Ekonominin Genel Karakteristiği 
Piyasalar Sabit, Dengede Dinamik 
Rekabetin Boyutu Ülke içi Küresel 

Organizasyon Yapısı Hiyerarşik ve Bürokratik Network ağına bağlı ve müteşebbislik 
ön planda 

İşlerin Potansiyel Coğrafi Seyyaliyeti Düşük Yüksek 
Bölgeler arası Rekabet Düşük Yüksek 
Endüstri 
Üretim Organizasyonu Seri Üretim Esnek Üretim 
Üretimin Anahtar Faktörü Kapital/İşgücü Yenilik/Bilgi 
Teknoloji Hareketinin Anahtarı Makineleşme Dijitalleşme 

Rekabet Avantajının Kaynağı Ölçek ekonomisinde maliyet-
lerin azaltılması 

Yenilik, kalite, piyasaya zamanında ürün 
ve maliyetleri azaltma 

Araştırma/Yeniliğin Önemi Orta düzeyde Yüksek 
Diğer Firmalarla İlişkiler Tek başına hareket İşbirliği ve ortaklık 
Çalışanlar 
Ana Politika Hedefi Tam İstihdam Yüksek Ücret ve Gelirler 
Vasıf Meslekte uzmanlaşma Çok vasıflılık ve çapraz eğitim 
Eğitim Bir konuda uzman Ömür boyu öğrenme 
Çalışan- Yönetici İlişkisi Hasım İşbirliği esaslı 
İstihdamın Yapısı Dengede, sabit Risk ve fırsatlarla dolu 
Hükümet (Kamu) 

Özel-Kamu İlişkileri Mükellefiyet ve Zorlama 
esaslı 

Yenilik ve Gelişme için Firmalara Yar-
dımcı olma 

Düzenleme Yönet ve Kontrol et Piyasanın etkinliği için hizmet etmek ve 
esneklik 

Kırgızistan için ise yeni ekonomi olgusu oldukça yenidir. Söz konusu saptamadan 
hareket eden bu araştırmada Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı(TİKA)’nın 
Kırgızistan’ın sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik yürüttüğü faaliyetler bu yeni 
oluşumun dijitalleşme kimliğinden çok araştırma-geliştirme, küreselleşme ve de özel-
likle insan kaynakları profilinde yaşanan radikal değişimler perspektifinden ele alınıp 
değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. TİKA’nın en fazla yoğunluğu ‘Uzman Eğitim Desteği’ 
kategorisindeki çalışmalara yöneltmiş olması doğal olarak böylesi bir kategorizasyonu 
ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Aşağıdaki tablolarda bu yöndeki çalışmaları ayrıntılı 
biçimde sunulmaktadır.

12  Hasan AYKIN, “Yeni Ekonomide Devletin Yönü: E-Devlet”, http://www.mmd.org.tr/esereler, 20.11.2010. Yeni ekonomiyi eski ekonomiden 
farklılaştıran genel özellikleri kavramlaştırmak gerekirse, karşımıza aşağıdaki on iki farklı nitelik çıkacaktır: Bilgi, Dijitalleşme, Sanallık, 
Molekülleşme, Entegrasyon/Bilgisayar Ağları, Aracı Kurumların Ortadan Kalkması, Birleşme, Yenilikçilik, Mesafenin Kaybolması, Hız ve Zaman, 
Küreselleşme, Uyumsuzluk. Bu konuda daha geniş bilgilenim için bkz., Don TAPSCOTT, Digital Ekonomi, Çev. Ece Koç, İstanbul, Koç Sistem 
Yayınları, Eylül 1998, s.7. Aynı zamanda bkz., Cihan DURA, Hayriye ATİK, Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, İstanbul, Litaratür Yay., 
Mart 2002 



21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 193192

Tablo 3.14 Tika’nın Kırgızistan’ın Eğitim Gelişiminde Bulunduğu Çalışmalar 

EĞİTİM ALANINDA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi “Osmanlı Kültürünün Orta Asya’daki Kökleri” CEEPO Ulusla-
rarası Sempozyumu
K.C.Sosyal Fonu Uzman Eğitimi Programı 
FAO FTTP Bölgesel Çalıştayı 
Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar TÜRK-
SOY Sempozyumu 
5.APASL Single Topic Konferansı 
Uluslararası İnsan Hakları Konferansı 
Türk Cumhuriyetleri Eğitim Programı 
Hizmet İçi Eğitim Programı 
“Entegre Havza Rehabilitasyonunda Katılımcı Yaklaşım” Eğitim Programı 
“Balkanlar ve Avrasya’da Sağlıkta Kalkınma” Konferansı 
5.APASL Single Topic Konferansı 
Bilal UÇAR’m “Avrupa Birliği Uyumunda Türkiye Cumhuriyeti KOBİ Dernek Vakıf Mevzuatı Maliye ve 
Muhasebesi ve Kırgız Cumhuriyetine Uyarlanabilirliği” konulu Doktora Tezi’nin Kırgızca basımı 
Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Kitle İletişim Tekniklerinden Yararlanma” konulu Uluslararası Eğitim 
Programı’na Kırgızistan’dan katılan 4 kişinin uluslararası ulaşım masrafları
Ankara’da düzenlenen UNIDO - UNAM “Uluslararası Temiz Oda Eğitimi” Çalıştayına Atatürk 
Üniversitesi’nden 1 kişinin katılım desteği
Ankara ve İstanbul’da düzenlenen “2010 Türkoloji Yaz Staj Programı”na Kırgız-Özbek Üniversitesi’nden 
3 öğrencinin katılım desteği
Bolu’da düzenlenen “2010 Hizmetiçi Eğitim Semineri”ne Celalabad İktisat ve Girişimcilik 
Üniversitesi’nden, Narın Devlet Üniversitesi’nden ve Çüy Üniversitesi Türkçe Öğretim Görevlilerinden 
toplam 10 kişinin katılım desteği
Türkoloji Projesi kapsamında Narın Devlet Üniversitesi Türk Kültür Merkezi ve Kırgız-Özbek Üniversi-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün faaliyetlerinin desteklenmesi

Yukarıdaki tabloda yer alan 18 farklı çalışma ile TİKA’nın farklı alanlarda uzman eği-
timini desteklemesinin yanında doğrudan eğitim alanındaki gereksinimleri karşılamaya 
yönelik de eğilim içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Elbette ki özellikle de yükseköğreti-
me, meslek okullarına yönelik verilecek destekle daha sonraki uzman eğitimi gereksini-
mini de azaltmak olası olabilecektir. Bu doğrultuda olaya yaklaşıldığında da doğal olarak 
bu skalada yer alan çalışmaların değerini ortaya koyma fırsatı doğmuş olmaktadır.,

14    A..g.g., 25.10.2010

GÜVENLİK ALANINDA
Uluslararası Polis eğitimi işbirliği
“Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi” Türkiye Çalışma Ziyareti Talebi 
DİĞER ALANLARDA
K.C.Sosyal Fonu Uzman eğitimi programı talebi
Kırgızistan’da Meslek Edindirme kursları projesi
K.C. Antimonopol Siyaseti ve Rekabeti Gelişt.Devlet Ajansı uzman eğitimi talebi 
Kırgız Kaynaklan Devlet Kurumu uzman eğitimi 
K.C.Televizyon ve Radyo Devlet Kurumu TRT Türkiyenin Sesi Radyosunda staj 
Antalya’da düzenlenen “ECOSAİ Çevre Denetim Kursu”na Kırgızistan Sayıştayı’ndan katılan 6 kişinin 
uluslararası ulaşım masraflarının karşılanması
Ankara’da düzenlenen uzman eğitim programına Kırgızistan Antimonopol Siyaseti Devlet Ajansı’ndan 3 
kişinin katılımına destek sağlanması
Ankara’da düzenlenen uzman eğitim programına K. C. Sosyal Güvenlik Ajansı’ndan 6 kişinin katılımına 
destek sağlanması
Türk Dili ve Latin Alfabesinde Yayınlanan Gazete ve Dergileri ile Radyo ve TV Programlarına Destek 
Projesi” kapsamında “Şookum” Dergisi’ne destek sağlanması
Ankara’da düzenlenen Kırgızistan Vergi ve Harçlar Devlet Komitesi’nin uzmanları için (8 kişi) eğitim 
programı
K. C. Maliye Bakanlığı’nın talebi üzerine K. C. Maliye Bakanlığı, K. C. Merkez Bankası, K. C. Hükümeti’ne 
bağlı Mali Piyasayı Düzenleme ve Gözetleme Devlet Hizmeti ve Kırgız Menkul Kıymetler Borsası uzman-
larının Türkiye ziyareti

TİKA, küresel ekonomik perspektifte Kırgızistan’ın ekonomi, sağlık, tarım, güvenlik 
alanları başta olmak üzere pek çok farklı alanlarda uzman eğitimi çalışmalarına ağırlık 
vermiş, toplamda 39 farklı etkinliğin düzenlenmesini sağlamış bulunmaktadır. Ekonomi 
alanında özellikle kamu kurumlarının gereksinimlerine yönelik destekler üzerinde durul-
duğu görülmektedir. Kırgızistan’ın ülke sağlığının iyileştirilmesi için, bir anlamda ülkenin 
sosyal sermayesini güçlendirecek bu 7 farklı atılım TIKA’nın en göze çarpan çalışmaları 
içerisinde büyük payı oluşturmaktadır. Yine tarım alanına verilen desteğe bakıldığında da, 
gerek ülke sağlığına gerekse ekonomisine doğrudan etkide bulunan tarımsal üretimde 
çağdaş uygulamalara geçilmesi ve daha fazla ve de nitelikli tarımsal üretimin sağlanma-
sına ön ayak olacak uzman eğitim desteğinin sağlandığı gözlemlenmektedir. Güvenlikle 
birlikte medya sektörü dahil olmak kaydıyla daha pek çok farklı kamu alanında uzman 
eğitimi desteklenmiştir.    
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Tablo 5.16 TİKA’nın Kırgızistan’a Malzeme ve Ekipman Katkıları

EĞİTİM ALANINDA
Oş Devlet Üniversitesi Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü îlâhiyat Fakültesi’ne malzeme desteği 
Narın Devlet Üniversitesi Türk Kültür Merkezi’ne Malzeme desteği 
Cengiz AYTMATOV Kırgız-Türk Lisesi’ne malzeme temini
Kırgızistan’da bulunan üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren “Türkoloji Bölümlerinin” malzeme ih-
tiyaçları
Kırgızistan Yüksek Öğretim Kurumu’na ekipman desteği 
Celalabad İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi bünyesinde hizmet veren dikiş nakış kurslarına ekipman 
yardımı 
Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi eğitim malzemesi yardım talebi
SAĞLIK ALANINDA
K.C.Sağlık Bakanlığı’na bağlı 4 sağlık kurumuna elektrokardiyografi cihazı yardımı
7-8 Nisan 2010 tarihlerinde meydana gelen olaylarda yaralanan 6 Kırgız vatandaşın ile refakatçiler, 1 
doktor ve 1 tercümandan oluşan toplam 12 kişilik grubun tedavi edilmeleri amacıyla İstanbul’a gönde-
rilmesi
Bişkek’te 7-8 Nisan 2010 tarihlerinde yaşanan çatışmalar sonucunda K. C. Sağlık Bakanlığı’nın talebi 
üzerine Türkiye’den gönderilen tıbbi malzemelerin Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 
devlet hastanelerine Kırgız yetkilileri tarafından dağıtılması
GÜVENLİK ALANINDA
K.C.E.ALİEV Polis Akademisi’ne ekipman yardımı
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Hizmetleri için araç yakıt temini
DİĞER ALANLARDA
K. C. Bişkek Şehri “Birinci Kadam” Vakfı’na malzeme desteğinde bulunulması
2010 tarihinde Bişkek’te meydana gelen olaylar neticesinde zarar gören, Ahıska Türklerine ait 15 evin 
yeniden yapımı
Türk Dili ve Latin Alfabesinde Yayınlanan Gazete ve Dergileri ile Radyo ve TV Programlarına Destek 
Projesi” kapsamında “Türkel” Gazetesine teknik ekipman desteğinin sağlanması
Türk Dili ve Latin Alfabesinde Yayınlanan Gazete ve Dergileri ile Radyo ve TV Programlarına Destek 
Projesi” kapsamında “KABAR” Devlet Haber Ajansı’na teknik ekipman desteğinin sağlanması
Kırgızistan Devlet Televizyonu ELTR’nin yayın kalitesini arttırmak amacıyla “Up-link” cihazı satm alına-
rak Oş şehrinde montajı yapılıp hizmete sunulması
K. C. Narın İli İlk ve Orta Öğretim Okulları Isıtma ve Aydınlatma Sisteminin Rehabilitasyonu projesi
K. C. Maliye Bakanlığı Konferans Salonu Tefrişatı projesi
K.C.Ahıska Türkleri Derneği ve Sürgün Karadenizliler için malzeme desteği 
K.C.Hesap Odası (Sayıştay) ekipman talebi
K.C. Milli Kütüphanesi yardım talebi

TİKA, son olarak pek çok sektöre sağladığı malzeme ve ekipman desteği ile de 
Kırgızistan’ın sosyal ve ekonomik kalkınmasına yakından ilgi göstermektedir. Kuruluş 
amacına hizmeten 21. yüzyıl paradigmaları dolayımında ekonomik iyileşmenin 
merkezinin sosyal sermayeyi geliştirmeden geçtiğinin bilgisi ışığında çalışmalarını bu 
16    A.g.g., 25.10.2010

Tablo 4.15 Tika’nın Kırgızistan’ın Kültürel Gelişimde Bulunduğu Çalışmalar

KÜLTÜREL GELİŞİM ALANINDA
K.C.Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi “Kutlu Doğum Haftası Projesi”
Konya Gıda -Gıda Tek Fuarı 2009, Konya Değirmen Fuarı 2009 ve Konya Ambalaj Fuarı 2009 
K. C. Polis Akademisi Başkanlığı Türkiye ziyareti talebi
K.C.Mali Piyasayı Düzenleme ve Denetleme Kurumu Çalışma ziyareti talebi 
2009 yılı Büyük Öğrenci Projesi mezuniyet töreni 
“Uluslararası Altyapı, Trafik İşletmeciliği, Yol Güvenliği ve Park Sistemleri Fuarı” 
Türkçe Öğretimi, Türk Kültürü ve Milli Eğitim Sistemini Tanıtma konulu Hizmet içi eğitim  semineri 
7.Uluslararası Türkçe Olimpiyatları 
“Orta Asya’da Barış İçinde Birlikte Yaşama Kültürü Uluslararası Forumu” başlıklı Sempozyuma katılacak 
misafirlerin konaklama giderlerinin karşılanması
Kırgızistan Milli Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Görevlilerinden oluşan 4 kişilik heyetin 
Erzurum’da düzenlenen “Pratik Türkçe Kursu Kış Okulu” eğitim programına iştirak eden dört kişinin 
uluslararası ulaşım masraflarının karşılanması
Ankara’da düzenlenen “Türk Dünyası İlişkilerinde Yeni bir Adım: Nahçivan Ruhu Sempozyumu”na K. 
C. Meclisinden katılan 2 kişinin uluslararası ulaşım masraflarının karşılanması
“Dünya Çocuklarının Mutlu Geleceği İçin, Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası 
Sempozyumu”na Kırgızistan’dan 1 kişinin katılımına destek 
Büyük öğrenci Projesi kapsamında “2010 Mezuniyet Şöleni” Programına Kırgızistan’dan 4 katılımcının 
uluslararası ulaşım masraflarını karşılama
19 Mayıs Türk Dünyası Gençlik Buluşması Projesi ‘ne destek 
8. Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarına katılan 37 kişinin uluslararası ulaşım masraflarını karşılama
İstanbul’da gerçekleşen “İpek Yolu Çalıştayı”na bir uzmanın katılımına destek 
İstanbul’da Kırgızistan’ın Bağımsızlığının 19. Yılı Kutlamaları kapsamında 7 sanatçı ve medya mensubu-
nun katılımına destek 

TİKA, Kırgızistan’ın ulusal değerlerini uluslararası kamuoyuna tanıtmaya ilişkin yü-
rüttüğü projelere de geniş yer ayırmakta, özellikle ülkenin bilim insanlarının kültürel içe-
rikli gerek ulusal gerekse de uluslararası düzenlemelerine gereken desteği karşılamaya 
yönelik bir eğilim içerisinde bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda yer alan 17 farklı çalışma 
bu durumun göstergesi niteliğini taşıyor. Bağımsız bir Orta Asya ülkesi olarak dünya ça-
pında tanınma heyecanı içerisinde bulunan Kırgızistan’ın bu emellerinin en iyi şekilde 
gerçekleşebilmesi için öncelikle kendisini en doğru, tarihi kültürel dokusunu da en de-
rinlikli bir şekilde tanıması/tanıtması gerekmektedir. TİKA’nın bu alandaki çalışmalarının 
yönelimini de bu perspektifte okumak olasıdır.  

15    A.g.g., 25.10.2010
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mektedir. Eksik rekabet; monopolist eğilimlerin yaygınlaşması, patent koruma önlemleri, 
mevzuatlar gibi teknik ve yönetsel araçların etkisi ile oluşabilir.18 Oysa ki, özellikle de 
vurgulanması gerekir ki, yeni ekonomide eksik rekabet, ekonominin kendi yapısında var 
olan bir olgu olarak değerlendirilmektedir. 

Öyle ki, bugün artık dünya bir pazar haline gelmiştir. Bu durum günümüzde ticare-
tin tanımının yeniden gözden geçirilip, pazar kavramına değişik boyutlardan yaklaşılmak 
zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Dünyanın her yerinden istenilen bir pazara 
ulaşabilme olasılığı söz konusu olduğu için bu yeni pazardan pay kapmak isteyen ya da 
kapanlar da artık çok sermayesi olanlar değil zeki ve riske girmekten hoşlanan genç beyin-
lerdir. Girişime büyük bir sermaye ile başlamaktan çok mantıklı projelerle yola çıkmak 
pazarın bugün için en önemli özelliğine dönüşmüş durumdadır. Güç hızla el değiştirdiği 
için devletlerin de söz konusu projeleri desteklemekten başka şansları kalmamıştır. Artık 
talep oluşturmak ve talebe ulaşmak önemli hale gelmiştir. Bu nedenle, haklı gerekçelere 
dayanarak, Ar-Ge, Bilgi Ekonomisi, Sosyal/Beşeri Sermaye vb. kavramlar ekonomi so-
syalin en gözde kavramlarına dönüşmüştür.

Yeni Ekonomi’nin, bir paradigma19 değişikliğine mi işaret ettiği yoksa günümüzdeki 
bazı yeniler gibi kurgusal mı olduğu sorusu hala tartışılmakla birlikte dönüşümün para-
digmatik yönünü ortaya çıkarmaya hizmet edecek güçlü emarelere rastlanmadığı da 
söylenemez.

Orta Asya`nın sosyalizm deneyimi ardından yirmi yıl kadar önce gerçekleşen yeni 
siyasal rejim arayışı diğer ülkeler için olduğu kadar Kırgızistan için de benzer zorluk-
lar içerisinde gerçekleşmiş, ülke geçen bu yirmi yılda iki ayrı sivil darbe yaşamış, bu 
sivil darbeler arasında Yarı Başkanlıkla ülke idaresi söz konusu olmuş, son Ekim 2010 
seçimleri ardından da Parlamenter sisteme yönelinmiştir. İstikrarsız siyasal yönetimler 
ülkenin sosyo-ekonomik gelişimine tabii engel oluşturmuştur. Son derece sancılı bu 
süreç içerisinde Türkiye’nin TİKA aracılığıyla ülkenin ekonomik ve sosyal sermayesini 
geliştirmesinde süreklilik arzeden büyük katkıları bulunmuştur. Son iki yıllık süreç içer-
isinde TİKA’nın ağırlıklı olarak eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında yüze yakın etkinliği 
üstlenmiş olması ‘‘uluslararası standartlarda hedeflerini değişen dünya konjonktürüne 
göre revize etmeyi amaçlayan, bu çerçevede bölgesel işbirliklerini geliştiren, az gelişmiş 
bölgelerde öncelikle insani sorunların çözümüne yönelik projeler uygulayan, nispeten 
gelişmiş bölgelerde makro projeler uygulayarak, işbirliği imkanlarını maksimize etmeyi 
ve kültür coğrafyasının kültürel unsurlarını ve değerlerini evrensel boyuta taşıyarak ‘Kül-
türel İşbirliğini’ kolaylaştırmayı” misyon edinmiş olmasının sonuçları olarak karşımızda 
durmaktadır.

21. yüzyılın küresel ekonomisi e-devlet projesinin hızla gelişip genişlemesine yol 
açmış durumdadır. TİKA’nın Kırgızistan genelinde yaşama geçirdiği destekler projenin 
açılımını Kırgızistan’a da taşıyabilecek alt yapı çalışmalarına insani kaynak anlamında 
son derece ciddi zemin oluşturmaktadır. BM Kalkınma Programı’nın (UNDP) Kasım 

18    Ergin UZGÖREN, Oğuz KARA, “Yeni Ekonominin Üretim, Tüketim ve Piyasa Yapısı Çerçevesinde Olası Mikro Ekonomik Etkileri”, http:t//www.
sbe.dpu.edu.tr/8/17.pdf, 20.11.2010

19    Kuhn, bir paradigmanın ötekiyle yer değiştirmesini, nesnel gerçeklik ile teori arasındaki büyük uyuşmazlıklara bağlar. Yeni bir paradigma şu 
nosyonlara sahiptir: Doğuşu için büyük ölçekte ortamsal değişimler gerektirir; Döneminin ortamsal faktörleriyle uyum içindedir; Yerel şartlara 
göre farklı varyasyonları olabilir. Bkz., Thomas Samuel Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Bilimsel Devrimlerin Yapısı), Chicago, 
University Chicago of Press, 1962

çeşitteki skalalarda yoğunlaştırdığı saptanmaktadır. Özellikle son iki yılda da ülke genel-
inde 21 farklı eğitim ve sağlık kuruluşuna gereken lojistik desteği sağladığı anlaşılmıştır. 
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Yukarıdaki grafikte de TİKA’nın tüm faaliyet alanlarına yönelik son iki yılı kapsayan 
dağılım yer almaktadır. Dağılım grafiği buraya kadar yapılan saptamaları doğrular nite-
likte sayısal verileri kodlamaktadır. Tüm çalışmalar içerisinde % 41 oranında uzman 
eğitim çalışmalarına pay ayrılmış olmasını küresel yeni sosyo-ekonomik paradigmaların 
yansıması olarak okumak gerekir. Aynı zamanda % 22 oranında da salt eğitim gelişimine 
yönelinmiş olması yine küresel ekonominin doğrusal uzantısı olarak yoruma açıktır. Sonuç 
olarak, çalışmalara ilişkin dört ayrı kategorizasyonun da aslında araştırma geliştirme ile 
insan kaynaklarına yönelik genel çerçeveye içerik olarak yakınlıkları, temel yeni sosyal ve 
ekonomik küresel paradigmalara koşutluk göstergesi olarak nitelendirilebilir.

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Bilgi diğer üretim faktörlerinin aksine kullanıldıkça, yayıldıkça verimliliği ve paylaşıl-
dıkça miktarı artan bir etkendir ve bu nedenle de potansiyel olarak sınırsızdır. Dolayısıyla 
dünyanın sınırlı kaynaklarından daha fazla faydalanma konusundaki uzun dönemli müca-
dele hep bilgi gelişimi17 ile yakından ilgili olmuştur.

1950’li yıllardan başlayan ve 1990’lı yıllarda olgunluk dönemine erişen ‘elektronik 
çağı’ yerini, yeni medya, dijital ağlar ve yeni temel teknolojilerin ürün ve üretim süreçler-
inde esaslı bir role sahip olduğu ‘yeni ekonomi’ aşamasına bırakmaktadır. Yeni ekono-
mide ürün ve hizmetlerin en önemli özelliği, bilginin temel üretim faktörü olarak ön plana 
çıkmasıdır. Yeni ekonomi sektörlerinde beşeri ve fiziksel sermaye ile entelektüel ser-
mayeyi güçlü bir şekilde tamamlayan bir rol üstlenmektedir. Erdoğan’a(2002) göre, 
gerek enformasyon teknolojilerinin kullanımı ve gerekse üretimi, nitelikli işgücü talebini 
artırmaktadır. Dolayısı ile sosyal/beşeri sermaye yatırımlarında artış kaçınılmazdır.

Aslında ekonomik disiplinde kaynakların ve ekonomik kazanımların dağılımları teme-
linde esas model olarak ‘tam rekabet piyasası’ öngörülmektedir. Ancak gerçek dünyada 
çok sık karşılaşılan piyasa modelinin ise; ‘eksik rekabet piyasaları’ olduğu gözlemlen-

17    Richard G. LIPSEY vd., İktisat 1, Çev: Faruk Batırel vd.,  İstanbul, Bilim Teknik Yay., try, s.201
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TÜRK HALKLARININ ÇAĞI YAKALAMASININ VE 
BİRBİRİNE YAKLAŞMASININ ÖNEMLİ BİR ARACI:
TÜRK DÜNYASI BİLGİ BANKASI 

Yrd. Doç. Dr. Cihan ÖZDEMİR

Bu bildiri, 3 bölümden oluşmaktadır. I. Bölüm’de; “bilgi ve gelişme”, “gelişme ve geliş-
me iradesi sergileme” ve “gelişme için gerekli bilgi edinme yolları” üzerinde durulacaktır. 
II. Bölüm’de, “Türk Dünyası Bilgi Bankası” adını verdiğimiz bilim ve kültür projesi önerisi-
nin gerekçeleri izah edilmeye çalışılacak ve III. Bölüm’de de Projenin ayrıntıları verilecektir.

BİLGİYE ULAŞMANIN KAÇINILMAZLIĞI VE TARİHÎ TECRÜBELER

 1. Gerekli ve yeterli bilgi olmadan, gelişmeye ulaşılamaz. Bilgiye ulaşmak, tesadüflere bı-
rakılacak derecede önemsiz bir konu değildir. Bunun için gerekli adımları atma iradesi, mutlaka 
sergilenmelidir.

Gelişme ile bilgi arasında doğrudan bir ilişki olduğu, herkesçe bilinen bir gerçektir. İster bi-
rey, isterse toplum hayatında gözlenebilecek her türlü gelişmenin arkasında, edinilen bir bilgiye 
dayalı iradî bir davranış söz konusudur. Eğer bir kişinin veya toplumun belirli bir yönde yeterin-
ce gelişmediği belirlenirse, bu, o kişi ya da toplumun söz konusu alanda yeterince bilgi birikimi-
ne sahip olmadığı veya -bilgiye sahipse bile- o yönde iradî bir davranış sergilemediği anlamına 
gelir. Basit bir örnekle bu gerçeği, daha çarpıcı biçimde ifade etmek mümkündür: Etrafı denizle 
çevrili bir ülkede deniz taşımacılığı, balıkçılık ve deniz turizmi gibi kaynakların ekonomik açıdan 

2010’da açıkladığı insani gelişim raporu20 yüzyılın başat kamu kriterlerini açıkça ortaya 
koymaktadır. İnsani gelişim’in taşıdığı standartlar evrensel değerlere koşutluk gösterme-
kle birlikte, yeni ekonominin argümanlarına açık olmayı da beraberinde getirmektedir. 
Dolayısıyla bir anlamda ülke sınırlarını aşan ekonomik yeni gelişimler bireylerin de yerel-
likten çıkışını hızlandırmaktadır. Bugün eski Roma’nın başat ülküsü ‘dünya vatandaşlığı’ 
olgusuyla yeniden karşı karşıya gelindiği, bu durumun da ‘yeni vatandaş’ tanımına 
yol açtığı söylenebilir. Bazı açılardan halen tartışmalı yanları bulunmakla birlikte yeni 
vatandaşlık profilinde küresellik toplumsal’ı oluşturan en önemli etken niteliğindedir. 
Tüm bu çerçeveler TİKA’nın Kırgızistan açılımlarında da kendini açık bir şekilde hisset-
tirmektedir.
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20    UNDP’nin bu yıl 20’ncisi hazırladığı raporda yer alan listede ülkeler “Çok Yüksek İnsani Gelişme”, “Yüksek İnsani Gelişme”, “Orta Düzeyde 
İnsani Gelişme” ve “Düşük Düzeyde İnsani Gelişme” kategorileri üzerinden 4 gruba ayrılmış durumda. İnsani Gelişim Endeksi, 169 ülkeyi 
kapsayan ve sağlık, eğitim ve gelir ana başlıklarıyla değerlendirme yapan bir araç. 2010 yılında ilk on sırada; Norveç, Avustralya, Yeni Zelanda, 
ABD, İrlanda, Liechtenstein, Hollanda, Kanada, İsveç ve Almanya yer alıyor. Endeks, A) uzun ve sağlıklı bir yaşam, B) eğitim imkanlarına erişim 
ve C) kabul edilebilir bir yaşam standardı gibi üç temel ölçüt uzun vadeli bir şekilde izlenerek hesaplanıyor. Bu yılki (2010) raporda yaşam 
standardının hesaplanmasında “kişi başına düşen gayrisafi milli gelir” oranı esas alınmış. 
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ne yarayan birkaç Yunanca eser Arapçaya çevrilmişti. Fakat büyük tercüme devri Abbasilerle, 
bilhassa IX. yüzyılın ikinci çeyreğinde, el-Me’mun ile başladı. En önemli tercümanlar Nestûrî-
Hıristiyanlardır, fakat Halife onların yaptıklarını kontrol ediyordu. Onlara, kendi idaresi altındaki 
yerlerin kütüphanelerinden yazmalar toplattırıyor, eğer iyi nüshalar bulunmazsa, Bizans im-
paratorundan yazmalar istiyor veya Bizanslı âlimleri Bağdat’a yerleşmeye iknâya çalışıyordu. 
Halifelerin bu himayesi sonucunda, IX. yüzyılın nihayetinde Yunan ilmi, matematiği, mantık 
ve tıbbı üzerine hemen bütün önemli eserlerin tercümesi yapılmıştı. Bu sıralarda Müslüman 
feylesof el-Kındî, Aristo’nun felsefî eserlerini tercümeye başladı. Diğer bazı çağdaşları da neo-
platonik feylesofları tercüme ettiler.

Bundan sonraki yüzyılda feylesof el-Farabî, Aristo tercümesini tamamladı. Buna kendi 
yorumlamalarını da katarak, bu çalışmasıyla Aristo’yu İslam geleneğinin en önemli feyleso-
fu haline getirdi. İslam dünyasında kuvvetli bir kültür birliği vardı ve bu birliğin içinde âlimler 
ve eserleri rahatça dolaşabiliyordu. Böylece bu tercüme ve yorumlamaların etkisi, kısa bir za-
manda Hindistan’dan İspanya’ya kadar duyulmuş ve bunların yanında İslam âlimlerinin önemli 
eserleri de görülmeye başlamıştı. El-Farabî’nin ölümünden otuz yıl kadar sonra, o zamanlar İs-
lam Devletinin doğu sınırında bulunan Türk topraklarında, Buhara’da, Müslüman feylesofların 
en önemlisi ve bence en büyüğü olan İbn Sinâ doğdu. Ona batıda Avicenna denirdi. (.............) 
Kısa bir zaman içinde onun eserleri bütün İslam memleketlerinde, bilhassa İspanya’da okunup 
inceleniyordu. (............)

Avrupa’da ilk doğu bilimleri okulunu bir Hıristiyan rahip, Toledolu Raymond, XII. yüzyılın 
ortasında kurdu. Hıristiyanlara İslam düşüncesini tanıtmayı o kadar gerekli buluyordu ki, bir-
çok memleketten çağırttığı âlimlere Arapça öğrettirdi ve onlara Arapça eserleri tercüme ettirdi. 
Bundan sonraki bir buçuk yüzyıl içinde Toledo’da birçok tanınmış Avrupalı çalışmış, Müslüman 
yazarların eserlerini inceleyip, tercüme etmişlerdir. 

(...............) Nihayet on birinci yüzyılın sonunda batılıların Suriye ve Filistin’e akını, Haçlı Se-
ferleri diye tanınan olay görülür. Din düşmanlığına yol açtıkları için bu seferlerin zararı büyüktür. 
(.................) Bununla beraber bu hareket, askerî yönden başarısızlığa uğradığı ve batılı devlet 
adamları tarafından yeniden canlandırılmaya çalışıldığı zaman, batılılar doğuyu ve fikirlerini 
daha iyi kavramaları gerektiğini anlamaya başlamışlardı. Böylece, ortaçağda batılı tacirler ve 
zenginlerin, İslam medeniyetinin maddî yönünden; batılı âlim ve aydınların ise, bu medeniyetin 
kültürel yönünden faydalanmak istedikleri görülür. 

(.............) Elbette bugünün felsefesi orta çağda yaşamış bir Müslüman veya Hıristiyan’ın 
anlayamayacağı bir seviyeye yükselmiştir. Fakat birçok İslam âlimi tarafından ortaya atılmış 
olan atom teorisinin bugünün ilim felsefesinde bir rolü olduğu fikri, önemle belirtilecek bir 
noktadır. İlim ve riyaziye alanlarında Müslümanların rolünü inceden inceye belirtmek çok uzun 
sürer. Bu alanda Müslümanların ileri sürdüğü en önemli ve en esaslı fikir, ilmin din ile bağda-
şabileceği fikridir. 

Bütün cebir ilmini Müslümanlara borçluyuz. (..............) Müslümanlar, geometri ve trigo-
nometri alanlarında eski Yunan bilgisine çok şey katmışlardı. Astronomi ilmi, Orta Çağ’dan 
bu yana çok ilerlemiş olmasına rağmen, Müslümanlar bu alanda da büyük ve esaslı yenilikler 

verimli kullanılması, o ülkeye inanılmaz bir kazanç sağlayacaktır.  Eğer sayılan alanlarda yeterli 
gelişme düzeyine ulaşılamamışsa, bu durum, (özel ya da tüzel) ilgililerin belirtilen kaynakların 
akılcı ve pragmatik biçimde kullanılıp yönetilmesi konusunda gerekli bilgiye ulaşmamış olduk-
larını veya –bilgileri varsa bile- o alanlarda gelişmeyi kuvvetle istemediklerini gösterir. 

2. Gelişme için gerekli bilgiye en kolay ve hızlı biçimde ulaşılmalıdır.

Bilgiye ulaşmanın tek yöntemi olarak, “bilgiyi bizzat üretme”nin gösterilmesi, asla doğru 
ve gerçekçi bir tespit değildir. Bu yöntem, elbette arzulanan bir yoldur; ancak başlangıç olarak 
değil, belki nihai bir araç şeklinde kullanılırsa, istenilen faydayı verir. Bu değerlendirmeyi biraz 
daha açmakta fayda var: Tarihî tecrübeler göstermektedir ki, gelişme yarışında geri kalmış bir 
ülkenin ortaya koyacağı ciddi bir gelişme hamlesinde, başlangıçta kullanılacak en geçerli yön-
tem, çağdaş bilgi birikiminin ve -model olarak kullanmak amacıyla- bu bilgi birikiminin sonuç-
larının en kısa yoldan edinilmesidir. Tarihte medeniyet yaratmış bütün toplumlar, başarılarını 
bilgiye ulaşarak sağlamışlardır. Farklı dönemlerde, büyük medeniyet oluşturmuş çeşitli top-
lumların bilgiye ulaşma konusunda kullandıkları ortak yöntem ise, gelişmişlik açısından kendi-
lerinden daha ilerde gördükleri toplumların bilgi birikimini ithal edip aynen ya da özümseyerek 
kullanmak şeklinde özetlenebilir. 

Medeniyetlerin birbirine tesiri üzerine Türk veya batılı bilim adamları tarafından yazılmış 
pek çok önemli eser ve bu eserlerde benzer şekilde ifadesini bulan tarihî bir gerçeklik var: Bir 
toplum, çeşitli etkenlerle gelişme özelliğini yitirmeye başlıyor. Başlangıçta, bu durumunu fark 
edemiyor. Ancak yabancı ve güçlü bir medeniyetin mensuplarıyla karşılaşıp arka arkaya yenilgi-
lere uğradığında, kendi geri kalmışlığını, zayıflığını kabullenmek zorunda kalıyor. Bu aşamadan 
sonra, rakibini güçlü kılan özellikleri –bilgi kaynaklarını, bilgi birikimlerini, bilgi üretim yöntem-
lerini ve bilgiye dayalı ürünleri-  tanıma, anlama, ithal etme, adaptasyon ve kullanma süreçleri 
geliyor. Bu suretle, süratli bir şekilde, örnek aldıkları toplumun gelişmişlik düzeyini yakalayan 
toplumlar, artık kendilerine mal ettikleri bilgiyi, daha da geliştirerek medeniyet yarışında öne ge-
çiyor. Bu süreçleri yaşamayan toplumlar ise, kendi içlerine kapanıyor, gittikçe daha da zayıflıyor 
ve genellikle tarih sahnesinden kayboluyor. Burada, bu konuda yazılmış eserler hakkında bilgi 
vermek, bu bildirinin sınırlarını aşacaktır. Bu yüzden, bildirimizde ortaya konmaya çalıştığımız 
temel görüşü gerçekten desteklediğini düşündüğümüz aşağıdaki alıntıyla yetinmek istiyoruz. 
(İçerdiği çok değerli bilgiler sebebiyle, alıntıyı daha da kısaltmaya kıyamadığımızı özellikle be-
lirtmek isteriz.) 1942–1945 yılları arasında, İstanbul Üniversitesinde Bizans Sanatı ve Tarihi 
dersleri veren, özellikle Orta Çağ tarihi alanında uzman olan Sir Steven Runciman, 1958 yılında 
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’nde verdiği bir konferansta şunları söylüyor:1 

[ (..........................) Klâsik Yunan bilgisi, eski doğudan alınmış ve Yunanlılar tarafından belli 
bir düzene sokulmuş, ortaçağda Müslümanlar tarafından bu bilgi geliştirilmiş ve daha sonra da 
batı Avrupa’ya nakledilmiştir. 

Müslümanlar, tarihlerinin ta başından beri Yunan felsefe ve ilminin her bir kolunu inceleme-
nin ne kadar faydalı olduğunu anlamışlardı. Daha Emevî halifeleri devrinde bile hükümet işleri-
1    Sir Steven Runciman, “Avrupa Medeniyetinin Gelişmesi Üzerindeki İslami Tesirler”, Çev. Nûşîn Asgarî, Şarkiyat Mecmuası, C.III,   (İstanbul)  
       1969, s. 1–12 .
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TÜRK DÜNYASI BİLGİ BANKASI KURULMASININ GEREKÇELERİ

Türk Dünyası Bilgi Bankası kurulması yönündeki önerimizin ayrıntılarına girmeden önce, 
şu gerçekleri göz önünde tutmakta fayda var:

1.  Kabul etmeliyiz ki, Türk Cumhuriyetlerinin dışında kalan gelişmiş ülkeler, muazzam bir 
bilgi birikimine sahiptir. Üstelik bu birikime her an yenileri eklenmektedir. 

2.  Görmezlikten gelinemeyecek kadar önemli bir hakikat karşımızda durmaktadır: Türk 
Cumhuriyetleri, mevcut bilimsel eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarıyla ve bu kurumların 
hâlihazırdaki yapılarıyla devam ettikleri müddetçe, gelişmiş ülkelerdeki bilimsel düzeyi yakala-
yamayacak ve onları, sürekli olarak takip etmeye mahkûm kalacaktır. Bu iddialı gibi görünecek 
tespiti biraz açmakta fayda var: İtiraf etmeliyiz ki, Türkiye de dâhil olmak üzere, Türk Cumhuri-
yetlerinin bilimsel eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarının çeşitli bölümlerinde çalışan bilim 
adamları ve öğretim elemanlarının kütüphanelerinde, şu anda gelişmiş ülkelerdeki meslektaş-
larının bilgilerini üretirken ya da uygularken kullandıkları çağdaş temel kaynaklar bulunmamak-
tadır.  Dolayısıyla, bu bilim adamlarının “yeni” diye vasıflandırdıkları çalışmaların pek çoğu, 
ya eksik ve yetersiz ya da gelişmiş ülkelerde daha önce üretilmiş durumdadır. Bu şartlarda, 
çağdaş bilim seviyesinin yakalanamayacağı çok açıktır. Durumu somutlaştırmak için, mütevazı 
bir akademisyen olarak, kendi alanımdan birkaç örnek vereyim: 

Bilindiği gibi, edebiyatın önemli alanlarından ikisi, “Edebiyat Teorisi” ve “Üslup”tur. Türk 
Cumhuriyetlerinde, bu alanlarda görebileceğimiz birkaç eser varsa, maalesef, onlar da tercü-
me niteliği taşımaktadır. Başka bir ifade ile söylersek, ülkelerimizde bu alanlarda üretilmiş yerli 
eserlerin sayısı, çok azdır. “Edebiyat Teorisi” ya da “Üslup” alanlarında ellerinde gerekli bilgi 
kaynakları bulunmayan, dolayısıyla bu alanlarda yeterince bilgi sahibi olmayan bilim adamları-
mızın arzu edilen çalışmaları yapabilmeleri, şüphesiz, epeyce zor olacaktır.

Tasvirini yapmaya çalıştığımız bilim dünyamızın bu manzarası, elbette üzücüdür; ama aynı 
zamanda gerçektir. Bu durumda, hiç kimse edebiyat alanında çalışan bilim adamlarımızın batılı 
meslektaşlarına nazaran daha yeteneksiz olduğunu iddia edemeyeceğine göre, yukarıda ifa-
de ettiğimiz tespit ve örneklerden nasıl bir hükme varmak gerekir? Aslında, bu soruya cevap 
vermek, sanıldığı kadar zor değil: Eğer Türk asıllı bilim adamları, batıdaki meslektaşları gibi, 
alanlarında ihtiyaç duydukları çağdaş bilgi kaynaklarını çalışma masalarında, ellerinin altında 
kullanıma hazır şekilde bulsalardı, eminiz ki, aynı alanlarda bilgi üretiminde onlarla rahatlıkla 
yarışabilirlerdi.

Türk Cumhuriyetlerindeki bilimsel eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarının oluşturduğu 
bilim dünyamızın dışında bulunanlar, kendi paylarına düşen sorumluluğu görmezden gelerek, 
işin kolayına kaçıp şöyle bir eleştiri yapacaklardır: “Bilimsel kurumlarda çalışanlar, zaten en az 
bir yabancı dil biliyor, durumdadır. Dolayısıyla, gelişmiş ülkelerdeki çağdaş bilgi üretimini takip 
ve bilgi kaynaklarını temin ederek yararlanabilecek kapasitededirler. Eğer bizim bilim adamla-
rımız bunu yapmıyorsa, ülkelerimizde hatırı sayılır bir bilgi üretimi ortaya koymuyorlarsa, bu 
durumdan onlar sorumludur.”

yapmışlardı. Aynı şeyi coğrafya ve zooloji, botanik, madencilik, kimya gibi tatbikî ilimler için 
de söyleyebiliriz. İslam tıp âlimleri, eski Yunan metot ve teorilerini batıya tanıtmışlar, bunun 
yanı sıra kendi ilâve ve yeniliklerini de göstererek, batının tıp alanında hızla ilerlemesini sağla-
mışlardı. Batılıların aşı yapmasını da İslam topraklarında, Osmanlı’dan öğrendiklerini burada 
belirtmek yerinde olur.

Bu, batı Avrupa medeniyetinin Müslümanlara olan borcunun çok kısa bir özetidir. İslam 
tesirinin ne kadar kuvvetli ve önemli olduğunu göstermeye çalıştım. Gerçekten de bu tesirin 
Avrupa’da ilim ve fikir hayatının gelişmesinde rolü büyük olmuştur. Bütün bunlardan alaca-
ğımız ders şudur: Büyük dinler ve büyük medeniyetler kendi başlarına apayrı yaşamazlar. Din 
veya fikir ayrılıklarından doğan harplerle veya milliyetçiliğin yarattığı engellerle kültür ilerle-
yemez. Hiçbir dinin taraftarları, hiçbir memleketin sakinleri dünyadaki diğer insanlara önem 
vermeyecek veya onları reddedecek kadar mükemmel değildir. Çeşitli medeniyetler ancak bir-
birlerini anlama gayreti ve dostça bağlarla birbirlerine yardım edebilirler. Orta çağda bu böyle 
idi, bugün de hâlâ böyledir.]

Şimdi, bu uzunca alıntıda verilen bilgileri zihnimizin bir tarafında muhafaza ederek bir beyin 
fırtınası yapmaya çalışalım: Eğer Romalılar, eski Yunan klâsiklerinden ve bilgi birikiminden ha-
bersiz bulunsalar ya da onlardan faydalanmamış olsalardı, Büyük Roma İmparatorluğu’ndan 
söz etmek mümkün olur muydu? IX. asırdan itibaren İslam dünyasında eski Yunan ve Roma 
medeniyetleri üzerinde yapılan tercümeler, bilimsel araştırmalar, o temel üzerinde ulaşılan yeni 
gelişme merhaleleri olmasaydı, varlığını yüzyıllarca devam ettiren bir İslam Medeniyetinden 
günümüzde söz edilebilir miydi? Bu gelişmiş ve güçlü medeniyetin Hıristiyan Batı üzerindeki 
ezici üstünlüğü olmasaydı ve Ortaçağ Avrupa’sı Hıristiyanlık fanatizminden kurtulamayıp İslam 
dünyasındaki yeniliklere ve gelişmelere gözünü kapasaydı, İslam Medeniyeti birikiminden ya-
rarlanmasaydı; sonraki dönemlerde, Avrupa’da her alanda ortaya çıkan bütün o gelişmelerden 
bugün söz etme imkânı bulabilir miydik? 

Başka bir ifade ile sahip olmadığınız bilgiyi başkasından almamış olsaydınız, haliniz ne olur-
du? Her toplum; buharlı makineleri, elektriği ve elektrikle çalışan bütün âletleri, arabayı, uçağı, 
ateşli silahları, kısaca aklınıza gelen her türlü vasıtayı, en baştan kendisi keşfetmek zorunda 
kalsaydı, bugünkü dünyamız nasıl olurdu?

Osmanlı Ülkesinde XIX. yüzyıldan itibaren ordu, idare ve eğitim vb. kurumlarda yoğun-
laşarak sürdürülen Yenileşme Hareketleri ortaya çıkmasaydı, sonraki gelişmeler nasıl olurdu 
acaba? Namık Kemal, Şinasi ve Ziya Paşa gibi aydınlar, Batıyı görmemiş, edebiyatını tanıma-
mış olsalardı; modern roman, hikâye, tiyatro, şiir ve diğer edebî türleri kendimiz ne zaman 
keşfedebilirdik ki? 

Buraya kadar yapmaya çalıştığım açıklamalar ve örnekler gösteriyor ki, gelişmek için çağ-
daş bilgiye ihtiyaç var ve ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi, hiçbir komplekse kapılmadan, en kısa ve 
süratli yoldan almalısınız. Aksi takdirde, geride kalmaya ve zayıflamaya mecbursunuz demektir.  
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temel görevi, Türk Cumhuriyetlerinin bilimsel eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarının ihti-
yaçlarına göre bilgi kaynaklarını temin etmek ve bu kurumların hizmetine sunmaktır. TDBB, 
bu görevini aşağıda belirtilen organları vasıtasıyla gerçekleştirir.

YÖNETİM KURULU

Her Türk Cumhuriyetinden Cumhurbaşkanlarınca seçilen ve idarecilik tecrübesine de sa-
hip olan birer bilim adamı ve Bilgi Derleme Merkezi Başkanı’nın katılımı ile teşekkül eden 7 
kişilik bir kuruldur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi, 2 yıldır. Bu süre boyunca üyeler, 
asıl görevlerinden maaşlı izinli sayılarak TDBB Merkezi’nde çalışırlar. Görev süresi biten üye, 
diğer üyelerin olumlu görüş bildirmeleri kaydıyla, vatandaşı olduğu ülkenin Cumhurbaşkanı 
tarafından yeniden atanabilir. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Cumhuriyetleri üyeleri tarafın-
dan sırasıyla yürütülür. Yönetim Kurulu Başkanı’nın görev süresi, 2 yıldır. Üyelerden ikisi, Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenir. Yönetim Kurulu, TDBB organlarının işleyiş 
ve koordinasyonunu sağlamaktan ve Kurumun Türk Cumhuriyetlerindeki bilimsel eğitim ve 
araştırma kurumlarıyla ilişkilerini yürütmekten sorumludur. 

BİLGİ DERLEME MERKEZİ (BDM)

TDBB’nin gövdesini oluşturan bu Merkez, 6 birimden oluşur. Bilgi Derleme Merkezi, 
Merkez’de kendisine bağlı birimler ve Türk Cumhuriyetlerindeki TDBB Koordinatörlükleri 
vasıtasıyla Türk Cumhuriyetlerindeki bilimsel eğitim ve araştırma kurumlarının ihtiyaç duy-
duğu yabancı bilgi kaynaklarını tespit eder; telif haklarını satın aldığı bu kaynakların tercüme 
edilmesini, aktarılmasını ve basıma hazır halde Kurum’un Sanal Bilgi Bankası’nda saklanma-
sını sağlar. TDBB’den bu kaynakları talep etmiş olan bilimsel eğitim ve araştırma kurumları, 
belirli bir ücret ödeyerek bunları Sanal Bilgi Bankası’ndan indirerek kullanabilirler.

Bilgi Derleme Merkezine Bağlı Birimler ve bunların çalışma biçimleri aşağıda açıklan-
mıştır:

BİLGİ KAYNAĞI ARAŞTIRMA BİRİMİ (BİLKAB)

Bilgi Kaynağı Araştırma Birimi; Sosyal Bilimler, İdari Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bi-
limleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri, Ziraat-Orman ve Su Ürünleri Bilimleri, Sanat Dalları ve Spor 
Bilimleri gibi anabilim dallarına ait bölümlerden oluşur. Birime bağlı bu bölümlerin organi-
zasyonunu ve çalışma biçimlerini şu şekilde gösterebiliriz: 

Her bir bölümün yönetiminde; Azerbaycan Masası, Kazakistan Masası, Kırgızistan 
Masası, Özbekistan Masası, Türkiye Masası ve Türkmenistan Masası olmak üzere 6 Türk 
Cumhuriyetine ait birer ülke masası kurulacaktır. Her “Masa”nın idaresinde, o ülkeye men-
sup bir bilim adamı bulunacaktır. Türkiye dışındaki diğer ülke masalarının başında bulunan 
bilim adamları, kendi ülkelerinde kurulacak TDBB Ülke Koordinatörlükleri ile iletişim içinde 
görev yapacaklardır. 

Ülke masalarının görevi, Türk Cumhuriyetlerindeki bilimsel eğitim-öğretim ve araştır-
ma kurumlarında çeşitli bilim dallarında çalışan bilim adamlarının taleplerini belirlemektir. 
Talep belirleme sürecinin nasıl işleyeceğini göstermek üzere, Sosyal Bilimler Bölümü “Tür-

Biz, bu tür bir değerlendirmenin pek de gerçekçi olmadığını belirterek karşımızdaki durumu 
biraz daha ayrıntılı değerlendirmeye ve bazı yanlış kabulleri göstermeye çalışalım:

1. İtiraf etmeliyiz ki, yabancı dille eğitim-öğretim yapan kurumlarda çalışanlar bir kenarda 
tutulmak kaydıyla, Türkiye’deki yüksek öğretim ve araştırma kurumlarında görev yapan bilim 
adamı ve öğretim elemanlarının büyük bir kısmı, yabancı dilde yazılmış bir eseri, kendi anadi-
linde yazılmış bir eser gibi anlayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip değildir. Diğer Türk 
Cumhuriyetlerinde çalışan bilim adamlarının durumu da -Rusça bildikleri muhakkak olmakla 
birlikte- batılı gelişmiş ülkelerin dillerini bilme açısından, Türkiye’deki öğretim elemanlarından 
daha iyi değildir.

Durum, yukarıda anlatıldığı gibiyse –ki öyledir- ülkelerimiz, bilim dünyamızdaki şahlanışı 
daha uzun bir müddet beklemek zorunda kalacak, demektir. Çünkü, bir kere daha tekrar ede-
lim: “Dünyadaki mevcut bilgi birikimi, elinizin altında olmadan, yeni ve daha gelişmiş bir bilgi 
üretmeniz mümkün değildir.”

2. Gelişmiş ülkelerdeki bilgi birikimini elde etmenin bir zorunluluk olduğunu ve bunu Türk 
bilim dünyasının mevcut yapısıyla başaramayacağımızı kabul edebilirsek, sıra, şu soruya cevap 
aramaya gelecektir: “Peki, Türk Cumhuriyetlerindeki bilim adamı ve araştırmacıların gelişmiş 
ülkelerdeki bilim kaynaklarına ulaşmalarını ve onlardan gereği gibi yararlanmalarını sağlayacak 
yöntem, ne olabilir?”

Sığ düşünceli ve aceleci birisi, bu soruya muhtemelen şöyle bir cevap verecektir: “Daha 
etkin ve gerçekçi bir yol bulunarak, bilim adamı ve araştırmacılarımızın söz konusu yabancı 
dillerden birini gerçekten öğrenmesi, o vasıtayla gelişmiş ülkelerdeki, kendi alanlarında üretil-
miş bilgi kaynaklarına ulaşması ve onlardan yararlanması sağlanabilir.” Detaylarına girmeden 
ifade edelim ki, pek çok açıdan bu görüş, bir hayalden ibarettir ve öyle kalmaya da mahkûmdur. 
Çünkü, bu yöntemin getireceği ekonomik maliyet, bilim adamı ve öğretim elemanlarının za-
man darlığı vb. birçok problem düşünülmeden ortaya atılmıştır. Üstelik, -bu yöntem uygula-
nırsa- kendi alanlarında bilgi üretmeye ya da öğrenci yetiştirmeye odaklanması gereken bilim 
adamı ve araştırmacılar, yıllarını bir yabancı dili iyi düzeyde öğrenmek için harcamak zorunda 
kalacaktır.

Bilim adamları ve öğretim elemanlarının tamamına, gelişmiş bir batı ülkesinin dilini tam 
manasıyla öğretme imkânı bulamayacağımızı varsaydığımıza göre, Türk bilim dünyasının ya-
şadığı “çağdaş bilgi kaynaklarına ulaşamama ve onlardan gereği gibi yararlanamama proble-
mi” nasıl çözülebilir?

İşte, “Türk Dünyası Bilgi Bankası” (TDBB) olarak adlandırdığımız ve aşağıda izah etme-
ye çalıştığımız proje önerisi, tam da yukarıdaki sorunun cevabı olma özelliğini taşımaktadır. 
TDBB’nin temel görevini hangi organları ile ve ne şekilde yürüteceğini bu sınırlı bildiri içinde 
ayrıntılı olarak ifade etme imkânımız bulunmadığı için, kısaca özetlemeye çalışacağız.

  TÜRK DÜNYASI BİLGİ BANKASI (TDBB) PROJE TASLAĞI

Türk Dünyası Bilgi Bankası, 6 Türk Cumhuriyetinin katılımı ile kurulacaktır. Kurum’un 
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Aktarma Birimi: Birimin başında bir yönetici olacaktır. Birim’de, Türk lehçeleri arasında 
aktarma yapma konusunda tecrübeli uzmanlar görevlendirilecektir. Bunlar, uzman oldukları 
lehçelere göre gruplara ayrılacaktır. Birim’deki aktarma faaliyetlerine başlamadan önce hiz-
met içi eğitime tabi tutularak bu uzmanların aktarma kriterleri ve çeviri yapacakları alanların 
terimleri konusunda müşterek davranmalarını sağlayacak düzeye ulaşmaları sağlanacaktır. 
Aktarma Birimi’nde, Batı dillerinden Türkiye Türkçesine çevrilmiş eserler ile Türk Cumhuri-
yetlerinde ortaya konmuş eserler, bilim adamlarının taleplerine göre diğer Türk lehçelerine 
aktarılacaktır. Örneğin, Türkmenistan bilim adamları tarafından, Türkiye Türkçesi ile basılmış 
bir kaynağın tercüme edilmesi talebi geldiğinde, bu kaynak, Aktarma Birimi uzmanlarınca 
Türkmenceye aktarılacaktır.

kiye Masası”nın, “Edebiyat” dalı üzerinde çalışma biçimini örnek olarak verebiliriz: Sosyal 
Bilimler Bölümü Türkiye Masası’nda Edebiyat dalından sorumlu olan bilim adamı, Türki-
ye’deki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı (Eğitimi) bölüm başkanlarıyla iletişime geçecek 
ve bu bölümlerdeki bilim adamlarının ihtiyaç duydukları yabancı kaynakların listelerini hazır-
layarak belirlenmiş süreler içinde kendisine göndermelerini isteyecektir. Listeler geldiğinde, 
bu listeleri birbiriyle karşılaştırarak tek bir liste oluşturacaktır.

Sosyal Bilimler Bölümü’ndeki diğer Türk Cumhuriyetleri masalarının yönetiminde bulu-
nan bilim adamları da bu süreci ülkelerindeki TDBB Koordinatörlükleri marifetiyle tamamla-
yıp “Edebiyat” dalına ait nihai listelerini Sosyal Bilimler Bölümü Yönetimine teslim edecektir. 
Böylece, 6 Türk Cumhuriyetinin bilimsel eğitim ve araştırma kurumlarında edebiyat alanında 
çalışan bilim adamı ve araştırmacıların ihtiyaç duyduğu yabancı kaynaklara ait 6 liste tespit 
edilmiş olacaktır. Bu 6 ülke listesi, Sosyal Bilimler Bölümünde karşılaştırılarak tek liste haline 
getirilecek ve üst yönetim (Bilgi Kaynağı Araştırma Birimi Yönetimi) aracılığıyla Bilgi Kaynağı 
Temini ve Telif İşleri Birimine gönderilecektir.

BİLGİ KAYNAĞI TEMİNİ VE TE’LİF İŞLERİ BİRİMİ

Bu Birimde, telif hukuku alanında uzman ve iyi derecede yabancı dil bilen uzmanlar görev 
yapacaktır. Birimin başında, bir yönetici olacaktır. Uzmanlar, bildikleri yabancı dillere göre 
İngilizce Grubu, Almanca Grubu, Fransızca Grubu vs. şeklinde gruplara ayrılacaktır. Örneğin, 
Amerika’dan temin edilecek bilimsel kaynakların te’lif işleriyle İngilizce Grubu’ndan bir uz-
man ilgilenecektir. Bu uzmanlar, Bilgi Kaynağı Araştırma Biriminden gelen listelerde bulunan 
bilimsel kaynakların yazarları ya da onların bağlı oldukları temsilcileriyle görüşerek kaynak-
ların telif meselesini çözecek ve söz konusu eserleri temin ederek, tercüme edilmeleri için 
Tercüme Birimine teslim edecektir. 

TERCÜME VE AKTARMA BİRİMİ

Tercüme ve Aktarma Birimi, Bilgi Derleme Merkezi’nin (BDM) en önemli birimlerinden 
biri durumunda olacaktır. Birim, kendi içinde Tercüme Birimi ve Aktarma Birimi şeklinde iki 
alt birim halinde faaliyetini sürdürecektir. 

Tercüme Alt Birimi: Bu birimde görevlendirilecek çevirmenler, çok titizlikle seçilecek ve 
temel bilim dallarına göre Sosyal Bilimler Çeviri Grubu, Fen Bilimleri Çeviri Grubu vb. şe-
kilde gruplara ayrılacaktır. Birimin başında bir yönetici olacaktır. Ayrıca, her grup için de bir 
yönetici tayin edilecektir. Çevirmenler, Birimde çeviri faaliyetine başlamadan önce, mensup 
oldukları gruplara göre hizmet içi eğitim kursuna tabi tutulacak ve her çeviri grubu, çeviri 
yapacağı temel bilim dallarının terimleri üzerinde uzmanlaşacaktır. Bu eğitim, aynı zamanda 
çevirmenlerin terimler konusunda müşterek bir tutum izlemesini de sağlayacaktır. Daha açık 
bir ifade ile, örneğin edebi eserleri çevirme alanında hizmet içi eğitim almış bir çevirmen, 
Birimdeki görevi esnasında, sadece o alanda çeviri yapacaktır. Tahmin edileceği üzere, bu tür 
bir çalışma yöntemi, hem çeviri faaliyetlerine hız kazandırılması hem de doğru çeviri yapıl-
masına imkân verecektir. Tercüme Birimi, eserlerin niteliklerine göre, çevirileri için ne kadar 
süre gerektiği konusunda kriterler belirleyecek ve çevirmenler, bu süreyi göz önünde tutarak 
çeviri faaliyetini sürdüreceklerdir. 
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“Bilim dünya insanlarının ortaklığıdır. Burada ne kıskançlık söker, ne bağnazlık! Değil bin 
yıl, beş yıl geride kalan yanar; altı ay önce değil, geçen hafta bulunan yeniliği öğrenmek zo-
rundasınız. Bu dayanışma aynı zamanda uluslararası bir yarıştır da... Geride kalanın yaşama 
hakkını yitireceği bir yarış!..

Düştür evet, bütün bu uluslar arasında yalnızca bilişimde değil, insanbilim-toplumbilim-
de, Matematik, Fizik, Kimyada, sağlık bilimlerinde, tıpta  bütün terimlerin Türkçenin pota-
sında yoğrulup tek bir dil olarak dünyayı sarması, hem bir düştür hem de Türkçe öylesine 
yetenekli, öylesine düzgündür ki, bilim dilleri içinde bu özellikleri taşıyan öylesine eşsiz bir 
örnektir ki, yeryüzünde böyle başka bir dil öbeği yoktur. (............) Bizim Türk dilleri öbeği-
miz, tek bir dilin ağızları gibidir. Ayrı ayrı ulusal varlıklarımızı korumakla birlikte, ulusal bilim 
dillerimizi geliştirirken, dillerimizin temelinde var olan dil birliğimizi bozmamaya özen gös-
termeliyiz. Bunu özlememiz gerekiyor. Bu düşü hepimiz ortaklaşa görürsek olur bu. Hem de 
otuz yıl içinde olur. Seksen yıl içinde değil! Eğer birbirimize sırtımızı döner, yeni yeni yollara 
birbirimizden habersiz tek başımıza, (.......) aramızda konuşup anlaşamadan çıkarsak, evimi-
ze saklanıp her birimiz bilimde var olma serüvenimizi kendi başımıza yaşamaya kalkarsak, 
bin yıl da beklesek, aramızda işbirliği yapamaz, daha da ayrışırız.

Doğal olarak böyle bir bilimsel atılım için, uluslaşma süreçlerimizde her birimiz, işbirliği 
ve eşgüdüm doğrultusunda siyasal iradeye de gereksinme duyuyoruz. Bu konuda üniversite 
öğretim üyelerimize iş düşer, rektörlerimize iş düşer, Türk Dil Kurumu’na, Dil Derneği’ne, 
öteki akademi, kurum ve kuruluşlarımızda, derneklerimizde çalışanlara iş düşer... Benim gibi 
evinde, işinde kitaplar yazmaya çalışan yaşlılara da iş düşer... Hepimize iş düşer. Çalışmaya 
bir başlar ve aramızda iletişim kurmaya özenirsek, neredeyse bin yıllık gerçeklikten yola çıka-
rak kurduğumuz düşler, bizim ummadığımız hızla yeniden gerçek olur.”3
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YAZIM VE TASARIM BİRİMİ

Bu Birim; Yazım Birimi, Tashih Birimi ve Tasarım Birimi şeklinde 3 alt birim halinde faali-
yet yapacaktır. Birimin ve 3 alt birimin başında birer yönetici bulunacaktır. Yazım Birimi’nde, 
Tercüme ve Aktarma Birimi tarafından çevrilerek ya da aktarılarak gönderilmiş olan bilimsel 
kaynakların dizgisi yapılacaktır. Tashih Birimi, Yazım Birimi’nde dizgisi tamamlanmış çalış-
maları gözden geçirecek ve tashih edecektir. Tasarım Birimi ise, Tashih Birimi’nde gözden 
geçirilerek tashihi tamamlanmış bilimsel kaynakların tasarımını yapacak ve bunları basıma 
hazır hale getirecektir.

SANAL BİLGİ BANKASI

Sanal Bilgi Bankası’nda bilgisayar alanında uzmanlaşmış personel istihdam edilecektir. 
Bu personel, Tasarım Birimi tarafından tasarımı tamamlanarak gönderilen bilimsel kaynak-
ları, PDF formatına dönüştürüp Sanal Bilgi Bankası’nda depolayarak, ilgili bilimsel eğitim-
öğretim ve araştırma kurumlarında görev yapan bilim adamlarına İnternetten bu kaynaklara 
erişme imkânı sunacaktır.

TDBB ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

Türkiye dışındaki 5 Türk Cumhuriyetinde açılacak bu TDBB temsilcilikleri, kendi ülkele-
rindeki bilimsel-eğitim ve araştırma kurumlarının ihtiyaç duyduğu bilimsel kaynakları tespit 
ederek belirlenmiş sürelerde Bilgi Kaynağı Araştırma Birimi’ne gönderecektir. Bu temsilcilik-
ler, ülkelerindeki bilimsel eğitim ve araştırma kurumları ile sürekli iletişim içinde olacak bir 
şekilde organize edilecektir. Bunun için her ülke yönetimi, gerekli hukuki ve idari düzenlemeyi 
yapacaktır. 

SONUÇ

Türk Dünyası, arzu ettiği gelişme düzeyine ulaşmak istiyorsa, gerekli ve yeterli bilgiye sahip 
olmak zorundadır. Başka bir ifade ile, modern dünyanın bilgi birikimine ulaşmak, ülkelerimiz 
için tabii seyrine bırakılacak bir konu değildir. Bu yönde gerekli adımları atma iradesi, ülke yö-
netimlerince mutlaka sergilenmelidir. Bu adımlardan birisi, çağdaş bilgi birikiminin ve -model 
olarak kullanmak amacıyla- bu bilgi birikiminin sonuçlarının en kısa yoldan edinilmesidir. 

Türk Dünyası Bilgi Bankası (TDBB) olarak adlandırdığımız projenin gerçekleşmesi ve ama-
cına uygun biçimde faaliyete başlaması durumunda,  Türk Cumhuriyetlerinin bilimsel eğitim ve 
araştırma kurumlarında büyük bir dinamizm ve bilimsel üretimin doğuşuna şahit olacağımıza 
ve bunun ülkelerimizin değişik alanlarına yapacağı olumlu etkilerle süratli bir gelişim sürecinin 
başlayacağına inanmak, çok da hayalci bir değerlendirme olmasa gerektir. 

Bildirimi, Prof. Dr. Aydın Köksal’la yakınlarda yapılan bir söyleşiden aldığım alıntıyla bi-
tirmek istiyorum.  24–26 Haziran 2010’da Türkiye Bilişim Derneği, Türk Dil Kurumu ve Türk 
İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) işbirliğiyle Bakû’da düzenlenen “VIII. Türk Cumhuriyetleri 
Bilişim ve Ortak Terimler Alanında İşbirliği Platformu” toplantısından dönüşte Ayşe Balcı’nın, 
kendisi ile yaptığı Söyleşi’de, bilim adamı  şunları söylüyor2:
2    Prof. Dr. Aydın Köksal, bilgisayar mühendisliği alanındaki derin bilgisini yıllarcaTürkçenin gelişimi yönünde kullanmış ve bilişim alanına    
       yaklaşık 2.500 Türkçe terim kazandırmıştır.
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 1. GİRİŞ

Küresel iktisadi kriz, ülke ve bölge ekonomilerinde, üretim, istihdam ve refah değiş-
kenleri başta olmak üzere pek çok alanda önemli derecede olumsuz etkilere yol açmıştır. 
Krizin temel sebebi, ABD ekonomisinde finansal sistemdeki yanlış kredi tayınlaması gö-
rünmesine karşın,  kapitalist sistemde, finansal sistemin ve finans kapitalin, reel ekonomi 
üzerinde, dengesiz bir şekilde hâkimiyet kurması, krizin temel tetikleyicisi olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. 

Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazanmalarından günümüze ekonomilerini 
güçlendirme sürecinde önemli mesafeler almalarına karşın hala iç ve dış şoklara karşı 
kırılganlıkları yüksek düzeydedir. Bu bağlamda, çalışmada, küresel iktisadi krizin Türk 
Cumhuriyetleri üzerindeki etkileri analiz edilerek, Türk Cumhuriyetleri^nin sürdürülebilir 
ekonomik büyümeyi ve toplumsal refahı sağlayabilmeleri için ekonomik şoklara karşı 
ekonomi politikası önerileri incelenmiştir.
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2. KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN DİNAMİKLERİ

ABD’de 2007 ortasında konut sektöründeki sorunlarla baş gösterip, 2008’in son çey-
reğinde kendisini küresel çapta hissettiren ve 2009’un ilk yarısında dip yaparak 2010’un 
ilk çeyreğiyle birlikte ana etkileri geride bırakılan küresel iktisadi kriz, Şekil-1’den de gö-
rülebileceği gibi, tüm ülkeler için önemli ölçüde üretim, istihdam ve refah kayıplarına 
sebebiyet vermiştir1. Japonya, AB ve ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkeler, gelişmekte 
olan ülkelere göre krizden daha fazla etkilenmiştir. Şekil-2’de ise dünya ekonomisinde 
temel göstergelerdeki değişim verilmiştir. Buna göre, 2009 yılında, GSYİH’da % 1’e va-
ran daralma görülmüştür. Dünya ticaret hacmi, % 10’dan fazla daralma göstermiş, emtia 
fiyatları % 30’dan fazla düşüş göstermiştir. Yatırım GSYİH oranında yüzde 10’a varan 
daralma görülmüştür. Gelişmiş ülkelerde işsizlik oranı % 10’a kadar yükseliş göstermiş-
tir. Enflasyon oranı ise dünya genelinde krizin etkisiyle % 2.5’e kadar düşüş göstermiştir. 

Küresel iktisadi krizinin yayılma mekanizması, küresel düzeyde beklentilerin, kredi 
mekanizmalarının ve talebin bozulmasına bağlı olarak, iflaslar, üretim ve istihdamda bo-
zulmalar olarak kendisini göstermiştir. Küresel finansal piyasalarda, 2008’in son çey-
reğinde artan belirsizlik ve risk, beklentilerin bozulmasına yol açarak oncelikle, küresel 
iktisadi güveni olumsuz etkilemiş, devamında ortaya çıkan güven bunalımı, iktisadi bi-
rimlerin risk iştahlarını azaltarak, küresel likidite sıkışıklığına yol açmıştır. Finans ve kredi 
piyasalarındaki sorunlar özellikle 2009’un ilk çeyreğiyle birlikte reel sektöre sıçramıştır. 
Reel sektör,  bir yandan küresel kredi koşullarındaki bozulma, diğer yandan ise küresel 
talepteki daralma makasında hayatta kalma mücadelesi vermiştir. Bu daralan makasta 
tüm firmalar bünyelerindeki zayıflığa göre zarar görmüştür. Talep cephesinde daralma, 
küresel arz cephesini olumsuz etkileyerek, üretim daralmalarına, devamında işsizliğin 
artmasına yol açmıştır. Reel sektör olumsuz etkilendikçe, ödenemeyen krediler kanalıyla 
finansal sektör de tekrar olumsuz etkilenmiştir. Finansal ve reel sektör arasında krizin 
daralan döngüsü birbirini besledikçe krizin boyutları artmıştır2.

Kriz sürecinde bütün ülkelerin hükümetleri ve uluslararası kuruluşlar, para ve maliye 
politikası başta olmak üzere çeşitli düzeyde işbirlikleri ve tedbirleri uygulamaya koyarak, 
krizin yarattığı güvensizliği, belirsizliği, kredi mekanizmalarındaki bozulmaları, talep, arz 
ve istihdam üzerindeki olumsuz etkileri azaltmaya çalışmışlardır. Kurtarma paketleri ve 
talebi canlandırıcı politikalar bütçe açıklarına yol açarken, özel sektör dengelerini düzelt-
mek pahasına, kamu sektörü, kendi mali dengesinde önemli bozulmalara maruz kalmış-
tır. Diğer yandan ülkelerin Genişletici para politikalarının kurlar üzerinde yarattığı etkiler, 
uluslarararsı ticaret politikaları açısından yeni sorunlara yol açmıştır.

1    International Monetary Fund, World Economic Outlook, Washington, 2010, s. 1-20.
2    Detaylı bilgi için bkz. N. Sungur - E. Sarıdoğan, “Küresel İktisadi Krizin Türkiye İmalat Sanayiine Etkileri”, Marmara Ünv. İİBF Dergisi, 2010, C.  
 XXIX, S. II.
 A. İnsel- E. Sarıdoğan, “Dünya Ekonomisinde Konjonktür Eğilimleri ve Kriz”, Vira Haber, İstanbul, 2009, S. 30. Nisan , http://www.virahaber. 
 com/haber/krizin-turkiyeye-etkileri-9649.htm. Erişim Tarihi (10.02.2011)
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Dünya ekonomisinde 1980 sonrası yaşanan finansal krizlerin temel dinamikleri ara-
sında finansal piyasalardaki serbestleştirme ve kuralsızca hareket eden finansal sermaye 
akımları yer almaktadır. Bu gelişmeler 1990’ların sonlarında “uluslararası yeni bir finan-
sal mimarinin inşaası” çalışmalarını başlatmış olsa da,  sermaye hareketlerinin kontrol 
altına alınması ve finansal piyasaların düzenlenmesi hiçbir şekilde gündeme gelmemiş, 
Tobin Vergisi türü önerilere özellikle ABD ve İngiltere’deki finans merkezlerinin yönetici-
leri tarafından şiddetle karşı çıkılmıştır. Çünkü ekonomilerin finansallaşması ve finansın 
küreselleşmesi bir yandan çok yüksek karların elde edilmesini sağlarken, öte yandan 
finansal piyasalarda ortaya çıkan balonlarla (hisse senedi balonu, konut balonu, emtia 
balonu) sistemin aşırı üretim krizi ertelenebilmektedir3. Akyüz4, dünya ekonomisinin, 
ABD’deki emlak kredisi sorunlarının tetiklediği finansal krizden derinden etkilendiğini ve 
yaşanan sorunların, varlık piyasalarında kırılganlığa yolaçan mali aşırılıklar ve düzenleme 
yetersizliklerinin sonucu olduğunu iddia etmiştir.

3    Sungur - Sarıdoğan,  Küresel ...a.g.m., s. 2
4   Y. Akyüz, “Küresel Finansal Kriz ve Gelişen Asya Ülkeleri”, İktisat İşletme ve Finans, 2008, Cilt: 23, Sayı: 273, ss. s. 7
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Reinhart-Rogoff5, 2007-2008 eşik-altı mortgage finansal krizinin yeni ve farklı bir 
olgu gibi gözükmesine karşın yaptıkları çalışmalarında, savaş sonrası sanayileşmiş ülke-
lerde karşılaşılan 18 bankacılık kriziyle nitelik ve niceliksel yönlerden çok önemli benzer-
liklere sahip olduğunu iddia etmişlerdir. Özellikle, varlık ve konut fiyatlarındaki aşırı yük-
selmenin önceki krizlerle aynı çizgide olduğunu belirtmişlerdir. Amerikan ekonomisinde 
krizlerin yapısına yukarıdaki çerçevede ve tarihsel olarak bakıldığında özellikle reel sektör 
faaliyet gelirlerinin azaldığı dönemlerde, firmaların finansal piyasalarında kazançlar elde 
etmeye yöneldiği ve ardından finansal krizlerin yaşandığı gözlenmektedir. Tüm durgun-
luk dönemleri öncesinde ekonomi genelinde firmaların faaliyet gelirleri azalmış ve faiz 
gelirleri artmıştır. Reel sektördeki faaliyet gelirlerinin azalması firmaların, atıl tuttukları 
fonlar ve finansal sektörde türev ürünlere bağlı olarak yaratılan yapay devasa fonlarla 
kazançlarını artırma oyunlarına yöneldikleri gözlemlenmektedir6. Artan yapay fonlar para 
arzının kontrolünü zorlaştırarak, faizlerin düşmesine, talebi ve devamında enflasyonu 
artırarak yapay bir refah dönemine yol açmaktadır. ABD merkez bankası FED’in, artan 
enflasyonu frenlemek üzere likiditeyi kısması, faizleri artırması, ekonomide yapay saadet 
zincirinin kırılmasına yol açan faktörlerden biri olarak, kısa süreli durgunluklara ya da 
2008 krizi gibi dünya çapında derin krizlere neden olmaktadır7. 

3. KÜRESEL İKTİSADİ KRİZİN TÜRK CUMHURİYETLERİ 
EKONOMİLERİNE ETKİLERİ
3. 1. Krizin Ülkelerin Temel Göstergelerine Etkileri

Türk Cumhuriyetleri ekonomileri genelde dışa açık ekonomiler olmalarına rağmen, 
dünya ekonomisiyle göreceli olarak düşük bir entegrasyona sahiptirler. Doğal kaynaklar 
ekonomik büyümenin temel tetikleyicisi konumundadır8. Bu bağlamda dünya ekonomi-
sinde doğal kaynaklara yönelik talep ve bu malların fiyatları arttıkça ülke ekonomilerinin 
makro dengeleri ve büyüme hızları yüksek seyretmektedir. Ne var ki koşullar terse dön-
düğünde de ekonomiler sıkıntılara düşmektedirler. Küresel iktisadi kriz, dünya ekonomisi 
genelinde ülkelerin makroekonomik dengelerini, üretimden, istihdama, finansal koşullar-
dan, beklentilere ve refah kayıplarına kadar geniş bir yelpazede temel ekonomik göster-
geleri olumsuz etkilemiştir. Tablo-1’de Türk Cumhuriyetleri’nin seçilmiş makroekonomik 
göstergeleri verilmiştir. IMF verilerine göre, Şekil–3 ve Tablo-1’den reel GSYİH büyüme-
sini incelediğimizde, 2008 yılıyla birlikte başlayan GSYİH büyümesindeki gerileme 2009 
yılında derinleşmiştir. Ekonomik büyümedeki gerilemeler, 2009 yılında,  Azerbaycan 
ekonomisinde % 9,3’e, Kazakistan ekonomisinde % 1,2’ye, Kırgızistan ekonomisinde % 
2,3’e, Türkmenistan ekonomisinde % 6,1’e ve Özbekistan ekonomisinde % 8.1’e kadar 
ulaşmıştır. 2010 yılında ise GSYİH büyümesindeki gerilemenin, Türkmenistan ve Kaza-
kistan ekonomileri haricinde diğer ülke ekonomilerinde devam edeceği beklenmektedir. 
İhracat ve emtia fiyatlarındaki iyileşme Türk Cumhuriyetleri’nin toparlanmasında en etkili 
5    C. M. Reinhart - K. S. Rogoff, “Is the 2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis So Different? An International Historical Comparison”, NBER W.P.,  
       13761, 2008, s.1.
6    Brian Keeley- Patrick  Love, From Crisis to Recovery The Causes, Course and Consequences of the Great Recession, OECD, 2010, s. 19-22.
7    Sungur - Sarıdoğan, Küresel .... a.g.m. s. 2.
8    M. Emerson, ve diğ. “Into Eurasia Monitoring The EU’s Central Asia Strategy Report Of The Eucam Project” Centre For European Policy Studies       
      (CEPS), Brussels, 2010, s. 22-23.

faktör olacaktır. Özelllikle, gaz ve petrol fiyatları, hidrokarbon ihracatçısı olan, Azerbay-
can, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan ekonomilerinin toparlanmasında daha fazla 
etkili olacaktır9. 

İşsizlik oranlarını incelediğimizde, 2009 yılıyla birlikte Azerbaycan ekonomisi hariç, 
diğer ekonomilerde işsizlik oranında artışlar görülmüştür. İşsizlik oranı, Kazakistan eko-
nomisinde % 8’e, Kırgızistan ekonomisinde % 5,8’e, Özbekistan ekonomisinde % 0,2’ye 
yükselmiştir. 2010 ve sonrasında işsizlik oranlarında düşük düzeyde de olsa azalma gös-
tereceği beklenmektedir.
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Enflasyon oranlarını incelediğimizde, 2009 yılıyla birlikte Özbekistan ekonomisi ha-
riç, tüm ekonomilerde, ekonomik durgunluğa bağlı olarak enflasyon oranında önemli 
düşüşler görülmüştür. Enflasyonun, 2010 ve sonrasında uygulanan genişletici ekonomi 
politikalarına bağlı olarak artış eğilimine gireceği beklenmektedir.

Tablo-1 Türk Cumhuriyetleri Seçilmiş Makroekonomik Göstergeler
GSYİH Büyümesi (Sabit Fiyatlarla, %)

2000-2005 ortlm 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Azerbaycan 11.3 34.5 25.0 10.8 9.3 4.3 1.8
Kazakistan 10.3 10.7 8.9 3.2 1.2 5.4 5.1
Kırgızistan 4.1 3.1 8.5 8.4 2.3 -3.5 7.1
Türkmenistan 16.6 11.4 11.6 10.5 6.1 9.4 11.5
Özbekistan 5.1 7.5 9.5 9.0 8.1 8.0 7.0
İŞSİZLİK (%)

2000-2005 
ortlm. 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Azerbaycan 8.6 6.8 6.5 6.1 6.0 6.0 6.0
Kazakistan 9.6 7.8 7.3 6.6 8.0 7.8 7.6

9    Asian Development Bank, The Future of Growth in Asia, Asian Development Outlook 2010 update. s. 93.
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Tablo-1 Türk Cumhuriyetleri Seçilmiş Makroekonomik Göstergeler
Kırgızistan 8.2 6.3 5.7 5.1 5.8 5.6 5.4
 Özbekistan 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
TÜFE (Enflasyon(%))

2000-2005 
ortlm. 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Azerbaycan 4.1 8.4 16.6 20.8 1.5 5.5 6.0
Kazakistan 8.2 8.7 10.8 17.1 7.3 7.6 6.6
Kırgızistan 6.5 5.6 10.2 24.5 6.8 4.8 5.7
Türkmenistan 8.4 8.2 6.3 14.5 -2.7 3.9 4.8
Özbekistan 18.0 14.2 12.3 12.7 14.1 10.6 11.4
Kamu Kesimi Harcaması ( GSYİH’ın %’si)

2000-2005 
ortlm. 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Azerbaycan 24 27.4 25.9 31.1 34.8 32.2 30.6
Kazakistan 22 20.2 24.6 26.8 25.2 27.1 27.1
Kırgızistan 28.2 29.1 31.0 28.9 34.2 44.9 39.2
Türkmenistan 20.2 14.9 13.4 12.3 14.7 15.6 16.3
Özbekistan 34.5 29.2 30.3 30.0 34.2 35.8 35.7
Kamu Kesimi Bütçe Dengesi ( GSYİH’ın %’si)

2000-2005 
ortlm. 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Azerbaycan 0.2 -0.2 2.6 20.8 6.8 13.9 14.4
Kazakistan 2.4 7.2 4.7 1.1 -1.5 -2.8 -2.0
Kırgızistan -5.6 -2.1 -0.3 0.0 -3.7 -12.0 -8.5
Türkmenistan 1.0 5.3 3.9 11.3 7.8 2.8 1.3
Özbekistan -0.6 5.2 5.3 10.7 3.2 2.2 2.4
Cari İşlemler Dengesi ( GSYİH’ın %’si)

2000-2005 
ortlm. 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Azerbaycan -12.2 17.6 27.3 35.5 23.6 24.1 22.2
Kazakistan -1.4 -2.5 -8.1 4.6 -3.2 3.2 2.0
Kırgızistan -0.1 -3.1 -0.2 -8.1 2.1 -5.4 -9.4
Türkmenistan 4.1 15.7 15.5 18.7 -16.1 -4.7 3.4
Özbekistan 3.8 9.1 7.3 8.7 2.7 3.8 6.3
İhracat (Milyar, $)

2000-2005 
ortlm. 2006 2007 2008

2009
2010 2011

Mlr $ %
Azerbaycan 3.8 14.0 22.5 32.1 22.8 -29 28.2 29.7
Kazakistan 16.8 41.6 51.9 76.4 48.2 -37 61.3 68.0
Kırgızistan 0.8 1.5 2.2 3.0 2.8 -7 2.9 3.3
Türkmenistan 3.7 7.5 9.5 12.3 9.5 -23 10.1 12.5
Özbekistan 4.0 6.3 8.9 12.2 11.7 -4 12.8 15.2
Kaynak: IMF World Economic Outlook Data Base ve IMF Regional Economic 
Outlook, Middle East and Central Asia, Ekim 2010, s. 53.

Kamu kesimi harcamasının GSYİH’a oranını incelediğimizde, küresel iktisadi krizin 
olumsuz etkilerini azaltmak için, 2009 yılında 2008’e göre, Kazakistan ekonomisi hariç, 
tüm ekonomilerde kamu kesimi harcamalarının GSYİH’a oranında artışlar görülmüştür. 
2010 yılında ise 2009’a göre, Azerbaycan ekonomisi hariç, tüm ekonomilerde kamu ke-
simi harcamasının GSYİH’a oranınında artış görülmüştür. Benzer şekilde, kamu kesimi 
bütçe dengesini incelediğimizde ise, krizle birlikte, kamu harcamalarının artması ve ver-
gi gelirlerinin azalmasına parelel olarak, 2009 yılı ile birlikte, bütçe dengelerinin krizden 
olumsuz etkilendiğini gözlemlemekteyiz. 2010 yılı beklentilerinde ise Azerbaycan eko-
nomisi hariç, diğer ekonomilerde bütçe dengesinde bozulmanın etkisinin devam etmesi 
beklenmektedir. Cari işlemler dengesindeki gelişmeleri incelediğimizde ise, 2009 yılı ile 
birlikte,  Kırgızistan ekonomisi hariç tüm ekonomilerde cari işlemler dengesinde krizle 
birlikte bozulmalar baş göstermiştir. Bozulmada uluslararası finansman ve talep koşul-
larının olumsuz etkilenmesi de rol oynamıştır. 2010 yılı ile birlikte Kırgızistan ekonomisi 
hariç diğer ekonomilerde cari işlemler dengesi toparlanma eğilimine girmiştir. İhracat-
taki değişimi incelediğimizde ise, 2009 yılı ile birlikte özellikle Kazakistan, Azerbaycan ve 
Türkmenistan ekonomilerinde önemli daralmalar ortaya çıkmıştır. 2010 yılından itibaren 
ihracatın toparlanması beklenmektedir.

Kafkas ve Orta Asya ülkeleri 2009’daki küresel iktisadi krizden önemli ölçüde etkilen-
miştir. Fakat uygulanan para, maliye politikaları ve uygun dış çevresel koşullar sayesinde 
krizden çıkış hız kazanmaktadır. 2009 ortasında küresel iktisadi krizin dipten dönüş sergi-
lemesiyle birlikte, bu ülkelerdeki ihracatın ivme kazanması, ekonomilerin toparlanmasına 
yardımcı olmaktadır. Özellikle gaz ve petrol ihraç eden Azerbaycan, Kazakistan, Türkme-
nistan, Özbekistan gibi ülkelerde ekonomik büyümenin daha güçlü olması beklenmekte-
dir. Gaz ve petrol ithal eden ülkelerin dış dengelerindeki kırılganlıklar da yüksek düzeyde 
seyretmektedir. Amerika ve Avrupa bölgesindeki durgunluk eğilimleri, Rusya ve Kafkas-
ya’daki ülkelerin enerji ticaretinde ve ekonomideki durgunluk düzeyini de etkilemektedir. 
Kırgızistan’daki Nisan-Haziran 2010’da yaşanan siyasi-etnik sorunlar sebebiyle, ekono-
mik toparlanmanın biraz daha geç olması beklenmektedir10.

2011 yılında, ekonomik görünümün genel olarak pozitif beklenmektedir. Enflasyon 
oranları, Özbekistan hariç, ülkeler bazında ekonomik durgunluğa paralel olarak azalma 
trendi göstermiştir. Ancak, genişleyiti para ve maliye politikalarının sürmesine bağlı 
olarak enflasyonda yükselme olasılığı sürmektedir. Dünya piyasalarında, buğday fiyat-
larındaki artış da enflasyon üzerinde artış baskısı yapmaktadır. Bankacılık sektöründe, 
riskler ve kırılganlıklar devam etmektedir. Ödenmeyen borçlardaki artış eğilimi, özellik-
le Kazakistan’da ve Kırgızistan’da yüksek seyretmektedir. Türkmenistan ve Özbekistan 
bankacılık sektörünün küresel finansal piyasalarla düşük entegrasyona sahip olması ne-
deniyle, küresel iktisadi krizden etkilenme düzeyi de düşük düzeydedir. Genişletici para 
politikaları bankalara ve yurtiçi kredi hacmine katkı yapmaktadır. Ne var ki, bu ülkelerdeki 
finansal sektörün düşük gelişmişlik ve derinlik düzeyi para politikalarının etkinliğini sı-
10    Asian Development Bank, The Future of Growth, s. 94.
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nırlamaktadır. Maliye politikaları ekonomilerin durgunluktan çıkışına yardımcı olmasına 
karşın, kamu bütçe dengesinin sürdürülebilirlik riski de özellikle ithalata bağımlı ekono-
milerde yükselmektedir. Mali sıkılaştırmaya yönelik tedbirler ise, enflasyonu azaltıp, reel 
efektif döviz kurlarının değerlenmesine yol açarak ihracat rekabet gücünün zayıflamasına 
yol açmaktadır. Türkmenistan ve Özbekistan’ın hidrokarbon gelirleri kamu bütçe dengesi 
için önemli rol oynamaktadır11.

3. 2 Küresel Krizin Azerbaycan Ekonomisine Etkileri

Azerbaycan ekonomisi küresel krizden temelde düşen petrol fiyatları ve gelişmekte 
olan ülkelere yönelik artan risk beklentisi sebebiyle olumsuz etkilenmiştir. Azerbaycan 
ekonomisi, 2006-2010 yılları arasında ortalama % 16.1 düzeyinde büyüme göstermiştir. 
2011-2015 yılları içinse ortalama büyüme beklentisi % 4 civarındadır. Petrol üretiminde-
ki yavaşlama, ekonomik büyüme hızının azalmasındaki en büyük etkenler arasında yer 
almaktadır. Azerbaycan ekonomisinde ihracat ve bütçe gelirlerinin ana kaynağı petrol 
ihracatıdır. Bu sebeple, petrol fiyatlarındaki ve petrol talebindeki değişim ülke ekonomi-
sini derinden etkileyebilmektedir. Bununla birlikte hidrokabon sektöründeki yatırımlar 
ve ihracatın güçlenmesi ekonomiye güç katmaktadır. Küresel iktisadi krizin Azerbaycan 
ekonomisi üzerindeki etkilerini Tablo-2’de verilen makroekonomik göstergeler üzerinden 
incelediğimizde şu sonuçlara ulaşmaktayız:

GSYİH büyümesinde gerileme 2008 yılında % 10.8’e ulaşmıştır. GSYİH gerilemesi-
nin 2011 yılına kadar devam etmesi beklenmektedir. Azerbaycan ekonomisinde, petrol 
üretimindeki hızlı artış, yüksek büyümenin ana kaynağı olmuştur. Petrol üretimi zirveye 
ulaştığında ise, ekonomik büyümenin kaynağı, petrol dışı sektörler tarafından belirlen-
miştir12.

Özel tüketim harcamalarının 2009 yılı ile birlikte önemli ölçüde daralma gösterdiği 
görülmektedir. Kamu tüketim harcaması ise 2009 yılında Genişletici maliye politikası ile 
birlikte % 28,4’e sıçramıştır. Brüt sabit sermaye yatırımı 2009 yılında % 17 düşüş göster-
miştir. GSYİH harcama kalemlerinin, GSYİH’ya katkılarını incelediğinde ise, 2009 yılında, 
özel tüketimin katkısı, % 5’e düştüğü götülmektedir. 2010 ve 2011 yıllarında ise bu kat-
kının daha da azalması beklenmektedir. Kamu tüketiminin GSYİH’ya katkısı 2009 yılında 
% 2,9 oranında kalmıştır. Sonraki yıllarda ise katkının azalış göstermesi beklenmektedir. 
Sabit sermaye yatırımının ise GSYİH’a katkısı 2009 yılında % 4,2 oranında düşüş göster-
miştir. Sonraki yıllarda ise katkının düşük düzeyde olsa artış göstermesi beklenmektedir. 
Dış ticaretin 2009 yılında GSYİH’ya katkısına baktığımızda ise, katkı % 19,1 oranında bir 
düşüş göstermiştir. Harcama kalemlerinin GSYİH’daki payına baktığımızda ise en yük-
sek pay, % 43.2 ile özel tüketime ait olup, bunu net dış ticaret ve brüt sabit sermaye 
yatırımları izlemektedir. Dış dengeye göz attığımızda Azerbaycan ekonomisinde ihracatın 
2009 yılında % 92,8’ini oluşturan petrol, dış ticaret dengesini etkileyen en önemli kalem 
olarak karşımıza çıkmaktadır. İhracat 2009 yılında, küresel krizin petrol fiyatlarını ve tale-
bini düşürmesi, ticaret partnerleri arasındaki kur rekabetinin de etkisiyle, % 31,4 düşüş 
11    IMF, Regional Economic Outlook, Middle East and Central Asia., s. 42-44.
12    Asian Development Bank, The Future of Growth, s. 94.

göstermiştir. Cari işlemler dengesi fazlası, petrol fiyatları ve talebininin düşmesine bağ-
lı olarak 2009 yılında itibaren % 23,6’ya gerileme göstermiştir. Döviz kurunun istikrarlı 
seyri krizden çok az etkilenmiştir. Reel efektif döviz kurunun artış oranı 2009 yılı itibariyle 
düşüş göstermiştir. 

İhracat ve bütçe gelirlerinin azalmasına bağlı olarak, bütçe fazlası 2009 yılı itibariyle 
GSYİH’nın % 6,8’ine gerilemiştir. Para politikasının etkinliği, etkin araç yetersizliği sebe-
biyle düşük kalmaktadır13. Para piyasası faiz oranı, 2009 yılından itibaren önemli düşüş 
göstermiştir. Enflasyon, küresel iktisadi krizin fiyatları ve talebi daraltıcı etkisiyle 2009 
yılından itibaren önemli azalma göstermiştir. İşsizlik oranında önemli bir değişiklik olma-
mıştır.  Azerbaycan ekonomisinin sekörel yapısına baktığımızda sanayinin payı, % 60’lar 
düzeyinde, hizmetler sektörü % 30’lar düzeyinde, tarımın payı ise % 6 düzeylerinde sey-
retmektedir. İşgücü ve toplam faktör verimliliği ise 2007 yılından itibaren önemli bir ivme 
kaybetmeye başlamıştır. Reel sermaye stoku ise 2009 yılından itibaren önemli düşüş 
göstermiştir.

Tablo-2 Azerbaycan Makroekonomik Göstergeler
2005 2006 2007 2008 2009 2010t 2011t 2012t

GSYİH (Reel %) 26.4 34.5 25.0 10.8 9.3 4.3 1.8 2.9
GSYİH Kişi Başına (Reel %) 25.1 33.0 23.6 8.9 7.9 2.4 1.8 2.1
GSYİH Kişi Başına, PPP, $ 5,848 8,030 10,220 11,370 12,380 12,750 13,190 13,730
Özel Tüketim (Reel, %) 7.6 26.0 17.9 17.4 10.9 4.5 2.0 4.0
Kamu Tüketimi (Reel, %) 12.0 30.4 24.1 3.1 28.4 5.0 3.0 4.0
Brüt Sabit Sermaye 
Yatırımı (Reel, %) -1.0 2.6 -5.9 1.7 -17.0 5.0 4.0 5.0

İhracat (Reel, %) 48.9 40.9 43.3 13.1 -31.4 12.7 6.0 7.5
İthalat (Reel, %) 10.9 14.3 14.0 -3.5 -0.4 2.0 3.0 5.5
Yurtiçi Talep (Reel, %) 10.4 20.3 9.7 10.0 3.1 2.0 2.8 4.1
Özel Tüketimin GSYİH’a 
Katkısı (%) 4.4 12.8 8.3 7.6 5.0 2.1 0.9 1.9

Kamu Tüketiminin 
GSYİH’a Katkısı (%) 1.6 3.5 2.7 0.3 2.9 0.6 0.4 0.5

Sabit Sermaye Yatırımı 
GSYİH’a Katkısı (%) -0.6 1.2 -2.1 0.5 -4.2 0.9 0.8 1.0

Dış Ticaret Dengesinin 
GSYİH’a Katkısı (%) 12.7 11.3 15.0 9.7 -19.1 4.1 1.3 1.1

Stok Dengesinin 
GSYİH’a Katkısı (%) 8.3 5.7 1.1 0.6 -1.0 -1.9 0.2 0.0

Özel Tüketim /GSYİH (%) 42.1 37.1 33.1 33.1 43.2 41.2 40.2 39.6
Kamu Tüketim /GSYİH (%) 10.4 8.5 9.7 8.5 12.9 12.3 12.1 11.9
Brüt Sabit Sermaye Yatırımı 
(GSYİH’nın %’si ) 41.3 29.7 21.4 18.6 18.2 17.4 17.3 17.2

Stoklar (GSYİH’nın %’si ) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
İhracat (GSYİH’nın %’si ) 62.9 66.5 68.1 65.8 53.2 54.6 55.5 56.4

13    Economist Intelligence Unit, Country Report: Azerbaijan, 2010, s. 6.
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Tablo-2 Azerbaycan Makroekonomik Göstergeler
2005 2006 2007 2008 2009 2010t 2011t 2012t

İthalat (GSYİH’nın %’si ) 52.9 38.8 28.5 23.5 27.5 25.6 25.3 25.2
Yurtiçi Talep (GSYİH’nın %’si) 94.1 75.5 64.2 60.3 74.4 71.0 69.8 68.8
Tarım (Reel, %) 7.5 0.9 4.0 6.1 3.5 1.5 3.0 3.2
Sanayi (Reel, %) 36.4 36.6 25.0 6.0 8.6 3.5 3.0 3.9
Hizmetler (Reel, %) 11.6 37.7 30.7 20.8 11.5 4.3 3.4 3.0
Tarım (GSYİH’nın %’si) 9.9 7.4 6.2 5.9 5.6 5.5 5.5 5.5
Sanayi (GSYİH’nın %’si) 63.6 64.6 64.6 61.8 61.4 61.3 61.2 61.4
Hizmetler (GSYİH’nın %’si) 26.5 28.0 29.2 32.3 33.0 33.2 33.3 33.1
İşgücü Verimliliği (%) 24.5 25.8 19.3 10.5 6.5 3.5 1.4 1.6
Topl. Faktör Verimliliği (%) 19.9 25.5 18.5 7.7 5.9 1.9 0.4 0.6
Reel Sermaye Stoku (%) 15.6 13.0 9.7 8.5 4.8 4.9 4.7 4.7
Reel Potansiyel Çıktı (%) 26.4 34.4 24.9 10.8 9.3 3.7 3.2 3.5
Döviz Kuru (Manat/$) 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Reel Efektif Döviz Kuru 8.6 9.5 10.1 16.4 10.3 5.2 8.4 5.9
Bütçe Dengesi (GSYİH’nın %’si) -1.9 -0.2 2.6 20.8 6.8 13.9 14.4
Borç Faizi /GSYİH (%) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Kamu Borcu (GSYİH’nın %’si) 12.8 9.5 7.4 5.9 6.7 4.6 3.9 3.6
Yurtiçi Kredi Büyümesi (%) 50.0 75.4 98.5 33.7 22.8 10.0 8.0 10.0
M2 para arzı (%) 22.1 65.4 93.9 44.0 -0.3 8.0 9.0 11.0
Ödünç Verme Faiz Oranı(%) 17.0 17.9 19.1 19.8 20.0 19.6 19.4 19.0
Mevduat Faiz Oranı (%) 8.5 10.6 11.6 12.2 12.2 11.8 11.4 11.2
Para Piyasası Faiz Oranı 9.0 9.5 13.0 8.0 2.0 2.0 3.0 4.0
TÜFE (%) 9.6 8.4 16.6 20.8 1.5 5.5 6.0 5.1
Reel Ücret (%, Ortlma.) 11.3 10.7 29.8 3.7 9.6 2.6 1.0 2.8
İşsizlik Oranı (%) 6.8 6.5 6.1 6.0 6.0 6.0  
Cari İşlemler Dengesi 
(GSYİH’nın %’si )  17.6 27.3 35.5 23.6 24.1 22.2  

FDI Giriş / GSYİH (%) 12.7 -2.8 -14.4 0.0 1.1 1.2 1.4 1.7
Toplam Dış Borç / GSYİH (%) 15.7 12.2 10.4 8.3 8.0 6.5 5.4 4.8
Kaynak: IMF, World Economic Outlook October 2010 ve Economist 
Intelligence Unit, Country Report: Azerbaijan, 2010.

Azerbaycan ekonomisinde sektörlerin krizden etkilenme düzeyi incelendiğinde ise, 
tarım sektörünün 2009 ve 2010 yılında bir önceki yıla göre daraldığı, sanayi sektörünün 
2008 yılında çok ciddi daralıp 2009 yılında düşük düzeyde toparlandığı görülmektedir. 
2010 yılı beklentisinin ise daralma yönünde olduğu beklenilmektedir. Hizmetler sektörü-
nün ise 2007 yılından beri daraldığını gözlemlenilmektedir. Petrol sektörü, küresel fiyat 
artışları ve yükselen dış talebe rağmen 2010’un ilk yarısında % 2,3 büyüme göstermiştir. 
Petrol dışı sektörler ise, 2010’un ilk yarısında % 4,7 büyüme göstermiştir14. 

Sonuç olarak küresel iktisadi kriz Azerbaycan ekonomisini, petrol fiyatlarındaki ve 
dış talepteki düşüşe bağlı olarak daralmaya sürüklemiştir. Ancak işsizlik, döviz kuru ve 
14    Asian Development Bank, The Future of Growth...,.s. 7.

faiz oranları açısından önemli bir kırılmaya yol açmamıştır. Azerbaycan ekonomisinde 
yapısal,  kurumsal ve temel ekonomik sorunlar elimine edildikçe ülke ekonomisi küre-
sel düzeyde daha rekabetçi bir ekonomik yapıya kavuşacaktır. Azerbaycan ekonomisinin 
2011-2015 dönemi için ortalama ekonomik büyüme oranı % 4.3 olarak beklenilmektedir. 
Petrol üretim ve ihracat seviyesi dış ticaret dengesinin ve ekonomik büyümenin ana be-
lirleyicisi olmaktadır15. 

3. 3 Küresel Krizin Kazakistan Ekonomisindeki Etkileri
Kazakistan ekonomisi geçtiğimiz on yıl boyunca petrol ve metal fiyatlarındaki yüksek 

seyir sayesinde % 8-9 oranında büyüme göstermiştir16. Diğer yandan, Kazakistan eko-
nomisi küresel iktisadi krizden petrol fiyatları ve dış talepteki düşüşe bağlı olarak önemli 
ölçüde etkilenmiştir.  İç talep ve kamu kesimi dengesi dış talep ve kredi koşullarındaki bo-
zulmayla birlikte olumsuz etkilenmiştir. 2010 yılıyla birlikte küresel iktisadi krizin etkileri-
nin azalması, petrol fiyatlarında, gaz, petrol ve mineraller için dış talepte ve dış finansman 
koşullarındaki iyileşmeler ekonomik büyümenin hız kazanmasına yardımcı olmuştur17. 
2010’un ilk üç çeyreğinde yıllık reel ekonomik büyüme % 7,5 oranında gerçekleşmiştir. 
Toplam üretimin 1/3’ü olan sanayi üretimi ekonomik büyümenin temel kaynağı olmuştur. 
Küresel iktisadi krizin Kazakistan ekonomisi üzerindeki etkilerini Tablo-3’te verilen mak-
roekonomik göstergeler üzerinden incelediğinde şu sonuçlara ulaşılmaktadır:

GSYİH’da gerileme 2008 yılı itibariyle % 3,2’ye, 2009 yılında % 1,2’ye ulaşmıştır. 
2010 yılı itibariyle GSYİH büyümesinde hızlanma tekrar başlamıştır. 2010’nun ilk yarı-
sında ekonomi % 8 büyüme göstermiştir. Düşük baz etkisiyle birlikte, güçlü büyümenin 
kaynağı, petrol, mineraller sektörü ve uluslararası ticaret olmuştur18. GSYİH harcama 
kalemlerinin, GSYİH’a katkılarını incelediğimizde ise, 2009 yılında, en fazla özel tüketimin 
katkısında, düşüş görülmektedir. İşsizlik oranı 2009 yılında % 8’e yükselmiştir. Özel tüke-
tim harcamalarının 2009 yılı ile birlikte önemli ölçüde gerileme gösterdiğini görmekteyiz. 
Kamu tüketim harcaması ise 2008-2009 yıllarında düşüş göstermiştir. Brüt sabit serma-
ye yatırımı 2008 yılından itibaren azalma göstermiştir. Reel sermaye stokunda önemli bir 
düşüş görülmemiştir. Diğer yandan işgücü ve toplam faktör verimliliği ise 2007 yılından 
itibaren önemli bir ivme kaybetmeye başlamıştır. 

İhracat ise 2008 yılı itibariyle ivme kaybedip, 2009 yılında % 6,2 oranında daralma 
göstermiştir. İhracat kalemlerini % 74 oranında mineral ürünler oluşturmaktadır.  İthalat 
ise, 2008-2009 yıllarında % 10’dan fazla düşüş göstermiştir. Cari işlemler dengesi açığı, 
2009 yılında GSYİH’nın % 3,2’si olarak gerçekleşmiştir. Bütçe dengesi 2009 yılı itibariyle 
GSYİH’nın % 1,5’den fazla açık vermeye başlamıştır. Kamu borcu ise, 2009 yılından iti-
baren GSYİH’nın % 14’ünden fazla artış göstermiştir.

Para piyasası faiz oranı, 2009 yılından itibaren önemli düşüş göstermiştir. Enflasyon, 
küresel iktisadi krizin etkisiyle talepte ve emtia fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak 2009 
yılından itibaren önemli azalma göstermiştir. Reel efektif döviz kuru, yapılan devalüasyo-
nun da etkisiyle, 2009 yılında yaklaşık % 7 oranında düşüş göstermiştir.
15    Economist Intelligence Unit, Country Report: Azerbaijan, 2011, January, s. 3.
16    N. Kassenova, “The Impact Of The Global Economic Crisis On Central Asia And its Implications For The EU Engagement”, EUCAM Working  
        Paper, No. 5, 2009, s. 4.
17    Economist Intelligence Unit, Country Report: Kazakhstan, 2010 December, s. 3–10.
18    Asian Development Bank, The Future of Growth...,.s. 97.
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Tablo-3 Kazakistan Makroekonomik Göstergeler
2005 2006 2007 2008 2009 2010t 2011t 2012t

GSYİH (Reel % ) 9.7 10.7 8.9 3.2 1.2 5.4 5.1 5.5
GSYİH Kişi Başına (Reel%) 8.6 9.4 7.8 1.9 -0.2 4.5 3.8 4.9
GSYİH Kişi Başına , PPP, $ 8,660 9,780 10,850 11,300 11,380 11,960 12,620 13,490
Özel Tüketim  (Reel, %) 10.9 12.7 10.9 6.3 -3.0 3.4 4.8 5.6
Kamu Tüketimi (Reel, %) 11.9 7.8 14.6 3.5 1.1 6.0 6.5 6.6
B. Sbt. Sermaye 
Yatırım. (Reel, %) 28.2 29.7 17.4 1.0 1.9 5.5 7.0 8.5

İhracat (Reel, %) 1.1 6.5 9.0 0.7 -6.2 5.4 5.1 6.7
İthalat (Reel, %) 12.5 12.2 25.9 -11.5 -16.9 5.6 6.9 7.6
Yurtiçi Talep (Reel, %) 14.9 13.0 14.3 -0.4 -0.9 6.1 5.3 6.1
Özel Tüketimin GSYİH’a 
Katkısı (%) 5.9 6.9 6.0 3.6 -1.7 1.9 2.6 3.1

Kamu Tüketiminin 
GSYİH’a Katkısı (%) 0.9 0.6 1.0 0.3 0.1 0.5 0.5 0.5

Sbt. Sermy. Yatırm. 
GSYİH’a Katkısı (%) 4.6 5.6 3.9 0.2 0.4 1.3 1.7 2.0

Dış Ticaret Dengesinin 
GSYİH’a Katkısı (%) -3.0 -1.0 -4.2 4.1 2.6 0.4 0.1 0.4

Stok Dengesinin 
GSYİH’a Katkısı (%) 1.3 -1.5 2.1 -4.4 0.4 1.9 0.1 0.0

Özel Tüketim (GSYİH’nın %’si) 48.6 44.5 44.6 42.1 47.1 43.8 44.8 45.0
Kamu Tüktim/GSYİH (%) 11.2 10.2 11.2 10.2 12.7 12.2 12.5 12.4
Yurtiçi Talep (GSYİH’nın%’si) 89.9 88.1 92.0 79.4 90.4 86.1 87.2 87.5
Tarım (Reel, %) 7.0 5.8 9.7 -5.9 13.1 1.7 3.5 3.0
Sanayi (Reel, %) 4.5 7.2 5.7 2.1 2.0 7.4 7.0 8.8
Hizmetler (Reel, %) 9.8 10.1 12.7 4.7 -0.3 4.5 3.2 3.8
Tarım (GSYİH’nın %’si) 6.8 5.9 6.1 5.7 6.4 6.2 6.1 6.0
Sanayi (GSYİH’nın %’si) 31.7 31.6 30.5 34.6 32.0 32.3 33.3 34.3
Hizmetler (GSYİH’nın %’si) 55.4 55.2 58.4 56.0 56.6 56.5 55.7 54.9
İşgücü Verimliliği (%) 8.5 8.6 5.7 0.4 -0.1 3.8 3.1 4.1
Toplam Faktör Verimliliği (%) 5.7 5.1 2.3 -2.5 -3.0 1.3 0.7 1.7
Döviz Kuru ( Manat/$) 134 127 120 121 148 147 146 142
Reel Efektif Döviz Kuru 89.2 97.0 101 108 101 106 113 120
Bütçe Dengesi (GSYİH’nın %’si) 7.2 4.7 1.1 -1.5 -2.8 -2.0
Borç Faizi /GSYİH ( % ) 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Bütçe Dengesi, Faiz Dışı 
(GSYİH’nın %’si ) 1.0 1.1 -1.4 -1.7 -2.7 -2.7 -2.3 -1.7

Kamu Borcu (GSYİH’nın %’si) 10.3 12.0 7.8 8.6 14.2 15.8 18.1 19.6
Yurtiçi Kredi Büyümesi (%) 52.3 76.5 58.8 2.2 6.2 2.3 5.3 6.2
M2 para arzı (%) 24.7 76.9 24.2 29.1 18.7 17.2 19.0 18.3
Para Piyasası Faiz Oranı 2.2 4.8 6.0 6.5 2.4 1.7 3.3 3.2
TÜFE (%) 7.5 8.7 10.8 17.1 7.3 7.6 6.6
İşsizlik Oranı (%) 8.1 7.8 7.3 6.6 8.0 7.8 7.6  

Tablo-3 Kazakistan Makroekonomik Göstergeler
2005 2006 2007 2008 2009 2010t 2011t 2012t

Cari İşlemler Dengesi  
(GSYİH’nın %’si) -1.8 -2.5 -8.1 4.6 -3.2 3.2 2.0

FDI Giriş / GSYİH (%) 3.5 7.8 10.8 11.7 11.9 10.6 10.0 9.6
Tpl. Dış Borç / GSYİH (%) 76.1 91.6 93.4 79.6 100.5 72.0 61.4 53.0
Kaynak: IMF, World Economic Outlook October 2010 ve Economist Intelligence Unit 2010.

 Kazakistan ekonomisinin sekörel yapısı incelendiğinde, sanayinin payı % 32’ler dü-
zeyinde, hizmetler sektörü % 56’lar düzeyinde, tarımın payı ise %6 düzeylerinde seyret-
mektedir. Kazakistan ekonomisinde sektörlerin krizden etkilenme düzeyi incelendiğinde 
ise, tarım sektörünün 2008 yılında % 5,9 daraldığı, 2009 yılında ise % 13,1 artış göster-
diği görülmektedir. 2010 yılından itibaren ise düşük düzeyde artış göstermeye devam 
etmesi beklenmektedir. Sanayi sektörünün büyümesi 2008-2009 yıllarında % 2’lere ka-
dar düşüş göstermiştir. Hizmetler sektöründe daralma, 2009 yılında % 0,3 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Sonuç olarak küresel iktisadi krizde, Kazakistan ekonomisi, iç ve dış 
talepteki daralmaya bağlı olarak küçülmüştür. Aynı şekilde dış ve iç talepteki iyileşmeler, 
hidorkarbon, metal ve petrol fiyatlarındaki artış, FDI’daki artış, petrol sektörünün dolayı-
sıyla ekonomik büyümenin hızlanmasına katkı yapmaktadır. Kredi ve finansman koşulla-
rındaki iyileşmeler, iç talep ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır. 

3. 4. Küresel Krizin Kırgızistan Ekonomisine Etkileri

Küresel iktisadi krizin etkisine ilave olarak, Kırgızistan ekonomisinde 2010 yılında-
ki siyasi istikrarsızlık ve sivil kargaşa, ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemiştir.  Sivil 
kargaşanın yurt içi ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemesine karşın, altın madenciliği 
sektöründeki ihracat ve büyüme ekonomik büyümeye katkı yapmıştır19. Tablo-4’te Kırgı-
zistan ekonomisi 2009 yılı temel ekonomik göstergeleri verilmiştir. Buna göre, GSYİH’da 
sektörlerin payları incelendiğinde, hizmetler sektörü % 52, sanayi, % 23,1, tarım ve or-
mancılık ise % 24,8 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2009 yılında reel GSYİH % 2,3, enf-
lasyon % 6,9, cari işlemler dengesi GSYİH’ın % - 6,6’sı, sanayi katma değer GSYİH’ın % 
23,1’i olarak gerçekleşmiştir.

Tablo–4 Kırgızistan Temel Ekonomik Yapı (2009)
GSYİH’nın Sektörel Dağılm. Toplamın %’si Reel GSYİH (%) 2.3
Tarım&Ormancılık 24.8 Enflasyon (Tüfe, %) 6.9

Sanayi 23.1 Cari İşlemler Dengesi        
( GSYİH’nın %’si ) -6.6

Hizmetler 52.0 Sanayi Katma Değer       
( GSYİH’nın %’si ) 23.1

Temel İhracat Yapsısı Toplamın %’si Temel İthalat Yapsısı Toplamın %’si
Değerli Madenler &Taşlar 37.1 Mineral Ürünler 27.5
Kimyasallar 18.0 Makine & Teçhizat 10.9

19    Economist Intelligence Unit, Country Report: Kyrgyz Republic, 2010, s. 3.
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Tablo–4 Kırgızistan Temel Ekonomik Yapı (2009)
Mineral Ürünler 16.3 Kimyasallar 10.1
Tekstil 7.2 Gıda, İçki&Tütün 8.1
İhracat Pazarları Toplamın %’si İthalat Pazarları Toplamın %’si
İsviçre 24.9 Rusya 35.7
Rusya 23.3 Çin 20.5
Özbekistan 14.2 Kazakistan 10.9
Kazakistan 11.3 Özbekistan 4.7
Kaynak: Economist Intelligence Unit , Country Report : Kyrgyz Republic, 2010, s. 6

Tablo-4’te verilen temel ihracat kalemlerinin 2009 yılı için, dağılımı incelendiğinde, 
değerli madenler ve taşlar % 37,1, kimyasallar % 18, metal ürünle % 16,3 ve tekstil % 
7,2 olarak görülmektedir. İhracat pazalrına baktığımızda ise, İsviçe, Rusya, Özbekistan 
ve Kazakistan ilk sıralarda gelmektedir. İthalatın ürün dağılımı, mineral ürünler % 27,5, 
makine ve teçhizat % 10,9, kimyasallar % 10,1 ve gıda, içki ve tütün ise % 8,1 olarak 
dağılmaktadır. İthalat pazalarına baktığımızda ise, Rusya, Çin, Kazakistan ve Özbekistan 
öncelikli ithalat pazarlarıdır. Küresel kriz başlayana kadar ekonomik büyümenin itici güç-
lerinden birisi, işçi dövizleri olmuştur. Küresel iktisadi krizin Kırgızistan ekonomisi üze-
rindeki etkilerini Tablo-5’te verilen makroekonomik göstergeleri üzerinden incelediğinde 
şu sonuçlara ulaşılmaktadır: 

Kırgızistan ekonomisi için 2009 yılı itibariyle GSYİH büyümesinin % 2,3’e gerilemesi, 
2010 yılında ise % - 3,5-4,3 aralığına düşüş göstermesi beklenmektedir. 2010 yılının ilk 
yarısında işçi dövizlerindeki toparlanma, altın üretimindeki artış, sanayi üretimindeki ar-
tış ve inşaat sektöründeki iyileşme ekonominin toparlanmasında önemli rol oynamıştır20. 
2011 yılı itibariyle GSYİH büyümesinin tekrar başlaması beklenmektedir. Sanayi katma 
değer, 2009 yılında GSYİH’ın % 23’e ulaşmıştır.  Brüt sabit sermaye oluşumu 2009 yı-
lında GSYİH’ın % 21,2 düzeyinde gerçekleşmiştir. İstihdam yapısına baktığımızda, 2009 
yılında istihdam oranı, tarımda % 24,8, sanayide % 23,1 ve hizmetlerde % 52 düze-
yinde gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı 2009 yılında % 5,8’e yükselmiştir. Siyasi ve sosyal 
istikrarsızlığın ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemesi, kamu kesimi açığını 2009 yılında 
GSYİH’nın % 3,7’sine ve 2010 yılında ise % 12’sine yükselmiştir.

Para politikasının etkinliğinin finansal sistemdeki yetersizlik ve sosyal kargaşa se-
bebiyle düşük olması, döviz kuru üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Döviz kuru, 
2009 yılında % 17,3 oranında artmıştır. Bu artışın sonraki yıllarda da devam etmesi bek-
lenmektedir. Reel faiz oranı 2009 yılında  % 20,5 oranına çıkmıştır. Küresel iktisadi krizin 
etkisiyle enflasyon 2010 yılnda % 4,8’e düşüş göstermiştir. 

Cari işlemler açığı 2010 yılında GSYİH’ın % 5,4’üne ulaşmıştır. İhracat ise 2009 yı-
lında % 9,3 oranında daralma göstermiştir. Kırgızistan ekonomisinin başlıca ihracat ka-
lemleri arasında, değerli madenler, taşlar, kimyasallar ve mineral ürünler gelmektedir. 
Kırgızistan ekonomisinde ekonomik büyümenin daralmasında temel iki faktör, küresel 
20    Asian Development Bank, The Future of Growth..., s. 94.

iktisadi kriz ve ülke içindeki siyasi ve sosyal istikrarsızlığın yarattığı olumsuz etkilerdir. 

Sonuç olarak Kırgızistan ekonomisinde bir yandan küresel kriz diğer yandan ülke 
içindeki siyasi ve sosyal istikrarsızlığın etkisiyle, 2009 yılında GSYİH büyümesi % 2,3’e 
gerilemiştir. 2010 yılında ise % 3,5 daralma beklenilmektedir21. Bir yandan, küresel ik-
tisadi krizin etkilerinin zayıflaması, diğer yandan, dış talepteki, altında fiyatlarındaki, fi-
nansman koşullarındaki iyileşmeler ve içeride siyasi-sosyal istikrarın sağlanması ülkenin 
ekonomik toparlanmasına hızlandıracaktır.

Tablo-5 Kırgızistan Temel Makroekonomik Göstergeler

2007 2008 2009 2010 2011 2012
GSYİH Büyümesi (Reel, %) 8.5 8.4 2.3 -3.5 7.1 6.4
GSYİH Kişi Başına (2000 fiyt. $ ) 352.5 379.0 384.7
GSYİH ($, Mlyr) 3.8 5.1 4.6 4.3
Enflasyon (TÜFE, ortlm, %) 10.2 24.5 6.8 4.8 5.7 5.8
Cari İşlemler Dengesi ($, mlyn) -261 -750 -300 5 -145 -245
Cari İşlemler Dengesi (GSYİH’nın %’si ) -0.2 -8.1 2.1 -5.4 -9.4 -4.6
Döviz Rezervleri, ($, mlyn, Altın Hariç) 1107 1153 1494 1,579
Döviz Kuru ( Som/$, ortlma) 37.32 36.57 42.9 45.98 48.02 49.21
İhracat ($, mlyn, fob) 1,337 1,874 1,700 2,068 2,201 2,300
B. Sabit Serm. Oluşumu (GSYİH’nın %’si ) 24.6 22.4 21.2
Tasarruf ( GSYİH’nın %’si ) 7.2 15.8
İthalat ($, mlyn, fob) -2,614 -3,754 -2,814 -3,031 -3,450 -3,668
Sanayi, Katma Değer (GSYİH’nın %’si ) 19.3 19.3 23.1
Ticaret (GSYİH’nın %’si ) 132.5 147.7 130.6
GSYİH Deflator (%) 14.9 22.2 2.1
Kamu Kesimi Dengesi (GSYİH’nın %’si ) -0.3 0.0 -3.7 -12.0 -8.5
Ödünç Verme Faiz Oranı (%) 25.3 19.9 21.7 26.1 25.5 25
Reel Faiz Oranı (%) 9.1 -1.9 20.5
İşsizlik (%) 5.7 5.1 5.8 5.6 5.4
İstihdam, Tarım (Toplam İstihdamın %’si) 24.8
İstihdam, Sanayi (Toplam İstihdamın %’si) 23.1
İstihdam-Hizmetler(Topl. İstihd. %’si) 52
Kaynak: IMF, WEO-2010, Economist Intelligence Unit 2010 ve World Bank: WDI-2010

3. 5. Küresel Krizin Özbekistan Ekonomisine Etkileri

Özbekistan ekonomisi küresel iktisadi krizin etkisiyle düşük düzeyde de olsa daralma 
göstermiştir. Ancak hükümetin uyguladığı genişletici maliye politikaları sayesinde krizin 
etkisi en aza indirgenmiştir. 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde GSYİH % 8,3 oranın-
da artış göstermiştir. Bu artışta hizmetler, tarım ve inşaat sektörünün katkıları olmuştur. 
Küresel emtia fiyatlarındaki yükselişler de ekonomik performansın artmasına katkı yap-

21    Economist Intelligence Unit, Country Report : Kyrgyz Republic, s. 12.
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maktadır22. Küresel iktisadi krizin Özbekistan ekonomisi üzerindeki etkilerini Tablo-6’da 
verilen makroekonomik göstergeler üzerinden incelediğimizde şu sonuçlara ulaşılmakta-
dır. Özbekistan ekonomisi diğer ekonomilere göre, küresel krizde ciddi bir daralma gös-
termemiştir. 2008’de % 9 olan, GSYİH büyümesi 2009 yılında % 8,1’e gerilemiştir. Krizin 
etkisini hafifiletmek için uygulanan genişletici kamu yatırımlarının etkisiyle, inşaat ve 
hizmetler sektörünündeki iyileşmeye bağlı olarak, 2010 yılının ilk yarısında, Özbekistan 
ekonomisi % 8 büyümüştür. Uygun hava koşulları tarım sektörünü olumlu etkilemiştir. 
Kredi koşullarının ve dış talebin iyileşmesi ekonomik genişlemeyi tetiklemiştir23 2012’ye 
kadar GSYİH’ın % 7 civarında büyümesi beklenmektedir. İşsizlik oranında önemli bir 
değişiklik görülmemiştir. Enflasyon 2009 yılında % 10,6’ya düşüş göstermiştir.  Sek-
törlerin GSYİH’a katkısındaki değişime baktığımızda, tarımın katkısında değişim, 2008 
yılında % 4,5’a, sanayinin katkısı 2009 yılında % 9’a, hizmetlerin katkısı 2009 yılında % 
9,6’ya gerilemiştir. Kamu kesimi fazlası 2009 yılında GSYİH’ın % 3,2’sine, cari işlemler 
dengesi fazlası ise GSYİH’nın % 2,7’sine gerilemiştir. Özbekistan ekonomisi için yeniden 
finansman faizi %14’te tutulmuştur. Küresel rekabet gücünü korumak için döviz kurunun 
belirli oranda değer kaybetmesine izin verilmektedir. Dış ticarette küresel iktisadi krizin 
azalmasıyla birlikte artan gaz fiyatları ihracat gelirlerini artırmıştır. 

Tablo-6 Özbekistan Seçilmiş Makroekonomik Göstergeler

2006 2007 2008 2009t 2010t 2011t 2012t
GSYİH (Cari, $ mlyn) 17,022 22,298 28,586 32,792 37,753 44,245 51,418

GSYİH (Cari, Som, mlyr) 20,759 28,186 37,747 48,097 59,934 74,992 92,553

GSYİH Bym. (Reel, %) 7.5 9.5 9.0 8.1 8.0 7.0 7.0

Tarımın GSYİH’a 
Katkısı (% Değişim) 6.2 6.1 4.5 5.7 6.4 5 5

Sanayinin GSYİH’a 
Katkısı (% Değişim) 10.8 12.1 12.7 9 8 7.5 8

Hizmetlerin GSYİH’a 
Katkısı (% Değişim) 6 11 10.5 9.6 10.3 10.5 11

Nüfus (Mlyn) 26.5 26.9 27.5 28 28.5 29 29.7

GSYİH  Kişi Başına ($, ppp) 2,156 2,396 2,604 2,794 2,994 3,227 3,467

Kamu Sektör Dengesi 
(GSYİH’nın %’si) 5.2 5.3 10.7 3.2 2.2 2.4

Döviz Kuru (Som/$) 1,238 1,288 1,383 1,510 1,640 1,742 1,850

TÜFE (%) 14.2 12.3 12.7 14.1 10.6 11.4  

İşsizlik (%) 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2

M2 para arzı (%) 36.8 46.1 31.8 31.4 33.6 34.3 32.1

Ticaret Dengesi ($ mlyn) 1,774 1,692 1,021 1,712 4,650 5,020 4,960

İhracat ($ mlyn) 5,615 8,029 10,298 10,735 12,700 13,390 13,470

İthalat ($ mlyn) -3,841 -6,338 -9,277 -9,023 -8,050 -8,370 -8,510

Cari Açık (GSYİH’nın %’si) 9.1 7.3 8.7 2.7 3.8 6.3 9.1

Ulsl. Rezervler ($ mlyn) 4,459 7,413 10,150 9,000 9,800 10,000 10,200

Kaynak: IMF, WEO-2010 ve Economist Intelligence Unit 2010.
22    Economist Intelligence Unit, Country Report: Uzbekistan, 2010,November, s. 3.
23    Asian Development Bank, The Future of Growth ..., s. 99.

3. 6. Küresel Krizin Türkmenistan Ekonomisine Etkileri

Küresel iktisadi kriz Türkmenistan ekonomisini dış talepteki (özellikle gaz ihracatın-
daki) daralmaya bağlı olarak olumsuz etkilemiştir24. Ancak gaz ihracatındaki (2009 Çin 
dahil) artışlara bağlı olarak 2010 yılında ekonomik büyüme iyileşme göstermiştir25. Kü-
resel iktisadi krizin Türkmenistan ekonomisi üzerindeki etkilerini Tablo-7’de verilen mak-
roekonomik göstergeler üzerinden incelediğimizde şu sonuçlara ulaşmaktadır:

GSYİH’daki büyüme, 2008 yılında % 10,5’e ve 2009 yılında % 6,1’e gerilemiştir. Enf-
lasyon 2009 yılında % - 2,7’ye düşüş göstermiştir. Brüt sabit sermaye oluşumu, GSYİH’ın 
% 11’ne düşmüştür. Cari işlemler açığı 2009 yılında GSYİH’ın % 16,1’ine gerilemiştir. 
İhracat büyüme hızı 2009 yılında % 22’ye, ithalat büyüme hızı ise % 18’e gerilemiştir. 
FDI girişi, 2009 yılında, GSYİH’ın % 5’ne gerilemiştir. Kamu kesimi dengesi 2009 yılında 
GSYİH’nın % 7,8’ine gerilemiş, 2010 yılında ise % 3,8’ine gerilemesi beklenmektedir. 
Sanayi katma değerdeki değişim oranı, 2009 yılında % 25’e gerilemiştir. Ödünç verme 
faizi 2009 yılında % 15’e gerilemiştir. Sonuç olarak, Türkmenistan ekonomisi küresel 
iktisadi krizden 2008 yılı itibariyle etkilenmeye başlamış ve 2009 yılında % 6 daralmaya 
maruz kalmıştır. Küresel iktisadi kriz etkilerinin ekonomide 2010 yılıyla birlikte geride 
kalması beklenmektedir.

Tablo-7 Türkmenistan Seçilmiş Makroekonomik Göstergeler
  2006 2007 2008 2009 2010 2011

GSYİH ($, Mlyr) 7.4 8.5 8.2 7.8

GSYİH Büyümesi (Reel, %) 11.4 11.6 10.5 6.1 9.4 11.5

GSYİH Kişi Başına (2000 fiyatları, $) 1425 1572 1714 1827

B. Sabit Sermaye Oluşm. (GSYİH’nın %’si) 20 18 14 11

B. Yurtiçi Tasarruf (GSYİH’nın %’si) 58 55 40 41

Cari İşlemler Dengesi (GSYİH’nın %’si) 15.7 15.5 18.7 -16.1 -4.7 3.4

Dış Ticaret Dengesi (GSYİH’nın %’si) 38 37 27 30

Döviz Kuru (Manat/$, ortlma piys.) 2.2 2.1 2.6 2.9 2.9 2.8

Enflasyon (TÜFE, %) 8.2 6.3 14.5 -2.7 3.9 4.8

FDI Girişi, (GSYİH’nın %’si) 7 6 5 7

İhracat ( %) 43 27 29 22

İhracat (GSYİH’nın %’si) 73 75 73 76

İthalat (GSYİH’nın %’si) 35 39 46 46

İthalat (%) -7 37 59 18

Kamu Tüketim Harc. (GSYİH’nın %’si) 10 9 8 10

24    Economist Intelligence Unit, Country Report: Turkmenistan, October 2010, s. 12.
25    Asian Development Bank, The Future of Growth..., s. 99.
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Tablo-7 Türkmenistan Seçilmiş Makroekonomik Göstergeler
  2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kamu Dengesi (GSYİH’nın %’si) 5.3 3.9 11.3 7.8 2.8 1.3

Nihai Tüketim Harc. (GSYİH’nın %’si ) 42 45 60 59

Sanayi, Katma Değer (GSYİH’nın %’si ) 36 38 54 54

Ticaret (GSYİH’nın %’si ) 108 114 118 121

Ödünç Verme Faizi (%) 17 15 17.5 16

Kaynak: IMF, WEO-2010,  Economist Intelligence Unit 2010 ve World Bank: WDI-2010

4. SONUÇ

Küresel iktisadi krizin Türk Cumhuriyetleri üzerindeki etkileri ülkelerin ekonomik ya-
pıları, dış dünyayla olan entegrasyon ve bağımlılık düzeylerine göre farklılık göstermiştir. 
Ülke bazında küresel iktisadi krizin etkileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Küresel iktisadi kriz, Azerbaycan ekonomisini, petrol fiyatlarındaki ve dış talepteki 
düşüşe bağlı olarak olumsuz etkilemiştir. Petrol üretiminde ve ihracat seviyesindeki iyi-
leşmelere bağlı olarak, dış ticaret dengesi ve ekonomik büyüme seviyesi olumlu etkile-
necektir.

Kazakistan ekonomisi, iç ve dış talepteki daralmaya bağlı olarak daralma göstermiş-
tir. Bu sebeple, dış ve iç talepteki iyileşmeler, hidorkarbon, metal ve petrol fiyatlarındaki 
artış, FDI’daki artış, petrol sektörünün dolayısıyla ekonomik büyümenin hızlanmasına 
katkı yapacaktır. Kredi ve finansman koşullarındaki iyileşmeler, iç talep ve ekonomik bü-
yümeye katkı sağlayacaktır. 

Kırgızistan ekonomisi, bir yandan küresel iktisadi kriz diğer yandan ülke içindeki siya-
si ve sosyal istikrarsızlığın etkisiyle, 2009 yılında olumsuz etkilenmiştir. Bu sebeple, ülke 
ekonomisi, küresel iktisadi krizin etkilerinin zayıflamasına ve dış talepteki, altın fiyatların-
daki, finansman koşullarındaki iyileşmelere ve içeride siyasi-sosyal istikrarın sağlanma-
sına bağlı olarak hızla gelişme sürecine girecektir.

Özbekistan ekonomisi diğer ekonomilere göre, küresel krizde ciddi bir daralma gös-
termemiştir. 2008’de % 9 olan, GSYİH büyümesi 2009 yılında % 8,1’e düşmüştür. Kri-
zin etkisini hafifiletmek için uygulanan genişletici kamu yatırımlarının etkisiyle, inşaat ve 
hizmetler sektörünündeki iyileşmeye bağlı olarak, 2010 yılının ilk yarısında, Özbekistan 
ekonomisi % 8 büyümüştür.  

Türkmenistan ekonomisi dış talepteki (özellikle gaz ihracatındaki) daralmaya bağlı 
olarak olumsuz etkilenmiştir. Ancak gaz ihracatındaki artışlara bağlı olarak 2010 yılında 
ekonomik büyüme iyileşme göstermiştir. GSYİH’daki büyüme, 2008 yılında % 10,5’e ve 
2009 yılında % 6,1’e gerilemiştir. Enflasyon 2009 yılında % -2,7’ye düşüş göstermiştir. 
Küresel iktisadi kriz etkilerinin ekonomide 2010 yılıyla birlikte geride kalması beklenmek-
tedir.  

Makroekonomik değişkenler bazında küresel iktisadi krizin Türk Cumhuriyetleri üze-
rindeki etkileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Büyüme oranları incelendiğine, IMF verilerine göre, Reel GSYİH, 2009 yılında, Azer-
baycan ekonomisinde % 9,3’e, Kazakistan ekonomisinde % 1,2’ye, Kırgızistan ekonomi-
sinde % 2,3’e, Türkmenistan ekonomisinde % 6,1’e ve Özbekistan ekonomisinde % 8,1’e 
gerilemiştir. 2010 yılında ise GSYİH büyümesindeki gerilemenin, Türkmenistan ve Kaza-
kistan ekonomileri haricinde diğer ülke ekonomilerinde devam edeceği beklenmektedir.

İşsizlik oranlarını incelediğimizde, 2009 yılıyla birlikte Azerbaycan ekonomisi hariç, 
diğer ekonomilerde işsizlik oranında artışlar görülmüştür. İşsizlik oranı, Kazakistan eko-
nomisinde % 8’e, Kırgızistan ekonomisinde % 5,8’e, Özbekistan ekonomisinde % 0,2’ye 
yükselmiştir. 2010 ve sonrasında işsizlik oranlarının, düşük düzeyde de olsa azalma gös-
tereceği beklenmektedir.

Enflasyon oranlarını incelediğimizde, 2009 yılıyla birlikte Özbekistan ekonomisi ha-
riç, tüm ekonomilerde, ekonomik durgunluğa bağlı olarak enflasyon oranında önemli 
düşüşler görülmüştür. Enflasyonun, 2010 ve sonrasında uygulanan genişletici ekonomi 
politikalarına bağlı olarak artış eğilimine gireceği beklenmektedir.

Kamu kesimi harcamasının GSYİH’a oranını incelediğimizde, küresel iktisadi krizin 
olumsuz etkilerini azaltmak için, tüm ekonomilerde kamu kesimi harcamalarında farklı 
düzeylerde artışlar görülmüştür.

Kamu kesimi bütçe dengelerinin, krizle birlikte, bir yandan kamu harcamalarının art-
ması diğer yandan vergi gelirlerinin azalmasına bağlı olarak, bütçe dengelerinin krizden 
olumsuz etkilendiği gözlemlenilmektedir.

Cari işlemler dengesindeki gelişmeleri incelendiğinde, dış talepteki ve hammadde 
fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak tüm ekonomilerde cari işlemler dengesinde krizle bir-
likte bozulmalar baş göstermiştir. Bozulmada uluslararası finansman ve talep koşullarının 
olumsuz etkilenmesi önemli rol oynamıştır. İhracattaki değişim incelendiğinde ise, 2009 
yılı ile birlikte özellikle Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan ekonomilerinde önemli 
daralmalar ortaya çıkmıştır. 2010 yılından itibaren ihracatın toparlanması beklenmektedir. 

Sonuç olarak, Türk Cumhuriyetleri iç ve dış şoklara karşı yüksek düzeyde kırılganlığa 
sahiptirler. Ülke ekonomilerinin bu şoklar karşısında kırılganlığını azaltmak ve ekonomik 
gücünü artırmak için, orta ve uzun vadede hammadde-ara malı, finansman, teknoloji 
açısından dışa bağımlılığı azaltacak, talep açısından, iç pazar hacmini güçlü kılacak, dış 
talep açısından ise küresel rekabet gücünü, ürünlerin reel katma değerini, ihracatta pazar 
ve ürün çeşitliliğini ve pazar hakimiyetini yükseltecek içsel büyüme modelleri temelli eko-
nomi politikalarının tasarlanması, sonraki iç ve dış iktisadi krizlerin ekonomi üzerindeki 
olumsuz etkilerini daha aza indirebilecektir.
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TÜRK TASAVVUF ŞİİRİNDE 
ELİFNAME - YAŞNAMENİN SENKRETİK 
BİR ÖRNEĞİ ÜZERİNE

Yrd. Doç. Dr. Elmira MEMMEDOVA
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Şarkiyat Enstitüsü, Türk Filolojisi Bölümü

GİRİŞ

Sinkretizm, Latince “Syncretismus” kelimesinden gelmiş olup çeşitli sistem ve görüş-
lerin bütünleşmesi ve bağdaşması olarak tanımlanmakta ve sanatta, dinde ve dilcilikte olan 
sinkretizm anlayışından bahsedilmektedir.1 Birbirinden ayrı düşünce, inanış veya öğretileri 
kaynaştırmaya çalışan felsefe sistemi2 olarak da bilinen bu kavram, ayrıca edebiyat biliminde 
de yer almakta ve daha çok poetik formların birleşimi anlamına gelmektedir. Aslında bazı 
bilim adamları tarafından eski Yunan edebiyatında edebi türler, sinkretizm ışığında öğre-
nilmiştir.3 Makalede de ‘senkretizm’ ve ‘sinkretik örnek’ dendiğinde, poetik formların yani 
elifname ve yaşnamenin birleşimi kastedilmiştir. Ayrıca, senkretizm hem dini-felsefi hem de 
edebi bağlantıda ele alınmakla dünya ve insanın yaratılmasında iki şiir şeklinin konu ve biçim 
açısından bağdaştırılması dikkate alınmıştır. Yani genellikle Allah sevgisiyle harf sembolüne 
dayanarak yazılan elifnameden sonra insan ömrünü betimleyen yaşnamenin verilmesi hem 
de Allah-Kul bağlamında değerlendirilebilir. Burada elifname Allah’ın, yaşname ise insanın 
sembolü olarak ele alınır. Allah’ın, önce ruhu sonra insanı yaratması ve onun kaderini belirle-
mesi, elifname-yaşname ilişkisinde belirtilmiştir. 
1    ru.wikipedia.org/wiki/Синкретизм 
2    http://tdkterim.gov.tr/bts/ 
3    http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/43622 
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Makalemizin araştırma konusu olan yaşname, ilk kez Kemal Yavuz tarafından verilmiş,9 
daha sonra Amil Çelebioğlu ve Doğan Kaya’nın yaşnamelerle ilgili sundukları örnekler sıra-
sında yer almıştır.  Zahmi’ye ait edilen10 bu zincirleme koşma elif name ve yaşnamenin sink-
retik ör ne ği gibi dikkatimizi çeken bu şiirin, ori jinal biçimiyle özel bir araştırmaya ihtiyacı var.

1. Şekil özellikleri: Bu şiir, elifname ve yaşnamenin biçim ve içerik açısından birleşik 
şeklidir. Şu an tarafımızdan hazırlanan yaklâşık 150 örneğin yer aldığı “Yaşnameler” kita-
bında böyle karmâşık olan başka bir örnek yoktur. Şiir, 34 bentten oluşmaktadır ve ilk sekiz 
bendi elifnamedir. 32 harf ve lam-elifin her birine bir mısra adanmıştır. Elifname-yaşname 
önce harfin verilmesi ve o harfle başlayan mısranın söylenmesiyle oluşturulmuştur. 9-34. 
bentler yaşname özelliğindedir. Destan olarak verilen bu şiir 11 hecelidir, koşma tarzındadır.  
Âşık tarzı şiirlerde her dörtlüğün ayağındaki kelimenin sonraki dörtlüğün ilk dizesinde kulla-
nılmasıyla oluşturulmuş (Kaya, 2007: 805) zincirleme koşmalar için önemli olan bu özelliğe 
söz konusu yaşnamede de rastlanmaktadır: 

…Mim  mukadder buluştular can cana

Nun  nice can can cem oldu onlar
Vav  varıp ikişer doğdu insanlar
He  hezaran padişahlar paşalar
Lam-elif’de  layık oldu yeksane
Ye  yeksan olanı gecede gördüm

(Kaya, 2004: 358)

Görüldüğü üzere 7. bendin son dizesindeki can can kelimesi 8. bendin başında, 8. ben-
din son dizesindeki  yeksan kelimesi 9. bendin başında kullanmıştır. Şiir evvelden sona kadar 
böyle zincirleme kafiyelenmelerle devam ettirilmiştir.

2. İçerik özellikleri: Eserin ilk 8 bendinde kâinatın, ruhların yaranması, bez m-i elest, 11 
Adem’in ve onun sol kaburgasından Havva’nın yara tılma sı, buğday yedik leri için cennetten 
kovulmaları, Allah’ın keremi ile bu dün yada yeniden görüşmeleri ve insan neslini türetmeleri 
söz konusudur. 

9      Yavuz Kemal. (1979), Ermenek Kazasının Başdere Köyleri Ağzı, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Ahmet  
        Caferoğlu Özel Sayısı, S. II, fasikül 2, Ankara.
10    Belirtelim ki, bu koşma D. Kaya tarafından Zahmi’ye ait olunmuştur. Derleyici, bunun nedenini şöyle açıklamaktadır: “Zincirleme koşma tar zın-

da yazılmış olan bu yaşnamenin son dörtlüğünde şairin mahlası yoktur ve bu dörtlüğün üçüncü dizesi “Zahm eder derdime derman isterdim” 
şe klindedir. Bize göre bu dize orijinalinden yanlış okunmuştur ve doğrusu “Zah mî der derdime derman isterdim” şeklinde olmalıdır. Bu yüzden 
Yaş na menin başına Zahmî sözünü ihtiyatla koyduk. (D.K.)” (Kaya, 2004: 356)

11  “Farsça’daki “sohbet meclisi” anlamına gelen “bezm” sözcüğüyle Arapça’da “ben değil miyim” anlamındaki çekimli bir fiil olan elestü’den 
oluşan bezm-i elest terkibi “Ben sizin Rabbiniz değil miyim” hitabının yapıldığı ve ruhların da “belâ / evet” diye cevap verdikleri meclis anlamını 
ifade eder… Bezm-i elestte yapılan sözleşmenin zamanı, yeri ve keyfiyeti konusunda İslam alimleri tarafından farklı görüşler ileri sürülmüştür. 
Bunları iki grupta toplamak mümkündür: 
1- Allah’ın insanlardan aldığı ahid, insanın türünün fiilen dünyaya gelişinden önce gerçekleşmiş, bütün insanların zürriyeti Âdem’in sırtından 
zerreler halinde çıkartılmış, onlara ruh ve akıl verilerek kendilerine hitapta bulunulmuş, onlar da buna sözlü olarak cevap vermişlerdir...
2- İnsanların bedenleriyle birlikte dünyaya gelmelerinden önce zerreler halindeki zürriyetlerinden (ruhlarından) topluca alınmış bir ahid 
yoktur. Nasslarda sözü edilen sözleşme mecâzî anlamda olup, bedenlerin yaratılmasıyla gerçekleşmiştir... İnsanın Allah’ın varlığını ve birliğini 
kavrayabilecek bir nitelikte yaratılması, sözlü olmayan, fakat fıtrî denebilecek bir ahid ve misak niteliğindedir... Yukarıdaki iki görüşten ilkini 
insan türüne ait umumi bir sözleşme, ikincisini de her ferdin bizzat yaptığı sözleşme şeklinde değerlendirilenler de vardır”. (Yavuz, 1992: 
106-107)  

  Gerek elifnamelere,  gerekse yaşnamelere hem âşıkların hem de klasik şairlerin 
edebi eserlerinde rastlıyoruz. Arap alfabesindeki harf sırasına uygun düşecek tarzda genel-
likle dize başlarına ilgili harfleri ve bu harflerle başlayan kelimeleri getirmek suretiyle değişik 
biçimlerde oluşturulan şiirlere verilen ad olarak nitelendirilen (Kaya, 2007: 309) elifnamele-
rin arketipi  Zebur4 ve Yunan-Latin5 edebiyatına kadar götürülmektedir. 

 İslami Türk şiirinde elifnamelerin tarihi XI. yüzyıla dayandırılmaktadır.6 Ama harf-
lerle ilgili şiirlerin daha çok Hurufi şairler tarafından geliştirildiği7 ve en değerli örneklerinin 
Nesimi tarafından verildiği bilinmektedir.  Sonraki dönemde bu şiir türü klasik edebiyat ile 
ve âşık şiirinde ayrı ayrı ozanların yaratıcılığında dinî duyguların ifadesinde kullanılmıştır. Bu 
şiir türü Azerbaycan edebiyat biliminde “elif-lam” veya “ters elifba” terimleriyle karşılanmak-
tadır. Türk şiirinde Nesimi, Hatayi, Gülşeni, Âşık Elesger, Miskin Abdal, Nazifi, Üryani, Âşık 
Paşa, Fuzuli, Muhibbi, Âşık Ömer, Dertli, Kul Himmet, Ruhsati, Zileli Ceyhuni, Âşık Şenlik, 
Âşık Şem’i, Âşık Minhaci, Postlu Âşık Zülali, Kuddusi, Yozgatlı Hüzni, Âşık Deryami, Sadık 
Baba, Âşıki, Müdami, Âşık Feyzullah, Molla Cuma, Mahtumkulu, Zahmi gibi şair ve âşıkların 
elifnameleri olduğu bellidir. Bunlar arasında Zahmi’nin elifnamesi farklı özellikleriyle dikkat 
çekmektedir ve hem de yaşname tarzında yazılmış şiirdir. Bu nedenle de ele aldığımız konu, 
bu makalede hem elifname hem de yaşname bağlantısında değerlendirilecektir.

 İnsan hayatının ana rahmine düşmesinden ölümüne kadarki safhalarının yaş ka-
demelerine göre konu edildiği destanlara verilen ad (Kaya, 2007: 779) olarak nitelendirilen 
yaşnamelere, bütün Türk dünyasının yazılı ve sözlü edebiyatında rastlıyoruz. Değişik coğraf-
yalarda farklı adlarla geçse de insanın yaşıyla direk bağlantısı olan bu şiirler, Türkiye ve Batı 
Türkleri arasında ‘yaş destanı’ veya ‘yaşname’ adıyla bilinmektedir.  

Bazı araştırmacılara göre yaşnamenin ilk klasik örneği Ahmed Yesevi’ye aittir. Araştırma-
cılardan bazıları ise Göktürk yazıtlarındaki yaşla ilgili parçaların ilkin örnek olarak değerlen-
dirilmekte olduğu görüşündedirler.8 Ondan sonra bir gelenek şeklinde Türk halkları edebi-
yatında ta çağdaş döneme kadar hatta bugün bile yaşnameler kaleme alınmaktadır. Devriye 
şiirler, yaşnamelerin ilkin şekli gibi dikkat çekiyor ve Yunus Emre’nin “Ata belinden bir zaman 
Anasına düşdü gönül, Hak`tan bize destur oldu, Hazineye dustu gönül.” mısralarıyla başla-
yan eseri de bazen yanlış olarak yaşname örneği gibi tanımlanır. Âşık edebiyatında ilkin örnek 
olarak Kurbani’nin (XVI. yüzyıl) yaşnamesi kabul edilse de onun bu şiirsel biçime uygun şiiri 
yoktur. (Geniş bilgi için bkz.: Memmedova-2, 2010: 119-120) 

4    Azerbaycanlı araştırıcı Saadet Şıhıyeva bu tür şiirin kaynaklarından ve ilk örneklerinden biri gibi “Zebur”un 118. psalomunu (dini nağme) 
gösterir: “Ahdi-Atik”e dahil olan “Zebur”da 118. psalom 176 şiirden oluşur. O eski Yahudi alfabesindeki harflerin sayısına uygun olarak 22 
bölüme ayrılmıştır. Her bir bölüm 8 şiirden ibarettir ve bu poetik bölümlere olağandışlılık kazandıran özellik, her biri 8 şiirden oluşan bölümlerin 
alfabenin harflerinin sayısına uygun şekilde dizilmesidir. Birinci bölüm alfabenin I. harfi “alef”, ikinci bölüm sırasıyla “bet”, üçüncü bölüm III. 
harf olan “gimeya”… ile başlıyor. Bu sert sisteme tâbi tutulan kuruluş ve “olağanüstü titizlik” (Kairo) sona dek devam ettirilir.” (Şıhıyeva, 1999: 
174).

5     Elifnameler, eski Yunan ve Latin edebiyatlarında sıkça kullanılan Akrostiş şiirlerle benzerlik gösterir. (Kaya, 2007: 309)
6     Edebiyatımızda ilk elifname örneği XI. yüzyılda Burkan muhitinde 24 dörtlük olarak ortaya konulmuş olan ve sahibi belli olmayan bir şiirdir
      (Kaya, 2007: 309) 
7    “Harflerin dini ve mistik mahiyeti, İslam’dan çok önce de mevcut olmakla birlikte bunların, bir inanç sistemi haline gelişini Hurufilik’te görüyoruz.” 

(Çelebioğlu, 1998: 602) 
8    Şenocak’ın kanısınca, “Anadolu Âşık Edebiyatı’nda “Yaş Destanı” veya “Yaşnâme” olarak bilinen destan şeklinin ilk örneğini biz, Türk millî 

kültürünün önemli vesikası olan Göktürk Yazıtları’na kadar götürebiliriz... Göktürk Yazıtları’nda da, bu ifadelerin benzerini görüyoruz. “On sekiz 
yaşımda Altı Çub Soğdaka doğru ordu sevk ettim....Yirmi yaşımda Basmıl Iduk Kut soyumdan olan kavim idi, kervan göndermiyor diye ordu 
sevk ettim....Yirmi iki yaşımda Çin’e doğru ordu sevkettim....”, sözleri örnek olarak verilebilir.” (Şenocak, 2001: 173-174)
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En ibtida torpaq idim,
Bezenib cahana geldim.
Dörd meleyin zatındanam,
Dolana-dolana geldim. 
Kuran’da bunun üzerine bazı ayetler vardır: “And olsun biz insanı kuru bir çamurdan 

suretlenmîş balçıktan yarattık” (Hicr 26).

Miskin Veli de Kuran ayelerine istinaden başlangıçta toprak oldu ğunu bildirmiştir. Şiirde 
yer alan “dört melek” ifa desi Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil’e işarettir. İslami kaynaklardan 
da bilindiği üzere, bu melekler Allahın emri ile Adem Aley his  se lam’ın yaratılışı zamanı bu 
sürece iştirak etmiş, daha doğrusu, yeryüzüne toprak getir meğe gönderilmişler: “İslami 
kaynaklarda da Adem’in ya ratıldığı toprağın nereden alındığına ve mahiyetine dair rivayetler 
var dır. Bir rivayete göre, Allah, Adem’in yaratılacağı toprağı  getir me si için yeryüzüne önce 
Cebrail’i göndermiş, fakat yeryüzü ken disinden toprak alınmasına müsaede etmemiştir.  
Bunun üzerine Mi kâil görevlendirilmiş, o da başaramayınca bu defa “ölüm meleği” bu işe 
memur edilmiştir. Ölüm meleği yeryüzünün itirazına rağmen top rağı almayı başarmıştır. Bu 
melek yeryüzünün çeşitli yö re le rin den aldığı kırmızı, beyaz ve siyah toprak örneklerini birbi-
rine karış tır mış, daha sonra göğe çıkarak toprağa su katmış ve onu yapışkan ça mur haline 
getirmiştir. Çamur siyahlaşıp kokmaya başlayınca Al lah bu çamurdan Adem’i yaratmıştır”. 
(Bolay, 1988: 359)

Âdemi halk eyleyen Allah, daha sonra onun sol kaburgasından Havva’yı yaratır. Dini 
motiflerden bilindiği üzere buğday yiyerek Cennetten kovulan Adem ve Havva, yeryüzüne 
sürgün edilirler ve uzun tövbe dualarından sonra Allah’ın merhametini kazanarak affedilirler. 
Böylece onlar, Yeryüzünde insanın yaratılış başlangıcı olurlar. Ama sonuç yine de “la”dır, 
adem (yokluk) âleminden gelen ruhlar, bu dünyada yaşamları sona erdikten sonra yine gel-
dikleri yere – yokluk âlemine dönerler; şiirde bunlar, “lam elif” kısmında ifade edilmiştir: 

Nun  nice can can cem oldu onlar
Vav   varıp ikişer doğdu insanlar
He              hezaran padişahlar paşalar
Lam-elif’de  layık oldu yeksane

(Kaya, 2004: 357)

Şiirin elifname kısmının son bendine vahdet-i vücut felsefesi hakimdir. Azerbaycan 
edebiyat biliminde yaşname, ‘vücudname’ terimiyle ifade olunmakta ve Meherrem Qasımlı 
vücudname ile vehdet-i vücud anlayışı arasında bağlantı kurmaktadır: “... Orta Çağ âşık şi-
irlerindeki gıfıl bend, muamma, vücudname gibi şiir şekil le ri nin, çok az istis nalarla, sufiliğin 
remzi-irfanî sistemine bağlılığı tamamen doğaldır... Mesela, vücudnamede kulun dünyaya 
gelişi ve Tan rı’ya kavuşana kadar geçtiği ömür yolu, belirli kademeler üzre, tari hi ardıllıkla 
(genelllikle  bir yaştan yüz yaşa kadar) tasvir olunur. Şiir, kulun Tanrı’ya kavuşması – vücuda 
(Vücud-ı Mutlak – E.M.) ulaşması, onunla vahdete gir mesi, bütünleşmesi (“vahdet-i vücud”) 
ile sonuçlanır ve bu nedenle de “vü cud na me” adlanır”. (Qasımlı, 2007: 148-149)

	 Dahanymda	–	Köwseriň,	zybanymda	bar	şebnem,	
	 Bu	toprakdan	ýaratdyň,	
	 Gudrat	bilen	bar	etdiň»,	Möwlam	aýdar:	«Bilmezden,	zenehdana	gelmişem» (Nepes, 2010: 256)

2.1. Dünyanın Yaratılışı ve Bezm-i Elest: Şiire Allah’ın sembolü olan elif harfiyle başla-
nılmış ve Yüce Yaradanın ismi zikrolunmuştur.  Bezm-i elestte ruhlardan alınan ikrarda temiz 
ve sabit olmayan ruhlar çeşitlendirilmiştir:

Elif  Allah halk etti üç yüz bin yıl evvel
Be  bi’l-cümle ruhlar geldi divana
Te   temiz olan canlar bela12 dediler
Se  sabit olmayanlar oldu yamane

Cim  cefa edenler harici oldu
Ha  Hak tanrı diyenler Mevlâ’yı buldu
Hı   Huda’yı bilmeyen arada kaldı
Dal  dağıldı taraf taraf bir yana

(Kaya, 2004: 356)

Genel olarak birçok klasik yaşnamelerin giriş kısmında bezm-i elestin söz konusu edildi-
ğini belirtmek gerekir: “Evvel Elest bi-Rabbiküm dedi bil Hak, Kalu bela dedi ruhum aldı se-
bak” (Ahmed Yesevi);13 “Bir melek-i diger geldi, Danışdırıb, iqrar aldı” (Mahmud Türkmen); 
“Bir melek de xeber tutdı halımdan, Danışdırıb iqrar aldı dilimden” (Tilim Han);14 “Yene sordu 
«Kimdir perverdigarın», «Yaradan sen» deyib, imana geldi” (Molla Nefes);15 

2.2.  Adem ve Havva Motifi: Bazı yaşnamelerde olduğu gibi Zahmi’nin şiirinde de ilk 
insanın yaratılmasında başlangıç olan Adem ve Havva’nın adları geçmiştir. İlk önce ruhları 
yaratan ve onlara “Elestu bi rebbikum” (“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”) hitabıyla, soran 
ve cevabını alan Tanrı, daha sonra ilk Peygamber olan Adem’i halk eyler: 

Zel  zelil bir yanda karar eyledi
Ra  Rahim bu canlara neler eyledi
Ze  zamanda Adem’i halk eyledi
Sin  selamet dört nesneden beyana

(Kaya, 2004: 357)

Adem Peygamber’in yaratılmasında dört nesnenin (çehar anasırın) rolüne yine diğer 
klasik yaşnamelerde de rastlıyoruz: “Çehar anasirden, şeş cehatdan, Bir qetre meniden ol-
muşuz peyda” (Âşık Valeh).16 Bundan başka Miskin Veli’nin 31 bentlik geraylı-vücudnamesi 
de Adem Aleyhisselam’ın topraktan yaratılması ile bağlı dörtlükle başlar. Toprağın insanoğlu 
için bir yaratılış balangıcı olmasını, Türkmen şairi Mollanepes de dile getirir. 17

12    “Bela” kelimesi, burada “evet” anlamındadır. 
13    (Kaya, 2004: 113)
14    Güney Azerbaycan âşıkları olan Mahmud Türkman ve Tilim Xan’ın yaşnameleri Mehmet Zengânlı’nın şahsi arşivinden alınmıştır. Kendilerine  
         teşekkürlerimizi arz ederiz. 
15    (Nepes, 2010: 149)
16    ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-17705/h/asiqvaleh.pdf- 11.06.2010
17    Molla Nefes “Bu mekâna gelmişım” şiirinde insanın topraktan ya ran ma sıyla bağlı şöyle söylemiştir: 

Gahar	bilen	ol	Möwlam	ýörer	boldy	dembe-dem,	
Diýer	ýaryma	meniň:	«Nurdan	bolduňmy,	senem?»,
Aýdar	ýarym:	«Toprakdan	hasyl	kyldyňyz	menem,
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Böylece dünya yaşamı sona eren insanoğlunun mezara giden yolu başlar, beyaz ten ka-
ranlık yere geldiğinde sorgulayan melekler gelirler. İki melek olarak geçen bu varlıklar, İnkir-
Münkir’dir. Onların sorularına cevap veremeyince gözlerinden yaşlar akar, biraz hayır ameli 
onu korur, ama sonra da azap melekleri gelirler. Bu zaman Mahşerden, üflenen ikinci Surdan 
bahsedilir:

Dumancılar der ki bunda kal indi
Yılan akrep ejderhalar dirildi
Emir oldu ikinci sur üfrüldü
Kalktım gittim mahşer yeri meydana

(Kaya, 2004: 361)

 “Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes 
ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar. Yeryüzü Rabbi-
nin nuruyla aydınlanır. Kitap (amel defterleri) ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir 
ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir”. (Zümer, 68-69)  Görüldüğü 
üzere, aynen Kuran ayetlerinde olduğu gibi Kıyamet günü olacaklar kaleme alınmıştır. 

Mizan-terazide aşı ğın günahı ağır basar ve Sırat köprüsünü geçtiğinde ayağı kayarak ce-
henneme düşer:

Perişan günahım arkama aldım
Giderken köprüde yoruldum kaldım
Ayağım kaydı başım aşağı geldim
Nice bin yıl indim kendim zindana

(Kaya, 2004: 362)

Belirtelim ki, Şii âşıkların yaşnamelerinde bu durumda baş ta Hz. Ali olmak üzere ölenlerin 
imdadına imamlar yetişerek sorgu-sualde onların vermelerine yardım eder, Sırat köprüsün-
den geçirir, cennete götürürler. Burada ise aşığın ma sum çocukları ge lerek babalarının suç-
larının affedilmesi için şefaatçi olurlar:

Zindana inince yaktılar tenim,
Acep kimler olur recacım benim,
Günahım affetti Gani Subhan’ım,
Beni alıp çıkardılar fevkana.

Fevkanda masum çocuklarım geldiler,
Görüşüp bilişip beni aldılar,
Bağ-ı cinan kapısına geldiler,
Birce birce girer olduk cinana.

(Kaya, 2004: 362)

Belli olduğu üzere, hadislerde bu konuyla ilgili bilgiler yer almaktadır: “Henüz ergenlik 
çağına ulaşmamış üç çocuğu, ölen her Müslümanı Allah, çocuklara olan rahmet ve şefkati 

Elifnamenin başlangıcında Rahman’dan ayrılan canlar, tâ Âdem Peygamber’den başla-
yarak bir imtihan yeri olan bu dünyaya gelir ve verilen ömrü tükettikten sonra geriye, Onun 
yanına dönürler. Bu anlamda elif, hem başlangıç hem de sondur. Elifname yazarları âdeta bu 
felsefeyi hem de biçimsel olarak ifade etmişlerdir. Yaşnamenin arketipi olan devriyeler için de 
aynı içerik hakimdir. Ayrıca bazen yaşnameler evvel-son terimiyle de ifade edilmektedir. (Na-
mazov, 1984: 60) Bütün bunlar dikkate alındığında, senkretik bir örnek olarak ele aldığımız 
bu eserde de tasavvufi görüşlerin yer aldığını görmekteyiz. 

2.3.  Fani Dünya Hayatı– Doğum,  Okul, Evlilik, İhtiyarlık, Terk ediş: Şair, eserin elif-
name kısmını bitirdikten sonra birinci tekil şahısın (ben’in) dilinden kendisinin ana karnındaki 
gelişimi, dünyaya gelmesi (doğuşu) ve 1-125 yaşlar arasındaki yaşam yolu hakkında bilgi 
vermiştir. Her yaşın özelliklerini veren şair; bebek, çocuk, ilk gençlik, gençlik, orta yaşlar, 
yaşlılık (ihtiyarlık) kademeleri üzere betimleyerek hem fizyolojik hem de psikolojik incelikleri 
kaleme almıştır. 

Dünya derdini düşünmeyen, çocukluktan sonra ilk gençlik döneminde sevdalanan şairin 
gönül dünyası, yiğitliğiyle giderek ünlenmesi, orta yaşlarına doğru sakinleşmesi ve elli yaş-
tan sonraki çaresizliği, pişmanlığı, yaşlılık döneminde ise hem görünüş olarak çökmesi hem 
de unutulması ve Azrail’i beklemesi, insanoğlunun genel olarak yaş kademelerini niteleyen 
vasıflardır. 

Genellikle bu şiir, hayat ve ölüm felsefesini bir insan ömrü bağlantısında ele alan yaşna-
melerle benzerlik göstermektedir. Şaire göre ata belinden ana rahmine de Hakk’ın emriyle 
inilir ve yaş kademeleri genel vasıflarla verilir. Bu şiir, en uzun ömrün (125 yıl) ele alındığı 
sayılı örneklerden biri olarak dikkat çekmektedir. Genellikle klasik yaşnamelerde tasavvufi 
yaklaşım ağır bastığı için, bu dünya yaşamı daha renksiz, arka planda ve belli bir kurgu üze-
rinde tasvir edilmektedir. Kız-kadınlar hakkında olan vücudnameler bu açıdan daha canlılık 
göstermektedir. Özellikle de elifnameyle birleşik şekilde verilen söz konusu örnekte bu dünya 
bir mikrokozmos olarak ele alınabilir. 

2.4.  Baki Dünya Hayatı -  Ölüm, Kıyamet, Cehennem, Cennet: Klasik yaşnamelerde 
yalnız bu dünya yaşamı değil, ahiret dünyası da kaleme alınmaktadır. Bu şiirde de Kuran’dan 
ve hadislerden hareketle öteki âlem  tasvir edilmiştir. 

Şair, ahiret dünyasının da geniş tasvirini vermektedir.  Ömür 125 yıl olsa bile, fani olan bu 
dünyada her canlıyı ölüm beklemektedir. Bu şiirde uzun bir ömür, iki günlük yola benzetilir, 
İslam’dan kaynaklanan bir dünya görüşün dünya malını kimsenin kendisiyle getirmediğinin 
ve ölürken de kimsenin götürmediğinin altı çizilir:

Subhan’a ben canımı feda ettim,
Kimse bilmez adu yollara gittim,
Eli boş geldim eli boş gittim,
İki günlük ömür için dünyaya.

 (Kaya, 2004: 360)
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Ze  zamanda Adem’i halk eyledi
Sin  selamet dört nesneden beyana

Şın  şükür atamız beyana geldi
Sad  solundan Havva anamız oldu
Dad  dolanıp takdir yerini buldu
Tı  tahirce yaslandılar cihana

Zı  zahr-ı cennette şükür dediler
Ayın  ala safalara erdiler
Gayın gafil olup buğday yediler
Fe  fena çıktılar dünya şeybana

Kaf  kaldı şeybanda bunlar neyledi
Kef  keder gözyaşıyla büryan eyledi
Lam  lem-yezel olan Allah kerem eyledi
Mim  mukadder buluştular can cana

Nun  nice can can cem oldu onlar
Vav  varıp ikişer doğdu insanlar
He  hezaran padişahlar paşalar
Lam-elif’de  layık oldu yeksane

Ye  yeksan olanı gecede gördüm
Bir zaman atamın belinde durdum
Hak emriyle ana rahmine indim
Emdim içtim doyamadım o kana

O kanı yer iken dünyaya çıktım
Anamın rahminden zağlandım aktım
Anama babama gül gibi koktum
Kaptı beni sarmaladı yorgana

Bir yaşında yorgana sarılıp yattım
İkide sütün tadını tattım
Üç yaşında memeyi de terk ettim
Dört yaşında gezer oldum bigane

sebebiyle cennete koyar (Buhârî, Cenâiz 6, 91; Müslim, Birr 153). Herhangi bir Müslüman’ın 
(ergenlik çağına ermemiş) üç çocuğu ölürse, o kimseye cehennem ateşi ancak Allah’ın ye-
mini yerine gelecek kadar kısa bir süre dokunur.”18 

 Cennete giren âşık, Burağ’a biner ve Kevser’in su yun  da yıkanır. Bilindiği üzere 
Burak, Muhammed Peygamber’in Miraç gecesinde bindiği atın ismidir ve burada da ruhun 
seyrinde son aşamadan, Allah’a kavuşmadan bahsedilmektedir. 

  Sonda su motifinin verilmesi vahdet-i vücud öğretisinde deniz (Küll) ve damla 
(cüzz) ilişkisinde Vahdete ermenin, Allah’ın zatında yok olmanın, bekafillah anlayışının son 
kademesidir ve mutlu bir son olup her bir ruhun “mutluluk hikâyesi”dir. 

 SONUÇ

 Makalede ele aldığımız şiir, elifname ve yaşname özelliklerini taşımakla birlikte 
senkretik örnek gibi dikkat çekiyor. Aynı sanat eseri üzerinde iki farklı şiir şeklinin bir bütün 
olarak yer alması, aslında hem içerik hem de biçim açısından da bir sinkretizm örneği olup 
bütünlük sağlamıştır. Elifname, yaşnamenin girişi özelliğinde olup Allah tarafından  makro-
kozmosun ve ilk insanın yaratılmasını dile getiren kısımdır. Genelde insanoğlunun ana rah-
minden ta ölümüne, mezara koyulmasına kadar yaşam kademelerini ele alan yaşnameler 
gibi bu şiirde de doğum yaşam ve ölüm süreci anlatılmaktadır. 

 Eser, Kuran ve hadislerden izler taşımaktla birlikte dini tasavvufi ağırlıklıdır.

Ek-1

Zahmî (XIX. Yüzyıl)

  

   DESTAN

Elif  Allah halk etti üç yüz bin yıl evvel
Be  bi’l-cümle ruhlar geldi divana
Te  temiz olan canlar bela dediler
Se  sabit olmayanlar oldu yamane

Cim  cefa edenler harici oldu
Ha  Hak tanrı diyenler Mevlâ’yı buldu
Hı  Huda’yı bilmeyen arada kaldı
Dal  dağıldı taraf taraf bir yana

Zel  zelil bir yanda karar eyledi
Ra  Rahim bu canlara neler eyledi

18    (Buharî, Cenâiz 6, Eymân 9; Müslim, Birr 150)” (http://www.sorularlaislamiyet.com/index.php?s=article&aid=12363-09.09.10)
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Yüz yirmi beşte Azrail karşımda
Aldı ruhum teslim etti Sübhan’a

Subhan’a ben canımı feda ettim
Kimse bilmez adu yollara gittim
Eli boş geldim eli boş gittim
İki günlük ömür için dünyaya

Dünya dedi deli gönül çağladı
Kavim kardaş meyyitime ağladı
Ah u feryad ciğerimi dağladı
Beni yuyup sardılar ekfana

Kefene sardılar bu beyaz teni
Ahiri böyledir pak et sen seni
Bir karanlık yere koydular beni
Melekler yanıma geldi pinhane

Pinhan iki melek yanıma geldi
Dinden imandan haberler sordu
Cevap veremedim topuzlar vurdu
Ağlamaktan gözüm döndü büryana

Büryana dönünce ciğerim benim
Görünce derdi şol zayıf tenim
Biraz hayır amel sakladı canım
Beraberce refik olduk tahtane

Tahtane varıp kaldık bir zaman
Azab melekleri geldiler heman
Vururlar topuzu vermezler aman
Sanki attı gitti bizi dumana

Dumancılar der ki bunda kal indi
Yılan akrep ejderhalar dirildi
Emir oldu ikinci sur üfrüldü
Kalktım gittim mahşer yeri meydana

Mahşere varıp ben de yerim aradım
Elli bin sene ayakta durdum
Güneş yalın gelip tere gark oldum
Kail oldum Hak’dan gelen fermana

Biganeyim beş yaşında nası görünce
Altısında bildim dona girince
Yedisinde diş dişedim bir nice
Sekizinde henüz döndüm insana

İnsanım ben dokuz yaşına yittim
On yaşında biraz mektebe gittim
On birinde pek beğendi üstadım
On ikide cehd eyledim Kur’an’a

On üçünde Kur’an’ı tamam edince
On dördünde büluğuma erince
On beşinde şaştım güzel görünce
On altıda gönül düştü bir cana

On yedide bir güzele yapıştım
On sekizde kimi görsem kapıştım
On dokuzda yiğidim dile düştüm
Yigirmide sanki döndüm aslana

Yirmi beşte cevr ü cefam çekilmez
Otuzumda merdim belim bükülmez
Otuz beşte kimselere yıkılmaz
Kırk yaşında karşı varır düşmana

Kırk beşinde ağı karayı seçer
Ellisinde düşmandan kendisi kaçar
Elli beşinde her ne dersen naçar
Altmışında henüz olur pişmane

Pişman oldum altmış beşte halime
Yetmişinde kocalık erdi serime
Yetmiş beşte değnek aldım elime
Sekseninde emeklerim cifane

Cifan seksen beşte felek neyledi
Doksanında kimi görsem bed söyledi
Doksan beşte beni hasta eyledi
Yüz yaşımda gözüm diktim Rahman’a

Rahman’a baktıkta yüz on beşinde
Yüz yigirmide canım düşümde
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Fermanı işiten aklını dere
Mevla’m cümlemize hayırlar vere
Bizi getirdiler bir orta yere
Hayrım şerrim hep koydular mizana

Mizanda davacılar derildi
Günahım ağır gelip terazide görüldü
Emir oldu zebaniye verildi
Getirdiler beni Sırat gibi yabana

Perişan günahım arkama aldım
Giderken köprüde yoruldum kaldım
Ayağım kaydı başım aşağı geldim
Nice bin yıl indim kendim zindana

Zindana inince yaktılar tenim
Acep kimler olur recacım benim
Günahım affetti Gani Subhan’ım
Beni alıp çıkardılar fevkana

Fevkanda masum çocuklarım geldiler
Görüşüp bilişip beni aldılar
Bağ-ı cinan kapısına geldiler
Birce birce girer olduk cinana

Cennete girince Burağa bindim
Vardım meramımca Kevser’de yundum
ZAHMî der derdime derman isterdim
Şükür olsun böyle üstad Lokman’a

(Yavuz, 1979: 493-497 /

Kaya, 2004: 356-362)
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TÜRK DÜNYASI VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 

Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat ARICI
Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü

Her dil tâbi olduğu millet sayesinde gelişir ve devamlılığını sürdürür. Dünyanın önem-
li dillerinden biri olan Türkçe de Türk milletinin yetiştirdiği şair ve yazarlar tarafından 
işlenmiş, yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüştür. Türkçenin VIII. asırdan beri gerçek 
anlamda bir bilim1 ve dünya dili olmasında asırlardan beri onu özenle kullanan Türk mil-
letinin fertlerinin, devlet ve bilim adamlarının, şair ve yazarlarının çok büyük payı vardır. 
Ayrıca, Türk milletinin geniş bir coğrafyaya yayılmış olmasıyla birlikte, karşılaştığı bu 
dillerden etkilenmiş ve onları etkilemiş olması da bunda önemli bir rol üstlenmiştir. Öyle 
ki dilimiz, bugün kısaca “Türk Dünyası” diye ifade edilen geniş bir coğrafyada (Orta Asya, 
Türkiye, Avrupa, Kafkasya, Çin ve Rusya Federasyonu içindeki Türk bölgeleri) lehçe ve 
şiveleri ile birlikte konuşulmaktadır. 

Dille birlikte milletin sahip olduğu bütün kültürel değerleri de içinde barındıran Türk 
dünyasının bize göre bugünkü en önemli meselelerinden biri, “Türk dünyasının bütün 
değerleriyle bilinip benimsenmesi ve geleceğe aktarılmasının gereği ve lüzumu”dur. Bu 
konu da –genelde– eğitim sistemimizin –özelde– Türkçenin eğitimi ve öğretiminin ilgi 
alanına girmektedir. 

Türkiye’de ilköğretim düzeyinde kültürel tanıtım ve aktarım yapılabilecek derslerin 
başında Türkçe dersleri gelmektedir. Başta ders kitaplarındaki metinler (şiir, roman, 
hikâye, gezi yazısı gibi türler) olmak üzere kitapta yer alacak resim ve karikatürlerle bir-
likte bu derslerde gösterilecek film ve belgesellerle Türk dünyası ve onun milli değerleri 
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11. madde:
“Millî, manevî ve ahlâkî değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve 

düşüncelerini güçlendirmeleri” amaçlanmaktadır.
Yine bir önceki (1981 ilköğretim 6, 7, 8. sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı5) 

programda da benzer amaçlar söz konusudur: 
3. madde: 
“Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek; onları, Türkçeyi gelişim sü-

reci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek”
6. madde: 
“Onların ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni 

yapmak”
7. madde:
“Sözlü ve yazılı kültür ürünleri yoluyla, Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında; 

Türk yurdunu ve ulusunu, doğayı, hayatı ve insanlığı sevmelerinde yardımcı olmak”

Metinlerin İncelenmesi

A. Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitabının6 İncelenmesi (MEB Yayını)

Göğüş’ün “Okuma kitapları, yazında en iyi ürünleri seçmeye çalışır. Böylece öğrenci-
lere yazınsal değer örnekleri ve beğeni ölçüsü verir.”7 diye belirttiği Türkçe ders kitapları 
ana dili eğitiminin verilmeye başladığı Tanzimat’tan beri üzerinde önemle durulan konu-
lardan biri olmuştur.

Ülkemizde yeni programının uygulanmasından sonra Türkçe ders kitaplarında önemli 
değişiklikler olmuştur. Bir taraftan öğretmenlere ilk defa kılavuz kitap hazırlanırken diğer 
taraftan öğrencilere ders kitabıyla birlikte çalışma kitabı verilmiş, yine kitaptaki metinler, 
ilk kez tematik bir yaklaşımla oluşturulmuştur. 

Altıncı sınıf Türkçe ders kitabında da bu tematik yaklaşım söz konusudur. Kitap ince-
lendiğinde altı temadan oluştuğu görülmektedir. Kitapta yer alan temalar ve bu temaların 
içinde yer alan metinler şu şekildedir:

1. Tema: Okuma Kültürü
• Çocuk Kitaplığında Sabah Tartışması adlı metin Mehmet Güler tarafından kaleme 

alınmıştır. Hikâye türünde yazılmış bu metnin konusu okumadır. 
• Okuma Üstüne başlıklı metin, ünlü denemeci İngiliz Francis Bacon’ın oldukça bi-

linen bir denemesidir.
•  En İyi Arkadaş başlığıyla verilmiş metin bir tiyatro eseridir. Temanın bu son metni 

Hadi Besleyici tarafından yazılmıştır. 

2. Tema: Atatürk
• Atatürk ve Onun Büyük Eseri başlığını taşıyan biyografi türündeki bu yazı komis-

yon tarafından kaleme alınmıştır.

kazandırılabilir. Ancak eğitimde ders kitapları da dâhil olmak üzere hemen her şey önce-
likle öğretim programıyla ilgilidir. Çünkü eğitimciler çalışmalarını bu programı yürüterek 
yapmaktadırlar. Program eğitimin belli başlı amaçlarını, öğrenimle çocuğa ne gibi bilgiler 
verilmesi gerektiğini, uygulanacak öğretim yöntemlerini ve öğretimin düzenlenmesini de 
belirlemektedir. Ayrıca program sadece okula yönelik değil aynı zamanda okul sonrasını 
da içine alan bir etkiye sahiptir. 

Programla birlikte eğitimde diğer önemli bir konu da ders kitaplarıdır. Ders kitapları 
geçmişten beri eğitimde kullanılan en temel ders araçlarından biri olarak kabul edilmek-
tedir. Bir taraftan öğretmenler vereceği ödevlerde, yapacağı etkinlik ve örneklendirmeler-
de ondan yararlanırken diğer taraftan öğrenciler de bu araçla öğrendiklerini tekrar eder, 
pekiştirirler. Yine öğrenciler, öğretmenin sınıfta anlattıklarını ders kitabıyla somutlaştırır, 
dinlediklerini görme imkânı bulurlar. Bu da öğretimi çeşitlendirir, sıkıcılıktan kurtarır. Öğ-
rencilerin okula ve derse motive edilmesinde de bu kitapların önemli katkısı vardır. 

İlköğretim ders kitaplarının içinde Türkçe ders kitaplarının önemli bir yeri vardır. Çün-
kü bu kitaplar pek çok çocuk için ilk ve tek okuma materyalidir. Türkçe ders kitaplarında 
yer alan metinler, bu aracın en önemli unsuru olarak değerlendirilebilir. Ders kitabı ara-
cılığı ile çocuklara aktarılan Türk ve Dünya edebiyatının seçkin örnekleri, çocuklarımı-
zın, Türkçenin kurallarını sezmelerine, bu sezgileri davranışa dönüştürerek ifadelerinde 
kullanmalarına ve kurallara uymayı alışkanlık hâline getirmelerine vesile olur.2 Öyle ki 
pek çok öğrenci, bu metinler sayesinde ilk defa edebiyatla karşılaşmış ve yine bu metin-
lerle okumayı öğrenme, sevme ve alışkanlık edinme yoluna gitmiştir. Diğer dil becerileri 
olan dinleme, yazma, konuşma ve dil bilgisi için de metinlerin önemi büyüktür. Bütün bu 
nedenlerle çocuklara sunulacak ders kitaplarının ve dolayısıyla bu kitaplarda yer alacak 
metinlerin dikkatle seçilmesi gerekmektedir.3 

Çalışmamızda, Türkiye’de ilköğretim Türkçe eğitimi ve öğretiminde “Türk Dünyası”na 
yer verilip verilmediği, veriliyorsa bunun ne şekilde yapıldığı araştırılmıştır. Bunun için 
öncelikle Türkçe programı ve Türkçe ders kitapları incelenerek tespitler yapılmış, daha 
sonra da bu konuda neler yapılması gerektiği irdelenmiştir.

Programların İncelenmesi

Türkiye’de 2006 yılında son şekli verilen İlköğretim 6, 7, 8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğ-
retim Programı’nda4 yer alan ve toplamı on bir olan Türkçe dersinin genel amaçlarından 
üç tanesinin Türk milli kültürüne işaret ettiği söylenebilir. Bu maddeler şu şekildedir:  

1. madde:
“Dilimizin, millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu ben-

imsemeleri”,
9. madde:  
“Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri 

tanımaları”, 
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Değerlendirme

İlköğretim altıncı sınıf Türkçe ders kitabının programda belirtilen üç amaçla  (1, 9, 
11. maddeler) ilgili olarak özellikle Atatürk ve Sevgi temalarında kısmen bir temas olduğu 
söylenebilir. Ancak buradaki milli dil ve kültür bahisleri sadece “Türkiye”ye aittir. Türk 
dünyası söz konusu değildir. Yani Türk dünyasına ile yazar ve şairleri kitapta geçmemek-
tedir.

B. Yedinci Sınıf Türkçe Ders Kitabının8 İncelenmesi (MEB Yayını)

Yedinci sınıf Türkçe ders kitabı da bu tematik yaklaşımla yazılmıştır. Bu kitap da diğeri 
gibi altı temadan ibarettir. Kitapta yer alan temalar ve bu temaların içinde yer alan metin-
ler şu şekildedir:

1. Tema: İletişim
• Tatlı Dil adlı metin Şevket Rado tarafından kaleme alınmıştır. Sohbet türündedir. 
• Yolcu Konmaz Oteli başlıklı metin, Cemil Miroğlu tarafından tiyatro türünde yazıl-

mıştır. Konusu iletişimsizliktir.
•  Bir İletişim Birimi Olarak Karikatür başlığıyla verilmiş metin deneme türündedir. 

Temanın bu son metni Hakkı Uslu tarafından yazılmıştır. 

2. Tema: Atatürkçülük
• Atatürk başlığını taşıyan şiir Rasim Köroğlu tarafından kaleme alınmıştır. 

Atatürk’ün fikir hayatını konu edinmektedir.
• Atatürk ve Sanat. Başlığından da anlaşılacağı üzere metinde Atatürk’ün sanat ve 

insan sevgisine yer verilmiştir. Deneme türündeki bu metnin yazarı, Haldun Taner’dir.
• Atatürk ve Türk Tiyatrosu başlıklı metin anı türünde olup yazarı Lütfi Ay’dır. Bu 

metinde Atatürk’ün Türk tiyatrosuna verdiği önem anlatılmaktadır.
• Türk Dili. İkinci temanın son metninde Atatürk’ün Türk diline verdiği önem anlatıl-

maktadır. Yazarı belli değildir.

3. Tema: Kavramlar ve Çağrışımlar
• Bilmece başlığını taşıyan ilk metin Ünver Oral tarafından kaleme alınmıştır. Tiyatro 

türündeki bu metinde bilmeceler konu edilmiştir. 
• Hayata Açılan Kapılar başlığıyla verilen bu parça Oya Berk tarafından yazılmıştır. 

Deneme türündeki metinde estetik zevk konusu ele alınmıştır.
• İyimserlik Kötümserlik adlı sohbet yazısı temanın metnidir. Şevket Rado’ya ait 

olan bu ikinci yazıda zıtlıklar anlatılmıştır.

4. Tema: Milli Kültür

•	 Anadolu’nun Cirit Oyunları başlığıyla verilen temanın ilk metni Mehmet Önder’e 
aittir. Sohbet türündeki ele alınan metinde başlıkta da belirtildiği üzere cirit sporu anla-
tılmaktadır. Metnin çeşitli yerlerinde Türklerin geçmişine ve Orta Asya’ya atıflar vardır.

• Atatürk’ten Anılar. Başlığından da anlaşılacağı üzere metinde Atatürk’ün anılarına 
yer verilmiştir. Anılar, geçtiği yerler, mekânlar ve kişilerle birlikte anlatılmıştır.

• Kadının Siyasi ve Sosyal Haklarını Kazanması başlıklı metin deneme türünde olup 
yazarı belli değildir. Bu metinde kadın erkek eşitliği, kadının sosyal ve siyasi haklarını 
kazanmasında geçirdiği aşamalar konu edilmektedir.

• Atatürk ve Tarihimiz. İkinci temanın son metni komisyon tarafından kaleme alın-
mış bir tiyatro eseridir. 

3. Tema: Duygu ve Hayaller
• Ömür Boyu Mutluluk başlığını taşıyan ilk metin Fadime Çetin tarafından kaleme 

alınmıştır. Hikâyede mutluluk konusu işlenmektedir.
• Meşe ile Saz başlığıyla verilen bu parça La Fontaine’den alınmış bir fabldır.
• Çocuk ve Resim. Temanın bu son metni, Dilaver Cebeci’ye ait olan bir şiirdir.

4. Tema: Sevgi
• Bir Mektup başlığıyla verilen temanın ilk metni Atalay Yörükoğlu’na aittir. Bir gen-

cin anne babasına yazmış olduğu bir mektubun yer aldığı metinde aile sevgisi anlatıl-
maktadır.

• İstanbul Liseli Küçük Hasan başlıklı hikâye, İsmail Bilgin tarafından kaleme alın-
mıştır. Metinde ele alınan alt tema vatan sevgisidir. Hikâyede özellikle Türk milletinin mil-
li, kültürel ve ahlaki değerleri ile kahramanlıklarının ele alındığı görülmektedir.

•  Bayrak. Arif Nihat Asya’nın en meşhur eserlerinden olan bu şiirde bayrak sevgisi 
anlatılmaktadır.

5. Tema: Zaman ve Mekân
• Beypazarı. Ülkü Özel Akagündüz tarafından kaleme alınan bu metin bir gezi yazısı-

dır. Metinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi anlatılmaktadır.
• Anadolu’da Bahar adını taşıyan şiir Abdurrahim Karakoç imzalıdır.
• Zamanı Kazanmak veya Kaybetmek adlı okuma parçası adı üstünde zamanla ilgili-

dir. Deneme türünde olan bu metin, özellikle sohbet türündeki başarılı yazılarıyla tanıdı-
ğımız Şevket Rado’nun kaleminden çıkmıştır.

6. Tema: Doğa ve Evren
• Mavisini Yitirmiş Yaşamak adlı deneme Ali Çolak tarafından yazılmıştır. Metinde 

bozulan çevre konu edilmiştir.
• Kırkikindiler. Hikmet Birand tarafından kaleme alınmış olan bu gezi yazısı, başlığın-

da ifade edilen bir yağmur türünü anlatmaktadır.
• Cennet Göller Tek Tek Yok Oluyor. Temanın olduğu gibi kitabın da son metni bir 

gazete haberidir. Teslime Tosun ile Kerem Pulgat tarafından yazılan bu haber metni bize 
doğanın, canlılığın yavaş yavaş kaybolduğunu, yok olduğunu haber veriyor.
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•  Verilen Sözü Tutmak ve Vaktinde İş Yapmak başlığıyla verilmiş metin konferans 
türündedir. Metni Selim Sırrı Tarcan yazmıştır. 

• Eski Ankara Evleri adlı metin, Pınar Yetimoğlu tarafından gezi yazısı türünde ya-
zılmıştır. 

2. Tema: Atatürk
• Atatürk’ten Anılar başlığını taşıyan ve anı türünde olan metin iki farklı metin-

den oluşmaktadır. Her şeyden Evvel Millet adlı metnin yazarı Hasan Reşit Tankut, İşte 
Onun Evrensellik Anlayışı başlıklı metnin yazarı İlknur Güntürkün Kalıpçı’dır. Metinlerde 
Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik anlayışı anlatılmaktadır.

• Onuncu Yıl Nutku, söylev türündedir. Atatürk’ün 29 Ekim 1933’ deki meclis konuş-
masından alınmıştır.

• Dil Devrimi başlıklı metin makale türünde olup yazarı İsmet Zeki Eyüboğlu’dur. Bu 
metinde Atatürk’ün Türk diline ve edebiyatına verdiği önem anlatılmaktadır.

• Atatürk ve Bilim adlı metinde Atatürk’ün akılcılık ve bilime verdiği önem anlatıl-
maktadır. Türü makale olup yazarı Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’ dır.

• Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi bu temanın son metni olup söylev türündedir.

3. Tema: Milli Kültür
• İhtiyar Çilingir başlığını taşıyan hikâye türündeki metin Memduh Şevket Esendal 

tarafından kaleme alınmıştır. 
• Gönül Mimarlarımız başlığıyla verilen bu metin Aşk Elçisi: Yunus Emre ve Koca 

Sinan başlıklı iki metinden oluşmaktadır. Biyografi türündeki metni Şükrü Enis Regü yaz-
mıştır. Metinde Türk büyükleri anlatılmıştır.

• Türküler Dolusu adlı şiir Bedri Rahmi Eyuboğlu’na aittir. Metinle Türk müziğinin 
önemi vurgulanmaktadır.

• Nevruz ve Birlik başlığını taşıyan metnin türü fıkra (köşe yazısı)dır ve yazarı Sevinç 
Çokum’ dur. Metinde Türk dünyasının bu önemli bayram günü anlatılmıştır. 

• “Bayram yeli çardakları yıhanda
• Nevruz gülü, kar çiçeği çıhanda
• Ağ bulutlar köynekleri sıhanda
• Bizden de bir yâd eyliyen sağ olsun.” (Şehriyâr)

4. Tema: Toplum Hayatı
• Ergenekon Destanı başlıklı metin destan türündedir ve yazarı Türk milletidir. 
• Çiğdem Der Ki… Başlıklı hikâye, Miyase Sertbarut tarafından kaleme alınmıştır. 

Metinde batıl inançlar anlatılmıştır. 
• Herkesin Dostu Anton, hikâye türündedir ve Stefan Zweig tarafından yazılmıştır. 

Metinde yardımlaşmaya vurgu yapılmaktadır.
• Aşinasız adlı metin Ali Çolak tarafından yazılmış bir denemedir. Metinde her geçen 

gün yalnızlaşan birey anlatılmakta ve eski güzel günlere atıf yapılmaktadır.

•	 Karada Yüzen Donanma başlıklı hikâye, Yavuz Bahadıroğlu tarafından kaleme alın-
mıştır. Metinde ele alınan alt tema Türk büyükleridir. Hikâyede Fatih Sultan Mehmet’in 
İstanbul’u fethederken gemileri karadan yürütmesinin ele alındığı görülmektedir.

•	  Bozkırın Tezenesi. Temanın bu son metninin konusu, yaşayan ünlü saz ve söz 
ustası Neşet Ertaş’tır. Biyografi türündeki bu metin Bayram Bilge Tokel tarafından yazıl-
mıştır. Metnin ilk bölümlerinde genel Türk kültürü ve Orta Asya’ya atıflar vardır.

5. Tema: Doğa ve Evren
• Susayan Konya. Aysin Tektaş tarafından kaleme alınan bu metin bir gezi yazısıdır 

ve Konya yöresinin gölleri anlatılmaktadır.
• Deniz Hasreti adını taşıyan şiir Ömer Bedrettin Uşaklı imzalıdır. Şiirde deniz ve su 

sevgisi ile bunlara ait özlem dile getirilmiştir.
• Son Kuşlar adlı metin başlığında da belirtildiği gibi kuşlarla ilgilidir. Hikâye türünde 

olan bu metin, başarılı öyküleriyle tanıdığımız Sait Faik Abasıyanık’ın kaleminden çıkmıştır.

6. Tema: Toplum Hayatı 
• Komşusuzluk adlı sohbet yazısı Ali Çolak tarafından kaleme alınmıştır. Metinde 

kaybolan komşuluk ilişkileri konu edilmiştir.
• Mustafa Kemal’in Kağnısı. Fazıl Hüsnü Dağlarca tarafından yazılan bu şiirde, daya-

nışma konusu ele alınmıştır. 
• Anadolu’da Konukseverlik. Temanın olduğu gibi kitabın da son metni bir deneme 

yazısıdır. Mehmet Önder’e ait olan bu ikinci metinde konukseverlik anlatılmıştır.

Değerlendirme

İlköğretim yedinci sınıf Türkçe ders kitabının programda belirtilen üç amaçla (1, 9, 
11. maddeler) ilgili olarak bir öncekine (altıncı sınıf kitabına) nazaran daha olumlu bir du-
rumda olduğu söylenebilir. Kitabın “Milli Kültür” temasında yer alan “Anadolu’nun Cirit 
Oyunları” ve “Bozkırın Tezenesi”  başlıklı metinlerde bir iki cümleyle Orta Asya’ya atıflar 
yapılmıştır. “Atatürk” ve “Toplum Hayatı” başlıklı temalarda ise yine sadece “Türkiye”ye 
ait milli dil ve kültür bahisleri mevcuttur. Ancak diğer kitapta olduğu gibi bunda da Türk 
dünyası ile birlikte yazar ve şairleri kitapta konu edilmemiş ve yer verilmemiştir.

C. Sekizinci Sınıf Türkçe Ders Kitabının9 İncelenmesi (MEB Yayını)

Sekizinci sınıf Türkçe ders kitabı da diğerleri gibi tematik yaklaşımla yazılmıştır. Bu 
kitap da altı temadan ibarettir. Kitapta yer alan temalar ve bu temaların içinde yer alan 
metinler şu şekildedir:

1. Tema: Zaman ve Mekân
• Kız Kalesi adlı metin anonim bir metin olmasıyla birlikte Saim Sakaoğlu tarafından 

aktarılmıştır. Efsane türündedir. 
• Geçmiş Zaman Şiirleri başlıklı metin, Bayram Bilge Tokel tarafından şiir türünde 

yazılmıştır. Teması eski günlere özlemdir.
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Görsellerin İncelenmesi

Sever, kitaplardaki resimlerin katkılarından bahsederken resimlerin çocuklara düş, 
düşlem ve düşünme gücünü geliştirme alıştırmaları için ortam yarattıklarından ve dü-
şündürdüklerinden hareketle, onların duygu ve düşüncelerini açıklama isteğini devindir-
melerinden bahseder.10 Son programla birlikte hazırlanan kitapların en olumlu ve etkili 
taraflardan birisi görselleridir. Hem renkli fotoğraflardan hem de resimlerden oluşan bu 
görseller kitapların büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Ancak kitaplarda incelediğimiz 
konuyla ilgili metinler bulunmadığı için bu metinlerle ilgili görseller de yine metinlerle 
ilgilidir. Yani konumuz dışındadır.

Türk dünyasıyla ilgili kitaplarda (6, 7, 8. sınıf MEB yayını Türkçe ders kitapları) buldu-
ğumuz tek olumlu bulgu diyebileceğimiz husus görseller içinde yer almaktadır. Bu da her 
üç kitabın sonunda bulunan birer “Türk Dünyası Haritası”dır. Renkli bir şekilde yapılmış 
olan haritada Türk dünyasını oluşturan yedi bağımsız devlet, dokuz muhtar cumhuriyet 
ve üç muhtar vilayet farklı renklerle sunulmuş ayrıca çeşitli devletler içinde yer alan Türk 
topluluklar da işaretlerle verilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Türkiye’de ilköğretim Türkçe eğitimi ve öğretiminde “Türk Dünyası”na yer verilip 
verilmediğinin araştırıldığı ve bu maksatla Türkçe Öğretim Programı’yla Türkçe ders ki-
taplarının incelendiği bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlar ve bunlara bağlı olarak yapıla-
bilecek öneriler şöyle sıralanabilir: 

Mevcut Türkçe Öğretim Programı’nın 11 maddelik genel amaçlarından 3’ü (1, 10 ve 
11. maddeler) genel olarak “milli dil” ve “milli değerler” konusuna ayrıldığı, inceleme 
konumuz olan Türk dünyasına ise 10. maddede -bir çıkarım olarak- yer verildiği söylen-
ebilir. İlgili madde şu şekildedir: 

“Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri 
tanımaları” amaçlanmaktadır. 

Bize göre bu maddeden kastedilenin Türk dünyası da dâhil olmak üzere bütün Türk 
kültürü ve sanatına ait eserlerdir. Ancak programın bir nevi uygulaması olan ders kitapları 
incelendiğinde bunun böyle olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim ikinci aşama olarak incele-
meye tabi tuttuğumuz ders kitaplarında konuyla ilgili “Türk Dünyası Haritası” dışında yok 
denecek kadar az malzeme ve atıf bulunmamaktadır.

İncelenen üç ders kitabından sadece birinde Türkiye dışından bir Türk şaire (Şehri-
yar) yer verilmiş ancak buda tek bir dörtlükle sınırlı kalmıştır. Kitaplarda Türk dünyasına 
ait şair ve yazarlara yer verilmemesinin yanı sıra bu diyarları konu edinen metinler de 
bulunmamaktadır. Oysa başta gezi yazıları olmak üzere çeşitli metinlerde Türk dünyası 
konu edilebilirdi. 

Buradan şu sonuç çıkmaktadır: Türkiye’de mevcut Türkçe ders kitaplarıyla öğrenim 
gören öğrenciler büyük ölçüde Türk milletinin sadece Türkiye’de yaşadığını düşünecek-
lerdir.

5. Tema: Bilim ve Teknoloji
• Basından Teknoloji Haberleri başlıklı metnin türüm haberdir ve iki ayrı haber met-

ninden oluşmaktadır. “Başıboş Hayvanlar Vücutlarına Yerleştirilecek Çiple Takip Edile-
cek” başlıklı haber Özcan Yağmur’a, “Nesli Tükenen Balıklara Çipli Takip” başlıklı haber 
Salih Hamurcu’ya , “Dünyada Yaygın” ve “Carettalara uydudan Çipli Takip” başlıklı haber-
ler de Mehmet Yatkın’a aittir. 

• Ekran Efendi’nin Tutsakları başlıklı söyleşi Aysel Leyla İsmier tarafından kaleme 
alınmıştır. Metinde televizyonun insan yaşamındaki yeri anlatılmıştır.

• Anadolu’nun Bahtı Açık Kara Treni adlı metin söyleşi türündedir ve Mehmet Önder 
tarafından yazılmıştır. 

• Bilgisayar Yalnızlığı. Metin Ali Çolak tarafından yazılmıştır, türü denemedir. 

6. Tema: Kişisel Gelişim 
• Hayatta Başarının Yolları adlı konferans metni Selim Sırrı Tarcan’a aittir.
• İki İyi İnsan, Enver Naci Gökşen tarafından yazılan bir hikâyedir. Hikâyede kişilik 

tipleri ele alınmıştır.
• Empati ile Yaşamak başlıklı denemenin yazarı İdris Bilen’dir. Metinde empatinin 

önemi anlatılmıştır.
• Martı, Richard Bach tarafından yazılmıştır ve türü romandır. Metinde kendini tanı-

ma ve özgüven duygularına vurgu yapılmaktadır.

Değerlendirme

İlköğretim sekizinci sınıf Türkçe ders kitabının programda belirtilen üç amaçla (1, 
9, 11. maddeler) ilgili olarak öncekilere nazaran daha iyi durumda olduğu söylenebilir. 
Nitekim incelediğimiz kitaplar içinde Türk dünyasına -Türkiye dışında- ait tek metin (bir 
dörtlük bile olsa) bu kitaptadır. Bu metin kitabın “Milli Kültür” temasında yer alan “Nevruz 
ve Birlik” başlıklı yazıda bulunan Şehriyar’a ait dörtlüktür. 

Ayrıca “Toplum Hayatı” başlıklı temada yer alan Ergenekon Destanı başlıklı metinde 
de konumuzla ilgili atıfların varlığından söz edilebilir. Yine diğer kitaplarda olduğu gibi 
buradaki “Atatürk” temasında da “Türkiye”ye ait milli dil ve kültür bahisleri mevcuttur. 

D. Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İncelenmesi (MEB Yayınları)

2006 programıyla birlikte ilköğretimde öğretmenlere yönelik kılavuz kitaplar hazırlan-
mıştır. Bu kitaplarda öğretmenlerin ders öncesinde, ders esnasında ve ders sonrasında 
yapacakları çalışmalar, öğrencilere verecekleri ödevler ve yaptıracakları etkinliklerle oku-
tacakları kitaplar da yer almaktadır. Bu kılavuz kitaplar incelendiğinde bunlar içerisinde 
de Türk dünyasına ait herhangi bir metin veya görselin bulunmadığı görülmektedir. Yine 
her tema için öğrencilere okutulması tavsiye edilen kitaplara (her tema için belirlenmiş 
yaklaşık 5–6 kitap) bakıldığında bunlar içinde de anılan edebi metinlere yer verilmediği 
anlaşılmaktadır. 
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GİRİŞ

Dille ilgili birçok çalışmanın başlangıç noktası, dil, kültür, medeniyet ve insanın yakın 
ilişkisi üzerinedir. Günümüzde ise buna siyaset ve dilin stratejik konumunu da eklemek 
mümkündür. Çünkü dil, -hangi dil olursa olsun- milletler için artık bir vitrin görevindedir. 
Türk dünyasında ortak pazar, ortak tarih bilinci, ortak edebiyat hatta ortak dil oluşturma 
gibi öneri ve uygulamalar daha önceden de gündeme getirilmiştir. 250 milyon Türk’ün 
dil anlayışlarını ve devamında kültürlerini birbirine yaklaştırmadan ekonomilerini ya da 
tarihlerini yaklaştırmak çok mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla Türk dünyasının en büyük 
ihtiyaçlarından birisi ortak bir dil politikasıdır.

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni

Dünyada yükselen değer olarak kabul edilen Avrupa Birliği ile yakın ilişkide olan 
Avrupa Konseyi, üye ülkelerde dil eğitimine diller üstü bir standart getirmeyi amaçlamış-
tır. Bu amaçla da Avrupa Konseyi Modern Diller Birimi tarafından Avrupa Dilleri Öğretimi 

Bu sonuçlardan sonra yapılması gereken öncelikle Türkçe Öğretim Programı’nda 
Türk dünyasının yer almasının sağlanmasıdır. Bundan sonra yapılması gerekense ders 
kitaplarında bu konunun işlenmesidir. Ancak burada unutulmaması gereken asıl konu, bu 
dersleri yürütecek olan öğretmenlerin yetiştirilmesi meselesidir. Bunun için bir an evvel 
Eğitim Fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği ve Edebiyat Öğretmenliği Programlarına “Türk 
Dünyası Edebi-yatları” dersi konulmalıdır.

DİPNOTLAR
1    Mengi, M. (1997). Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları, s. 5
2    Özbay, M. (2006) Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I, Ankara: Öncü Kitabevi, s. 170 
3    Arıcı, A. F. (2009) İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme, Ekev Akademi 
Dergisi, 38: 331–342
4    MEB. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar), Ankara: MEB 
Yayınevi
5    Vural, M. (1999). İlköğretim Okulu Programı, Erzurum: Yakutiye Yayıncılık
6    Altan, A., Arhan, S., Başar, S., G., Özaykut, S., Öztürker, G., Serin, A., Yılmaz, D. ve Yüksel, Y. (2007). 
Türkçe Ders Kitabı 6,  (Ed. M. Özbay) Ankara: MEB Yayınevi
7    Göğüş, B. (1978). Türkçe ve Yazın Eğitimi, Ankara: Gül Yayınevi, s.109
8    Erol, A., Altan, A., Arhan, S., Başar, S., Gülbahar, B., Kansu, S., Kazancıoğlu, Z. G., Özaykut, S., Öztürker, 
G., Serin, A., Yılmaz, D., Yurt, M. ve Yüksel, Y. (2007). Türkçe Ders Kitabı 7,  (Ed. M. Özbay) Ankara: MEB 
Yayınevi
9    Altan, A., Arhan, S., Başar, S., ve Yılmaz, D. (2007). Türkçe Ders Kitabı 8,  (Ed. M. Özbay) Ankara: MEB 
Yayınevi
10    Sever, S. (2003). Çocuk ve Edebiyat, Ankara: Kök Yayıncılık, s. 183
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lar açısından değişikliklerin olması mümkündür. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve 
Metni’nde dilin farklı lehçelerine hâkim olma yetisi ile ilgili olarak şu ifade yer almaktadır: 
Lehçe özelliklerini fark etmek konuşucunun özelliklerine ilişkin önemli ipuçları vermek-
tedir. Bu süreçte tipik olanı saptamak önemli bir rol oynar. Bu özellik kültürlerarası bece-
rilerin gelişmesiyle azaltılabilir. Öğrenenler zamanla değişik yörelerden konuşucularla da 
ilişkiye geçerler. Öğrenenler bu lehçe biçimlerini benimseyip edinmeden önce, bunların 
sosyal çağrışımlarını ve uygunluk ile uyumluluğunun bilincinde olmalıdırlar. (CEF, 2001: 
123). Dolayısıyla Çerçeve Metin, dil edinme sürecinde lehçe farklılıklarına da hâkim olu-
nabileceğini belirtmektedir. Fakat birbirinden çok eski zamanlarda ayrılan lehçeler için bu 
bir ütopyadır. Örneğin, Türkiye Türkçesine B1 seviyesinde hâkim olan bir dil öğrenicisinin 
diğer Türk lehçelerine de aynı derecede hâkim olabileceğini söylemek mümkün değildir. 

Küresel, modüler, esnek ve tutarlı yapıya sahip bir çerçeve metinden söz edebilmek 
için öncelikle öğrenenlerin dile ihtiyaç duyma nedenlerini belirlemek, bir sonraki aşa-
mada da seviye tespiti yapmak gerekmektedir. Seviye tespitini standartlaştırabilmek 
amacıyla Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’nde dil becerileri altı düzeyde ele 
alınmıştır. Kriterlerin belirlenmesinin amacı, insanlara ve dillere dilsel yahut kültürel sı-
nırlar çizmek değil, ortak bir dil öğretimi anlayışı yaratmaktır. Bu çeşit bir sınıflamayı Türk 
lehçeleri için de yapmak mümkündür. Dil yetisi, böylece temel (A1, A2), ara düzey (B1, 
B2), ileri (C1, C2) olarak belirlenebileceği gibi ihtiyaç dâhilinde yeni ara düzey eklemeleri 
de yapılabilecektir.  

Değerlendirme, her yaklaşım ve programın kilit noktalarından birisidir. Sadece kulla-
nıcı açısından değil, hazırlayıcı açısından da bir sağlama niteliğindedir. Dil eğitimi etkin-
liklerinin değerlendirilmesi aşamasında ise yine resmî temellere dayanan bir portfolyo 
uygulaması yapılabilecektir. Portfolyo içerisinde yer alacak dil pasaportu vasıtasıyla da 
dile hâkim olabilme düzeyi hakkında bilgi edinmek mümkün olabilecektir. Bu pasaportun 
Türk dünyasındaki eğitim bakanlıkları tarafından akredite edilmesiyle de şeffaf ve stan-
dart bir ölçme/değerlendirme sağlanabilecektir. 

Türk Lehçeleri Ortak Çerçeve Metni taslağı bünyesinde yer alabilecek bölümler aşa-
ğıda sıralanmıştır: 

Temel alınan yaklaşım: Burada amaçlanan dil eğitiminde standart bir yaklaşım ge-
tirmek değil, değişen eğitim paradigmasıyla bağlantılı olarak öğrenen özerkliğine önem 
veren, iletişimsel yeterliliği ön plana alan bir izlence önerisidir.  Bu izlence, dilin kullanı-
lacağı alana, ihtiyaca ve hedef kitleye göre değişiklik gösterebileceği için tek bir yaklaşım 
üzerinde durulmayacak, fakat dil eğitiminde belirlenen yaklaşımdan neler beklendiği be-
lirtilecektir. 

Ortak referans seviyeleri: Türk lehçeleri için belirlenen dil bilme yeterlilik düzeyle-
ri (temel, ara, ileri) ve her bir yeterlilik düzeyinde her lehçeden ortak olarak beklenen 
yapılabilirlik ifadeleri, sahip olunması gereken temel söz varlığına yönelik bilgiler bu 
bölümde yer alacaktır. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’ndeki 6 seviyenin 
özelliklerini şu şekilde belirtmek mümkündür: Giriş ya da Keşif Düzeyi (Breakthrough), 

Ortak Çerçeve Metni (Common European Framework for Teaching Languages) hazırlan-
mıştır. Böylece Avrupa ülkeleri vatandaşlarının yabancı dil öğretiminde benzer sınavlar, 
değerlendirme ölçütleri ve kazanımlarla karşılaşmaları amaçlanmıştır. Çerçeve Metin’de 
yabancı dil öğrenenlerin, bu dili iletişim kurmada kullanabilmek için neleri bilmeleri ve bu 
dilde etkinlik kazanmak için hangi bilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğini kapsam-
lı bir şekilde açıklamaktadır (CEF, 2002: 9).Yine Çerçeve Metin’den hareketle hazırlanan 
Avrupa Dil Portfolyosu ile bir dil pasaportu tasarlanmış ve öğrenilen dildeki yeterliliğin 
resmî olarak belgelenmesi, bu resmî belgenin de Konsey üyesi ülkelerde tanınması sağ-
lanmıştır.  

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’nin resmî temelini Avrupa Birliği’nden 
bağımsız olarak düşünülmesi gereken, daha çok sosyal misyonu olan bir örgüt niteli-
ğindeki Avrupa Konseyi oluşturmaktadır. Bu konseyin amaçları, insan hakları, çoğulcu 
demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini korumak ve güçlendirmek, ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığı, uyuşturucu madde, çevre sorunlarına çözüm aramak, Avrupa kültürel benli-
ğinin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak, üye ülkeler vatandaşlarının daha iyi 
yaşam koşullarına kavuşmalarını sağlamak olarak özetlenebilir (Avrupa Konseyi, 2010). 

Avrupa Konseyi’ne üye olan ülkeler, yabancı dil öğretiminde ve kendi dillerinin diğer 
ülke vatandaşlarına öğretiminde dilin işlevsel niteliğini ön plana çıkaran Avrupa Dilleri 
Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’ne paralel programlar izlemektedirler. Çünkü Avrupa, 
tüm dil ve kültürleri ortak bir standartta buluşturmayı amaçlamaktadır. Bunu ne derece 
gerçekleştirdiği ve niyetinin sarihliği ayrı bir araştırma konusudur; fakat görülen odur 
ki Avrupa, coğrafi birliğin ötesinde bir birlik oluştururken bu uygulama Türkiye’ye Türk 
soyluları ötekileştirme şeklinde yansımıştır. Tüm Türk lehçelerini ve Türk soyluları kapsa-
yan bir çerçeve taslağı ile bu ötekileştirmenin önüne geçmek mümkündür. 

Problem Durumu: Türk Soylular ve Yabancılar İçin Dil Öğretimi 

Türkiye’de de Avrupa Dil Portfolyosu uygulamaları, hem Türklere yabancı dil öğre-
timi hem yabancılara Türkçe öğretimi amaçlı olarak gerek özel kurumlar gerekse Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmeye başlamıştır. Bu noktada Türkiye’ye Türkçe 
öğrenmek amacıyla gelen Türk soylular da “Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar” olarak 
sınıflandırılmaktadırlar. Daha açık bir ifadeyle Türk soylulara Türkçe, yabancı dil olarak 
öğretilmektedir. Bir tarafta ortak dil, ortak lehçe, ortak alfabe oluşturma gibi girişimler 
mevcutken diğer yandan yabancılara Türkçe öğretimi yapan kurumlarda Türk soyluları 
yabancılarla aynı sisteme tabi tutmak düşündürücüdür. Türk soylulara Türk lehçelerinin 
öğretiminde yabancılardan, iki dillilerden ve ana dili öğretiminden farklı bir yöntem izle-
mek gerekmektedir. Türk lehçelerinin tümü için ortak bir standart belirleyecek bir çerçeve 
metin, bu sorunu çözebilecek niteliktedir. 

Çözüm Önerisi: Türk Dünyası Lehçeleri Öğretimi İçin Ortak Çerçeve Metni

Lehçeler arasındaki farklılıklar, diller arasındaki farklılıklardan daha azdır. Bununla 
birlikte lehçeler arasında da dil bilgisi, ses bilgisi, ses özellikleri ve ontolojik farklılık-
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kuruluş, gönüllü olarak bir nevi konsey niteliğinde kültürel, eğitsel ve ekonomik köprü 
kurma amacındadır. Türk dili konuşan ülkelerin kültür ve sanat alanlarında iş birliğini 
sağlayan, üye ülkelerin yönetim, iç ve dış politikalarına karışmayan uluslararası bir kuru-
luştur. TÜRKSOY’un amaçları, Türk dili konuşan ülkeler arasında karşılıklı ilişkiler kura-
rak ortak Türk kültürünü, dilini, sanatını, tarihini, kültür sanat ürünlerini, tarihi mirasını ve 
tüm kültürel değerlerini araştırarak ortaya çıkarmak; bu değerleri geliştirmek, tanıtmak, 
ve gelecek kuşaklara aktararak ortak Türk kültür ve sanatını kalıcı kılmak olarak tanımlan-
maktadır. Bu kuruluş bünyesinde oluşturulacak beyin takımıyla Türk dünyasındaki eğitim 
bakanlıklarıyla temasa geçmek ve ortak standart belirlemek mümkün olacaktır.

Bir diğer resmî kurum önerisi ise TÜRKSOY’un da bünyesine dâhil olduğu Türk 
Konseyi (Türk Dili Konuşan Ülkeler Birliği Konseyi)’dir. Türk Konseyi, Ekim 2009’da 
Nahçıvan’da toplanan Türk Dili Konuşan Devlet Başkanları Zirvesi’nde kurulmuştur. 
Konseyin yapısını, amaçları ve misyonu göz önüne alındığında Avrupa Konseyi’nin ça-
lışma politikasına benzetmek mümkündür. Bu konsey vasıtasıyla böylece dil ve lehçe 
öğretimi de kurumsal bir kimliğe bürünebilecek, devamında Türk dili konuşan ülkeler ve 
halklar arasında kültürel ve sanatsal ilişkileri geliştirmek; bu amaçla çeşitli program ve 
projeleri hayata geçirmek mümkün olacaktır. 

Türk Konseyi’nin İstanbul, Bakü ve Astana olmak üzere üç merkezi bulunmakta-
dır. İstanbul ise idari merkez olarak tanımlanmıştır. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi şu alt birimlerden oluşmaktadır:

• Dışişleri Bakanları Konseyi
• Kıdemli Memurlar Komitesi
• Aksakallar Heyeti
• Parlemanterler Asamblesi (TÜRKPA)
• Konsey Akademisi
• Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY)
Çerçeve, hangi amaçlarla kullanılabilecektir?
Dil eğitim-öğretim faaliyetlerinde, ihtiyaç analizinde, düzey belirlemede, ortak kaza-

nımların belirlenmesinde, eğitim materyallerinin tasarlanmasında ve program tasarımın-
da çerçeveden yararlanılabilecektir.

Çerçeve, hangi lehçede hazırlanacaktır?

Çerçeve Metin’in Türk Konseyi yahut TÜRKSOY bünyesinde hazırlandığı varsayıldı-
ğında ve bu kuruluşların idari merkezlerinin Türkiye’de bulundukları gerçeği göz önüne 
alındığında Çerçeve’nin ilk başta Türkçe hazırlanabileceği, eş zamanlı olarak da diğer leh-
çelere aktarılabileceği düşünülmektedir.

Türkçenin temel lehçe olarak önerilmesinin bir diğer nedeni de Türkçe Konuşan 
Ülkeler Zirvesi’nde Türkçenin temel alınmasıdır. Zirve sonunda yayımlanan bildiri ise 
Türkçe, Azerice, Kazakça ve Kırgızca olmuştur. Daha önceki müzakerelerde kabul edilen 
dilin Rusça veya İngilizce olduğu düşünüldüğünde bunu sadece Türkçenin değil, Türk 
lehçelerinin zaferi olarak nitelendirmek doğru olacaktır.  

Wilkins’in 1978’de yaptığı önermede “formül yetenek” olarak adlandırdığı ve Trim’in aynı 
yayında “giriş yeteneği” olarak adlandırdığı kavrama denk düşer. Ara Düzey ya da Temel 
Gereksinim Düzeyi (Waystage) Avrupa Konseyi’nde şu anda geçerli olan içeriklerin nite-
liklerini yansıtmaktadır. Eşik Düzey  (Threshold) Avrupa Konseyi’nde  şu anda geçerli olan 
içeriklerin niteliklerini yansıtmaktadır.  İleri Düzey (Wantage) ya da Bağımsız Konuşucu, 
Eşik düzey’in üst düzeyi olarak Wilkins tarafından “sınırlı kullanımsal yetenek” ve Trimm 
tarafından “olağan durumlara uygun yanıt”  biçiminde tanımlanmıştır. Özerk Düzey ya 
da Gerçek Kullanımsal Yetenek, Trim tarafından “etkin yetenek” olarak sunulmuştur ve 
Wilkins’e göreyse daha karmaşık etkinlik ya da incelemelerin gerçekleştirilmesine uy-
gun ileri bir yetenek düzeyine denk düşer(CEF, 2002: 28). Dil öğretimi ve lehçe öğretimi 
arasındaki farklılıklar dikkate alındığında ise bu 6 seviyeye ek olarak ara seviyelere yer 
vermek de mümkündür.

Dil kullanımı ve dil kullanıcısı/öğrenicisi: Öğrenen temelli bir çerçevede öğrenenin 
dili kullanacağı muhtemel ortamlar, öğrenen ihtiyaçlarına yönelik bilgiler yer alacaktır. Bu 
amaçla durumsal ve işlevsel/kavramsal yaklaşımlardan yararlanılarak dil öğrenicisinin 
dili hangi durum ve işlevlerde kullanacağının tespiti doğrultusunda kazanım belirlemesi 
yapılabilecektir.

Öğrenme öğretme süreci ve materyaller: Dil eğitimi sürecinde temel alınacak ma-
teryaller, materyallerin genel özellikleri ve öğrenme/öğretme süreçleri, öğrenme süre-
cinde temel alınacak temalar hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Lehçelerin tarihî 
süreçte birbirinden uzaklaşma derecesine göre öğretim faaliyeti de hız kazanacak yahut 
duraksayacaktır. Dolayısıyla kullanılacak materyaller de bu orana göre değişebilecek ni-
telikte olmalıdır.

Kültürel özellikler ve öğretim programı tasarımı: Öğrenenin dili kullanacağı muhte-
mel ortamlardan hareketle çeşitliliklerin dikkate alınmasının gerekliliği ve kültürler arası 
farkındalık doğrultusunda öğretim programının tasarımına yönelik bilgi verilecektir.

Değerlendirme: Değerlendirmeye yönelik öneriler bu bölümde yer alacaktır. 
Benimsenen yaklaşım bölümünde olduğu gibi bu bölümde de tek bir değerlendirme sis-
temi önerilmeyecek, değerlendirme çeşitleri ve ihtiyaca görelik hakkında bilgi verilecektir. 

Avrasya Dil Pasaportu: Gelişim Dosyası önerisi ve dil pasaportuna yönelik bilgiler bu 
bölümde yer alacaktır. Tasarlanacak dil pasaportu vasıtasıyla lehçeler arasındaki yeterlilik 
seviyeleri belirlenecektir. Diploma yerine pasaport verilecek, böylece dil öğrenimi gibi 
güncellenmeye muhtaç bir alanın sürekli değerlendirilmesi amaçlanacaktır.

Muhtemel Sorular
Çerçeve Metin, hangi kurum bünyesinde temellendirilecektir?
Bu soru, ilk cevaplanması gereken sorulardan birisidir. Burada iki öneriye yer verile-

cektir: 
Türk dünyası lehçeleri için bir çerçeve metin oluşturulduğunda resmî temel olarak 

TÜRKSOY (Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi) gösterilebilir. Çünkü söz konusu 
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Dost ve kardeş Kırgızistan, siyasal sistemi, ekonomik yapısı, yetişmiş insan gücü 
ve yabancı sermaye çekim gücü konusunda Orta Asya devletleri arasında özel bir konu-
ma sahiptir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağasızlıklarını kazanan Orta Asya 
devletleri benimsedikleri siyasal, ekonomik ve sosyal sistemle kısa sürede birbirlerinden 
farklılaşmışlardır. Bunlardan bazıları, ekonomik ve katı devletçi sisteme devam ederken, 
siyasal sistem olarak mevcut otoriter devlet yönetim şeklini daha da pekiştirerek yöne-
timde tek adam formülünü benimsemişlerdir. 

Sovyetler Birliği döneminde var olan sosyal devlet sisteminin çökmesiyle yerini al-
maya başlayan çarpık kapitalist sistem, halkın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olmuş ve 
yönetime yakın belli küçük bir zümrenin aşırı zenginleşmesini sağlarken halkın geri ka-
lanını yoksulluk ve sefalete sürüklemiştir. Bu çarpık yapının sonucunda meydana gelen 
işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, sosyal güvenlik ve emeklilik sistemin çökmesi gibi sosyal 
ve ekonomik sorunlar toplumsal huzursuzluğa neden olmuştur.

Zengin yer altı kaynaklara sahip ülkeler, özellikle ham petrol ve doğal gaz gibi döviz 
getirisi yüksek mamullerin ihracatından elde edilen girdilerin küçük bir kısmıyla da olsa 
kitlesel yığınlara yansıtarak toplumsal patlamaların önünü kesmeyi başarmışlar ya da 

SONUÇ 

Lehçeler arası dil öğretimi, yabancı dil öğretimi kitaplarının cevaplayabileceği bir soru 
değildir. Çok dillilik ve kültürlülüğün teşvik edildiği 21. yüzyılda ise ortak bir dil oluştur-
mak ütopik olacaktır. Dolayısıyla Türk dünyası lehçelerinin öğretimine yönelik hazırlana-
cak bir çerçeve metin; dil öğrenicilerine, kurs düzenleyicilerine ve ders kitabı yazarlarına 
yol göstermede etkili olacaktır. Böylelikle Türk dünyasında ortak bir dil öğretim mantığı 
oturtularak bunun ürünlerini kültürel, siyasal ve ekonomik alanlarda kullanmak mümkün 
olacaktır. 
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hedefini gerçekleştirme yönünde attığı adımlar arasında, uygulamaya koyduğu bankacılık 
reformunu, bölgenin ilk serbest ticaret bölgesinin açılışının gerçekleştirilmesini ve 1998 
yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olan ilk bölge ülkesi olmasını sayabiliriz.

Bu ülke, çok önemli ekonomik ve yatırım potansiyelline sahiptir. Yer altı ve yer üstü 
zenginlikleri değerlendirilmeyi beklemektedir. Doğal ve tabiat harikası bir ülke olan 
Kırgızistan, Tanrı Dağlar (Tiyanşan Dağları), Alato Dağları,  Başkente çok yakın mesafede 
bulunan dünyanın en önemli buzulları, vadileri, gölleri, ceviz ormanları, nehirleri, tarihi 
şehirleri ve başka pek çok doğal güzelliğiyle günümüzün en önemli yatırım sahası sayılan 
turizm yatırımları için çok elverişli bir ülke konumundadır. Siyasal istikrarın tam olarak 
sağlandığı ve gerekli dış yatırımın ve tanıtımın yapıldığı taktirde Issık Göl (2) kıyıları çok 
önemli bir turizm merkezi haline dönüşecektir. Yine Bişkek, Oş, Celal-Abad karayolu 
güzergahı üzerinde bulunan Su Samuru Vadisi ve Çiçkan Ormanları, Karakol ve Toktagöl 
Gölleri kıyısında inşa edilecek olan konaklama ve dinlenme tesisleri, meraklıları için, 
doğal güzelliklerin yanı sıra Kırgız geleneksel yaşamını ve zengin kültürünü doğrudan 
izleme şansı vermektedir. Narin Nehri (3), Kara Derya (4), Talas, Çatkal, Tiyup, Jirgan, 
Sarı Çay, Ak Çay ve Çu (5)  nehirleri başlıca nehirleridir Bu tabiat harikaları, başkent 
Bişkek’e yakın mesafelerde bulunmakta ve mevcut karayolu ağı ile bu bölgelere ulaşım 
çok kolaydır.

Kırgızistan yer altı kaynakları bakımından da zengin bir ülke konumundadır. Enerji 
kaynakları bakımından fakir sayılan bu ülke taş kömürü (6), altın (7), bakır, antimon, cıva, 
tungsten ve benzeri madenler bakımından çok zengin yataklar barındırmaktadır. Tarımsal 
ürünlerde kaliteli pamuk ve meyve, başı çekerken dünyanın en büyük ceviz ormanlarının 
bu ülkede bulunması gıda, konserve ve benzeri sektörler için önemli bir yatırım sahası 
oluşturmaktadır. 

Kırgızistan, bu doğal özeklilerinin yanı sıra olağanüstü renkli bir kültürel zenginliğe 
sahiptir. Kırgızistan, %100’e varan okuma yazma oranı ile az nüfusuna rağmen önemli bir 
entelektüel potansiyele sahiptir, Üniversite eğiminin yaygın olduğu ülkede her dönemde 
çok ünlü yazarlar, ressamlar, gazeteciler, sinemacılar, heykeltıraşlar ve güzel sanatlarla 
ilgilenen sanatçılar ortaya çıkmış ve bunlar önemli yapıtlara imza atmışlardır. Dünyanın en 
önemli destanlarından bir olarak bilinen Manas Destanı(8), Kırgızların tarihine ışık tutan 
tarihi bir belge olma niteliği taşırken Türk Dünyası edebiyat sahasının da başyapıtlarından 
biridir. Bu destanın yanı sıra Kırgız yazılı ve sözlü edebiyatı, sahip olduğu eserlerle old-
ukça zengindir. Son dönemlerde, Kırgız gençlerinin de ilgisini çeken Ertüştük Destanı 
bu duruma örnek verilmektedir. Ülkenin tarihi, doğal ve tabiat zenginliği, zor coğrafi ve 
yaşamsal koşulları ve entelektüel yapısı, Kırgız edebiyatını olumlu yönde etkilemiş ve 
bu durum, bu küçük ülkeden dünya çapında üne sahip yazıların ortaya çıkmasına mü-
sait bir ortam yaratmıştır. Kuşkusuz Kırgız edebiyatının zirvesinde Cengiz Ayıtmatov 
(9) yer almaktadır. Bununla birlikte yazar Tugöl Sıdıkbekov, şair Alıkut Osmanov, çocuk 
edebiyatı yazarı Şerşenali Beyşenaliyev, şair Aliku Osmanov, yazarı Kasımali Cantaşov, 
yazar Mar Bloyciyev, edebiyatçı Alimkasım Tınıstanov, edebiyatçı Alim Bayalı İsakaliyev, 
Cengiz Ayıtmatov ’un kız kardeşi yazar Roza Ayıtmatova ve nice yıldız Kırgızların ede-

en azından ertelemişlerdir. Bazı ülkeler ise; güvenlik toplumu haline dönüşerek alışkın 
oldukları “polis devleti” modelini geliştirerek en küçük hak ve toplumsal talebi en katı 
polisiye yöntemlerle bastırma ve muhalefeti her ne pahasına olursa olsun susturma 
yöntemini benimsemişler ve hayata geçirmişlerdir. Bu yöntemin kısa vadede başarılı 
olmuş gibi görünse de uzun vadede çok önemli sonuçlar doğuracağı tarihi bir gerçektir. 
Bir başka deyişle, Orta Asya devletlerinin, 1990’larda bağımsızlıklarını kazandıklarında, 
hepsinin özel şartları ve koşulları vardı. Bu ülkelerden bazıları otoriter bir siyasal iktidarı 
benimserken, diğerleri de dünya piyasasına sundukları zengin yer altı kaynaklarından 
elde edilen döviz girdileriyle bağımsızlıktan sonran çöken Sovyetler Birliği döneminde 
var olan sosyal devlet geleneğini sürdürmeye çalışmış ve halklarını susturmakta başarılı 
olmuşlardır. Böylece, enerji kaynaklarından elde edilen gelirin bir miktarı dolaylı ve 
dolaysız yollardan halka yansıyınca az da olsa çöken eski sistemin boşluğunu doldur-
maya yaramış/yerini almış ve supap görevini üstlenmiştir. Yer altı kaynakları bakımından 
fakir sayılan iki ülke, Kırgızistan ve Tacikistan, çeşitli toplumsal hareketlerle sarsılmıştır. 
Tacikistan 5 yıl süren bir iç savaş yaşarken Kırgızistan iki kez toplumsal ayaklanmaya 
sahne olmuştur.

 Kırgızistan, bu süreci çok sancılı, inişli çıkışlı hatta toplumsal ve etnik çatışmaya va-
ran boyutlarda sıkıntılı bir şekilde geçirmiş ve bunun üstesinden gelmeye çalışmaktadır. 
Kırgızistan, 198,000, km² (dünya sıralamasında 86.) yüzölçümüyle harika tabiata sahip 
dağlık bir ülkedir. 31 Ağustos 1991 yılında bağımsızlığını kazanmış, 5 Mayıs 1993’te de 
anayasasını kabul etmiştir. Siyasal çalkantılar sonucunda ortaya konulan yeni anaysa, 27 
Haziran 2010 yılında halkın  % 62’nin kabul oyuyla yürürlüğe girmiştir. 10 Ekim’de yapı-
lan genel seçimler (1) huzur ortamı içinde gerçekleşmiş ve ülkedeki istikrar için yeni bir 
adım atılmış olmuştur. Kırgızistan’ın nüfusu, 2008 yılı sayımına göre 5,360,000, (dünya 
sıralaması 111)’dır. Bununla birlikte, milyonlarca Kırgız kökenli insan da Orta Asya’nın 
diğer ülkelerinde, Doğu Türkistan ve Rusya’da yaşamaktadırlar. Yer altı kaynakları bakı-
mından pek zengin olmayan bu ülke doğal güzellikleri, muhteşem ve muazzam dağları, 
nehirleri, gölleri ve yaylalarıyla her türlü turizme yatkın bir ülkedir. Bu özelliklerinin yanı 
sıra coğrafi konumu itibariyle ticari yolların da güzergahında yer almaktadır. Kırgızistan, 
jeopolitik ve jeo-stratejik bakımdan da büyük bir önem arz etmektedir. Çin, Afganistan, 
İran, Hazar Havzası ve Orta Asya petrol ve doğal gaz kaynaklarına yakınlığı bakımından 
Manas Hava Limanı’nın öneminin yanı sıra Rusya’nın kullanımında bulunan Kant askeri 
üssü de konumu bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Kırgızistan, bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından itibaren yaşadığı sosyal ve ekono-
mik sorunlara rağmen serbest ekonomik sistemi yaygınlaştırmaya ve hayata geçirmeye 
çaba göstermiştir. Yapısal sorunlar, devletçi geleneğin devamını benimseyen bürokrat 
ve idarecilerin ayak sürmesi, kavimcilik ve kayırmacılık ve aşiret yapısının korunmaya 
çalışılması normal bir liberal ekonomik sisteme geçişi olumsuz yönde etkilemekte ve ser-
best ekonomik sistemin en temel dayanağı sayılan yatırımlar ve özellikle dış yatırımların 
önünü kesmektedir. Buna rağmen, komşu ülkelerden önce, ekonomik reform sayılacak 
olan adımları birbiri ardına atarak dünya ekonomisiyle entegre olmayı hedeflemiştir. Bu 
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ülkenin en acil problemi haline dönüşen güvenlik ve istikrar sorununu çözme iradesi ve 
bu yolda atacağı adımlarla başarı sağlayıp sağlayamayacağı üzerinde durulmaktadır.

Daha öncesinden de belirtildiği gibi, ülkenin bakir tabiat ve doğal varlıklarını göz 
önünde bulundurduğumuzda, Kırgızistan’ın geleceğinin turizm ve ticaret sektörler-
inde olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Gerekli yatırımlar yapılması ve alt yapı ve ulaşım 
olanaklarının iyileştirilmesi durumunda önemli bir turizm merkezi haline geleceği su 
götürmez bir gerçektir.

Öte yandan Kırgızistan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Orta Asya’ya açılan kapısı 
konumundadır. Rusya dahil bütün bu büyük coğrafyada yaşayan insanlar ihtiyaçlarının 
önemli bir bölümünü Çin tarafından üretilen mallarla karşılamaktadırlar. Başkent Bişkek, 
bu yoğun ticari faaliyetlerin gerçekleştiği kent konumundadır. Bu ihtiyacı da halen tek 
olan ve 20, 000 dükkandan oluşan “Dor Duy Pazar” karşılamaktadır. Fiziki yetersizliğe 
sahip olması ve mevzuat, ulaşım ve benzeri sorunların var olması nedeniyle bu pazard-
an en etkili biçimde yararlanılamamaktadır. Benzeri konumda bulunan diğer pazarlar, 
örneğin Çin’e en yakın kent olan Oş’taki “Uygur Pazar” da aynı sorunlardan dolayı gerekli 
gelişmeyi gösterememektedir.

Ekonomik kalkınmanın en gerekli unsuru sayılan yatırımlar siyasal istikrara bağlı 
olmaktadır. Yeni finans ve yatırım kaynakları yaratmak için siyasal ve toplumsal istikrar 
şarttır. Mevcut durumda Kırgızistan’da kamu ve özel sektör, büyük kaynak gerektiren tu-
rizm ve ticaret yatırımları için gerekli kaynakları yaratmaktan çok uzak bir konumdadır. 
Yatırımların yapılması, çöken alt yapının tekrar işlevsel konuma dönüştürülmesi, 
ulaşım yollarının onarımı ve yenilerinin inşası, eskimiş ve iflas konumunda bulunan dev 
barajların, elektrik santrallerinin, enerji nakil hatlarının onarımı için gerekli olan önemli 
kaynakları karşılamak, ülke bütçesinin öz kaynaklarınca karşılanması mümkün görün-
memektedir.

Bu durumda yabancı sermaye ve dış yatırımcıların ilgisini çekmek ve ülkeyi dış 
yatırımlar konusunda cazip bir konuma getirmek gerekmektedir. “Yabancı sermaye ürkek 
olur” diye bir söz vardır. Küresel ekonomik yapının hakim olduğu günümüzde bütün ül-
keler yabancı yatırımcıyı ve sermayeyi ülkelerine çekmek için, muhataplarına türlü tavizi, 
teşviki ve garantiyi sunmaktadırlar. Öyleyse Kırgızistan’ı yabancı yatırımcılar için cazip bir 
konuma getirmek için Kırgızistan, gerekli tedbirleri almalı, olanaklar sunmalı, minimum 
ekonomik siyasal ve sosyal riski, karın devamlılığını, gümrük muafiyetlerini ve vergi 
kolaylığını sağlayacak yasal mevzuatı hızla hayata geçirerek dış yatırma gerekli ortamı 
hazırlamalıdır. İstikrar ve güvenliğin tesisi zaten Kırgız vatandaşları için de en önemli 
hususların başında gelmektedir.

Siyasal istikrar, siyasal devamlılığın ürünü olarak bir ülkenin iç ve dış saygınlığı ve 
görüntüsünün temel unsurlarından biri konumundadır. Ne yazık ki dünya kamuoyunun 
Kırgızistan’ın siyasal istikrarı konusunda çok olumlu bir yaklaşımı söz konusu değildir. 
Bu olumsuz bakış açısının oluşmasında ülkede meydana gelen olayların yansıtılmasında 
çoğunlukla ön yargılı ve taraflı bakış açısının verilen haberler ve yorumlara yansımasından 

biyat ve kültür dünyasına katkıda bulunmuştur.Kırgızistan’ın en önemli zenginliği kül-
türüdür. Yüz yıllardır bu topraklarda yaşayan farklı milletlerin kültürünü özümseyen 
ve algılayan Kırgız kültürü mevcut coğrafi şartların getirdiği zorlukları ve yaşamsal 
zorluklarını zengin sözlü edebiyat geleneğine yansıtarak ayakta kalmayı hatta çevre kül-
türleri etkilemeyi başarmıştır. Bu kadar zengin bir kültürel mirasa, yer altı ve yer üstü 
kaynaklarına, cennet misali bir coğrafyaya ve en önemlisi de yetişmiş ve aydın bir hakla 
sahip olan Kırgızistan’ın, hak ettiği istikrara ve gelişmişlik düzeyine ulaşmakta büyük 
handikaplar yaşamaktadır. Devlet denetimindeki sosyalist bir ekonomik yapıdan serbest 
pazar ekonomisine geçiş sürecinde yapısal sorunlardan kaynaklanan problemlerin ve 
krizlerin yaşanması doğal karşılanabilmektedir. Nitekim aynı şartlara sahip bütün dev-
letler, bu geçiş aşamasını çeşitli düzeylerdeki krizlerle atlatmışlardır. Oysaki aynı şartları 
taşıyan ülkelerden pek çoğu bugün dünyanın en gelişmiş siyasi ve ekonomik organi-
zasyonu sayılan Avrupa Birliği ile entegrasyonu sağlamış veya en azından askeri uyumu 
göstermiş durumdadırlar. 

Kırgızistan’ın siyasal istikrarsızlığının temelinde sosyal, ekonomik ve yapısal sorunlar 
olduğu bilinmeyen bir gerçek değildir. Bu ülkedeki aşiretçilik geleneği çok güçlüdür ve 
tarihi bir süreci bulunmaktadır. Bu aşiret yapısının yanı sıra bazı araştırmacılar, bölgecilik 
temelinde kuzey ve güney aşiretlerinin, siyasal gücü ve dolaysıyla da ekonomik gücü 
ele geçirmek ve konumlarını güçlendirmek için rekabeti çatışma düzeyine taşıdıkları 
yönünde görüş bildirmektedirler. Kırgızistan’da aşiret ve toplumsal yapıyı inceleyenler 
uzmanlar, bu ülkedeki kan bağı esasına dayanan aşiret yapılarını ikiye ayırmaktadırlar. 
Bunlar: 

1- Uruk: Aile yapısına dayanan aşiret bağlılığıdır. Bu yapı, anadan, babadan kan 
bağıyla birbirlerine bağlı büyük aile ve küçük aşiretlerden oluşmaktadır.

2- Uruu: Kabile bağlarına dayalı, belirli bir bölgede yoğun olarak yerleşen ve sıkı 
ilişkilerle bağlı bulunan geniş topluluklardır.

Sovyetler Birliği döneminde otoriter siyasal sistem ve tek siyasi parti konumundaki 
komünist partisinin katı merkeziyetçi yapısı altında bulunan ülkede tarihsel köklere sa-
hip aşiret ve benzeri yapılaşmalar tasfiye edilmeye ya da en azından pasifize edilmeye 
çalışılmıştır. Büyük oranda da bu konuda başarılı olunmuş ve toplum, tekelci konumunda-
ki siyasal hareketin etrafında kümelendirilmeye gayret edilmiştir. Bağımsızlıktan sonra 
toplumsal hareketlilik hız kazanırken tarihsel geçmişe sahip olan toplumsal ve siyasal 
yapılar canlanmış ve yeniden idari yapıda ve iktidar savaşında yer tutmaya başlamıştır. 

Sonuçta iktidarın nimetlerinden faydalanma hırsı, bölgecilik, adam kayırmacılık gibi 
unsurların ekonomik ve sosyal sorunlarla birleşmesiyle, çok kısa bir dönemde, Kırgızistan, 
halk ayaklanması yoluyla iki kanlı iktidar değişikliğine, toplumsal ayaklanmaya ve etnik 
çatışmaya sahne olmuştur. Bu olayların sosyolojik analizi ve değerlendirilmesi bu kısa 
tebliğinin havsalasına sığmayacak kader derin, karmaşık, girift ve kapsamlıdır. Burada 
önümüzdeki dönemde yeni anayasanın halk oyuyla onaylanması ve sakin sayılacak bir 
seçim sürecinin sonunda yapılan genel seçimlerin arifesinde kurulacak yeni hükümetin 
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Eğitim sahasındaysa iki devletin ortak kararıyla kurulan Kırgızistan Türkiye Manas 
Üniversitesinin (11) yanı sıra özel sektöre ( Sebat Eğtim Kurumlarına ) ait Alato Üni-
versitesi, 13 lise ve yine Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’na ait üç lise ve TÖMER ve TİKA 
gibi kuruluşlar iki ülke arasında, kültürel ve eğitim alanlarında köprü görevi yaparak iki 
kardeş ülkenin halklarının ve gençlerinin ortak ortamlarda bilimsel, kültürel ve eğitim 
sahalarında birlikte çalışmalarını sağlamaktadırlar. Bu kurumların bünyesinde, öğrenim 
gören Kırgız, Türk ve diğer soydaş ülkelerden gelen gençler bilimsel faaliyetlerin yanı sıra 
birbirlerini yakından tanıma şansı elde etmektedirler. Manas Üniversitesi konusunda da 
iki önemli hususa değinmek gerekmektedir.

Manas Üniversitesi’nin Rektörlük binası başkent Bişkek’in en işlek caddesi sayılan 
Manas Caddesi’nde, üniversitenin kampusu ise kentin en gelişmiş semti sayılan Cal 
bölgesinde yer almaktadır. Rektörlük binası 10 yıl önce 14 milyon dolar harcanarak re-
store edilen eski bir devlet binasıdır. Cengiz Ayıtmatov adı verilen kampus ise 75 dönüm-
lük bir araziye sahiptir. Öngörülen ve onaylanan proje gereğince birkaç fakülte, yatakhane 
ve yemekhane inşatları modern bir şekilde inşa edilmiş ve öğrencilerin kullanımına 
açılmıştır. Rektörlük binasının belli bir kısmı ile kampusun büyük bir kısmının mülkiyeti 
Kırgız mahkemelerince üniversiteden koparılmak istenmektedir. Bu kararların altında 
arazilerin getireceği rantın önemli rol oynadığı ileri sürülmektedir. Aslında o arazi üz-
erine kurulan binalar, tesisler ve diğer yapılar nihayetinde Kırgızistan’da kalacaktır. Bu 
gibi şaibeli kararlar kısa vadeli bir sürede birilerine maddi getiri sağlasa da uzun vadede 
Kırgızistan’a duyulan güveni olumsuz yönde etkileyecektedir.

Manas Üniversitesi ile ilgili bir diğer husus da üniversitede çalışanları ile ilgi-
lidir. Manas Üniversitesi’nde Türk ve Kırgız vatandaşları akademik ve idari görevlerde 
çalışmaktadırlar. Ancak, yanlış bir uygulama sonucunda çalışan Türk vatandaşı ile 
Kırgız vatandaşın aldıkları ücret ve özlük hakları arsasında büyük bir uçurum söz ko-
nusudur. Türk iş hukuku mevzuatı ve Türkiye’nin imzaladığı başta Uluslararası Çalışma 
Örgütü (İLO)  gibi uluslararası sözleşmelerin getirdiği yükümlülükler, yapılan iş eşit 
ise işe eşit ücret öngörmektedir. Ancak, bir grup, Kırgız çalışanların kendi ülkelerinde 
bulunduklarından dolayı masraflarının az olduğunu ileri sürmektedirler. Bakıldığında, bu 
doğru bir yaklaşım gibi görünmemektedir; çünkü Bişkek’te, insanca yaşamın gereksin-
imlerinin giderilmesi konusunda hiç kimse ayrıcalık veya farklı bir olanağa sahip değildir. 
Öncelikli olarak, Türk ve Kırgız çalışanları arasındaki bu adaletsiz ve haksız duruma son 
verilerek sosyal adalet konusunda da örnek olunmalıdır. 

İki ülke arasındaki siyasal, kültürel, ekonomik, ticari, bilimsel ve diğer alanlardaki 
ilişkiler karşılıklı olarak çeşitli düzeylerde Türkiye’yi ve Kırgızistan’ı etkilemektedir. Orta 
Asya devletleri arasında en liberal siyasi ve iktisadi yönetim şekline sahip olan Kırgızistan 
üzerinden Türkiye’nin bölgeye ulaşması söz konusu olabileceği gibi Türkiye’nin var olan 
fırsatları değerlendirerek bölge ülkelerini etkileme ve yönlendirme fırsatı da olacaktır. 
Türkiye, ekonomik gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olan teknoloji, bilim ve sanayi 
alanlarında elde ettiği kalkınmışlık tecrübelerini transfer ederken demokratik ve sivil 
toplum değerlerin, demokratikleşme tecrübelerini, sivilleşme, serbest seçim, şeffaflık,  
basın özgürlüğü ve benzeri evrensel değerlerin aktarılmasına ön ayak olmalıdır. 

kaynaklanmaktadır. Kırgız yöneticiler, ülkeleri hakkında batılı ve Rus kaynaklı oluşan bu 
ön yargılı bakış açısını değiştirmek için çaba göstermelidirler. Kırgızların aslında çok me-
deni, aydın, uygar, barışçıl ve çok nazik bir halk olduğu gerçeğini her fırsatta gerçekçi 
veriler ve dayanaklarla dünya kamuoyuyla paylaşmalıdırlar.

Kırgızistan, bu doğrultuda gerekli adımları da atmalıdır. Örneğin, 2005 halk 
ayaklanması döneminden itibaren haksız olarak el konulan Bişkek’teki Pınara Oteli’nin 
mülkiyeti derhal esas sahiplerine teslim edilmeli, son halk ayaklanması sırasında Issık Göl 
kıyısındaki Kazak yatırımcılara ait tesislere yönelik işgal saldırılarına karşın kesin tavrını 
ortaya koymalıdır. Aslında Roza Otonbayeva yönetimi kısa sürede Bişkek’teki yabancı 
yatırımcılara ait iş yerlerine yönelik saldırıların önüne geçerek sağlıklı bir yaklaşım 
sergilemiştir. Ama ne yazık ki aynı dönemlerde ülkenin güney bölgelerindeki Oş, Celal-
Abad ve diğer bölgelerdeki organize olmuş bir grubun Özbek asıllı Kırgız vatandaşlarına 
karışı saldırıları karşısında yetersiz kalması eleştirilere neden olunmuştur.

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ilişkiler, bu ülkenin bağımsızlığını kazanmasından 
buyana günden güne artarak gelişme göstermiştir. Türkiye, Kırgızistan’ın bağımsızlığını 
tanıyan ilk ülke olma özelliğini taşırken, iki ülke arasındaki ilişkiler, ekonomik, siyasi, 
kültürel, askeri, ticari, bilimsel, sosyal ve benzeri bütün alanlarda gelişme göstermiş ve 
günümüzde çok iyi bir seviyeye ulaşmıştır. Kuşkusuz, iki ülke arasındaki ilişkiler, henüz 
arzulanan ve hedeflenen düzeye ulaşmamıştır. Tüm bunlarla birlikte iki ülke arasındaki 
sorunların giderek aşıldığını ve ileriye dönük büyük adımların atıldığını söyleyebiliriz. İki 
ülke arasındaki ilişkilerin pekişmesi doğrultusundaki irade, Kırgızistan’da meydana ge-
len bütün değişiklikler ve değişimlere rağmen, devletlerin temel politik yaklaşımlarının 
devamlılığı prensibine dayalı olarak zarar görmemiş ve olumsuz yönde etkilenmemiştir. 
Aksine, bütün yönetim değişiklikleri sonunda ilişkiler güçlenerek devam etmiştir. Nitekim, 
2010 yazının ortasında meydana gelen halk ayaklanması ardından kurulan yeni hükümet, 
en güçlü devlet adamlarından birisi olan Başbakan Yardımcısı Almaz bek Atambayev’i 
Türkiye’ye göndererek güven tazelemiştir. Üstelik aynı devlet adamı yeni anayasayı 
hazırlarken Türkiye’nin bu husustaki tecrübelerinden faydalanacaklarını da ifade etmiştir. 
Üst düzey ziyaretlerin yapılması ilişkileri olumlu yönde etkilemiştir. Türkiye’den 300’den 
fazla büyüklü küçüklü şirket 3 milyar doları aşkın sermayeyle Kırgızistan’da bütün ticari 
ve sanayi sektörlerinde faaliyet halindedirler. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 500 mi-
lyon dolara dayanmaktadır. Başkent Bişkek’te uluslararası Manas Havalimanı, önemli 
kara yolları, büyük alışveriş merkezleri, konut inşaatı gibi dev projelerin yanı sıra şehrin 
her noktasına serpilmiş gıda, imalat sanayi, haberleşme ve benzeri küçük ve orta boylu 
işletmelerin, iki ülke arasındaki önemli ekonomik ve ticari ilişkilerin göstergesi olduğu 
söylenebilir. Kırgızistan Türkiye İşadamları Derneği (KITİAD) de kurumsallaşmış 
yapısıyla iki ülke ekonomik ilişkilerinin gelişiminde öncü rolü üstlenmiştir ve fiilen bütün 
yatırımcılara yardımcı olmaktadır. Kırgızistan’da yatırım yapma niyetinde bulunan Türk 
işadamlarına her konuda yardımcı olan bu kuruluş, yatırım alanlarını da resmi internet 
sayfasında yayınlayarak yatırmacılara yararlı olmaya çalışmaktadır (10 )     
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kültürel yapısını, misafirperverliğini, ticari olanaklarını, el sanatlarını, tarım ürünler-
ini ve benzeri varlıklarını yansıtacak uzun ve kısa metrajlı belgesel ve tanıtım filmleri, 
kitapçık, broşür ve kasetler hazırlayarak ulusal kanallardan, dost ülkelerin kitle iletişim 
araçlarından ve internetin sosyal paylaşım sitelerinin olanaklarını kullanarak tanıtım 
seferberliğine öncülük etmektir.                               

          

                                                                                       

              

DİPNOTLAR
1- 10 Ekim 2010’da yapılan genel seçimlere 2,856,000 seçmenden 1,614,427 kişi iştirak etmiştir. Resmi 
sonuçlara göre: 
1- Ata Jurt Partisi  oyların %8,85 ni ,
2- Sosyal Demokrat Parti oyların %8,05 ni,
3- Ar-Namus Partisi oyların 7,76 ni, 
4- Cumhuriyet Partisi oyların %7,25 ni ve 
5- Ata-Meken Partisi oyların %5,56 sını kazanmıştır. 
2- Issıkgöl: Kırgızistan’ın en büyük gölü. Kırgızistan’ın bermeti (incisi) diye adlandırılan Issıkgöl aynı za-
manda bulunduğu ile de adını vermiştir. İl merkezinin adı Karakol’dur. Gölün uzunluğu doğu-batı yönünde 
182 km, kuzey-güney genişliği 60 kilometredir. Kıyılarının toplam uzunluğu 988 km olup 6.236 km’lik bir 
alanı kaplar. Gölün ortalama derinliği 278 m en derin yeri 668 m’dir. Yaklaşık 118 ırmak ve akarsu gölü 
besler. Soğuk ve sıcak kaynak sular ve kar suları da gölü besleyen diğer kaynaklardır. Gülün suyu biraz 
tuzludur. Dünyanın en büyük krater gölüdür. Büyük âlim Kaşkarlı Mahmut Divanı-ı Lügati’t-Türk adlı ese-
rinde İsiğ köl diye adlandırmıştır. Sovyetler Birliği döneminde Issık Gölü etrafındaki birçok sanatoryum, 
pansiyon ve tatil evleriyle popüler bir dinlenme ve tatil merkezi haline gelmişti. Bağımsızlıktan sonra yeni 
yatırmalar yapılarak ülkenin turistlik cazibe merkezlerinden biri olmuştur.
3- Narin Nehri : Narin Nehri 553 km uzunluğuyla Kırgızistan’ın en uzun nehri konumundadır. Ak Şirak bu-
zullarından doğan küçük Narinle Teksi Alato buzullarından gelen büyük Narinin birleşmesinden oluşmakta 
Tiyan Şan Dağları boyunca batıdan doğuya akan Issık Göl, Narin, ve Celal-Abad bölgelerinde akmakta-
dır. Özbekistan sınırında ülkenin diğer bir önemli nehri olan Kara Derya ile bileşerek Orta Asya’nın Amu 
Derya’dan sonra en büyük ikinci nehri olan Siri Derya nehrini oluşturmaktadır. 
4- Kara Derya nehri ülkenin ikinci en önemli nehri konumundadır. 80 km uzunluğunda olup 32,000 km² 
sulama havzasına sahiptir. 
5- Çu Nehri Alatau dağlarından çıkarak Issık Göl’e dökülür, Yol boyunca Çu vadini kat ederek Kazakistan’la 
sınırı oluşturur. 336 kilometre uzunluğundan 221 km Kırgızistan’da devam eder.
6- Ülkenin faaliyette bulunan 11 taş kömürü madeninde bir milyon ton taş kömürü çıkarılmaktadır. Önemli 
madenleri: Kara-Keche, Narynsk, Kuk, Yang, Kmir, Gızl Su ve Suklut’ tır.
7-  Altın madenleri: Chandalash, Kassan, ChatkalKümtür’dir 
8- Manas Destanı: Kırgızlar arasında geniş bir kahramanlık hikâyesi halinde 11. ve 12. yüzyıllarda oluşma-
ya başlamış, kıssa zamanda büyük bir destan haline gelmiştir. Tamamı 400000 mısradan oluşmaktadır. 
Türkistan’ın Yedisu bölgesinde doğan destan, Kırgızların Müslümanlaşmasıyla şekillenmiştir. Asırlarca 
yaşayıp gelişerek bütün Orta Asya halkının ortak destanı haline gelmiştir. İslamiyet’in kabulü, yayılması 
ve onun için yapılan savaşları anlatmakla beraber eski destanlardandın motifler ve karakterler de barındır-
maktadır. Başlangıçta en az 10000 mısra civarında büyük bir halk edebiyatı ürünü olan Manas Destan’ın 

Kuşkusuz ata yurt diye adlandırılan bu coğrafyada, başta tarihi geçmişimiz, kül-
türümüz ve atalarımızın yaşamına dair çok önemli bilgiler öğrenecek ve bu bilgiler sayes-
inde tarihimize daha geniş ve kapsamlı bakma ve öğrenme şansımız olacaktır. Bu çerçe-
veden bakıldığında etkileşim karşılıklıdır. 

Sonuç olarak Kırgızistan’ın geleceğini etkileyecek olan yabancı yatırımlara duyulan 
gereksinim azımsanmayacak derecede önemli ve gereklidir. Yabancı sermayenin ülkeye 
akışı ekonomik gelişmeyi, ekonomik gelişme sosyal gelişmeyi, sosyal gelişme toplumsal 
huzuru, toplumsal huzur siyasal istikrarı sağlayacaktır. Bu karşılıklı etkileşim sayesinde 
Kırgızistan dünya kamuoyunda doğal ve kültürel zenginlikleriyle kendinden söz ettirmeye 
başlayınca bölgenin en liberal ekonomik ve siyasal sitemine sahip ülke olarak özellikle 
bacasız sanayi olarak adlandırdığımız turizm sektörünü hızlı bir tempoda geliştirecek ve 
hak ettiği konuma yükselecektir. 

Bu doğrultuda Kırgız hükümetine ve yönetimine önemli görevler ve yükümlülükler 
düşmektedir. Büyük bir umutla göreve başlayan yeni parlamento, öncelikli olarak 
bütün siyasal eğilimleri bünyesinde barındıracak olan hükümetin kurulmasına destek 
vererek zaman kaybetmeden ülkeyi çağdaş demokratik bir yapı çerçevesinde yabancı 
yatırımcılara güven telkin edecek yasal düzenlemelerin önünü açmalıdır. Bu konuda da 
önemli olan hususlar ise;

1- Yabancı sermayenin güvencesini sağlayacak yasal düzenlemeler,  
2- Kar ve sermaye transferini kolaylaştıracak yasal mevzuatın hazırlanması,
3- Uluslararası tahkim yasalarının parlamentoda kabulü,
4- İthalat ve ihracat mevzuatının günün ihtiyacına uygun hale getirilmesi,
5- Dış yatırmacıya mülkiyet garantisi sağlayacak yasal düzenlemeler ve fili ortamın 

hazırlanması,
6- Gümrük mevzuatın da günün ihtiyaçlarına cevap verecek değişiklikleri yapmak,
7- Başta turizm bölgeleri olmak üzere alt yapı sorunlarının çözümüne öncelik vermek,
8- Turizm bölgelerine ulaşımı sağlayan kara yollarının onarımını yapmak ve yeni 

ulaşım yolları inşa etmek,
9- Başta Türkiye olmak üzere turizm sektörü gelişmiş ülkelerden turizm teknolojisi, 

tecrübesi, eğitimi ve uygulamalarını transfer etmek için kapsamlı planlamalar yaparak 
yeni projeleri hayata geçirmek, 

10- Turizm ve ticaret sahasındaki yeni yöntem, uygulama ve standartların eğitiminin 
verildiği ortak akademik kurumların kurulmasını, var olanların gelişmesini teşvik etmek,

11- Güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin modernizasyonunu gerçekleştirirken per-
sonelinin hizmet içi eğitimine önem vererek çağdaş bir konuma ve günün ihtiyaçlarına 
cevap verecek konuma yükseltmek, 

12- Kitle iletişim araçlarını kullanarak halkın çeşitli konularda bilinçlendirilmesine 
öncülük etmek,

13- Turizm ve ticaret bölgelerindeki var olan havalimanlarının modernizasyonunu 
gerçekleştirmek ihtiyaca göre yenilerinin inşasını planlamak,

14- Ülkenin zengin doğal güzelliklerini, tarihi ve turistlik varlıklarını, halkın zengin 
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İMAJ VE ALGI KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE 
KIRGIZİSTAN’DAN KKTC’YE BAKIŞ 

Yrd. Doç. Dr. Elif Asude TUNCA
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi

GİRİŞ

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması, genelde dünya tarihi; özelde ise Türk 
Dünyası tarihi açısından oldukça önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Birliğin 
dağılmasıyla dil, din, tarih; yani özetle kültürel birliğe/benzerliğe sahip ülkeler birbirlerine 
yaklaşmış; başta kültürel olmak üzere siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan birbirleriyle 
ilişki içerisine girerek diyaloglarını ve işbirliklerini arttırmaya başlamışlardır. 

Başlayan yeni dönem ve girişilen işbirlikleri, o tarihe kadar zihinlerimize yerleşen 
Türk kökenli ülkelere yönelik imajın ve algının gerçekte var olanla ne kadar örtüştüğü 
konusunun da netlik kazanmasına olanak tanımıştır. 

70 yıldan fazla hüküm süren Sovyetler Birliği’nin,  Birlik üyesi olan Türkî 
Cumhuriyetler’in Türk dünyasına yönelik algıları üzerindeki etkisinin ne olduğu, Birliğin 
dağılmasının bu algı üzerinde bir değişikliğe yol açıp açmadığı, Türk Dünyası’nın birbirine 
yönelik algılarının ülkelerin imajına etkisinin ne olduğu konuları önem kazanmıştır. Zira 
bugün, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel konularda destek görülmesi gibi sayısız 
alanda ülkeye katacağı değerler açısından bakıldığında olumlu imaj oluşturma çabaları 
sadece Türk Dünyası için değil tüm ülkeler için önemli hedefler arasında sayılmaktadır.

esası, Müslüman Kırgızlarla Müslüman olmayan Kırgızlar arasındaki savaşların anlatımıdır. Manas Destanı 
ilk kez Velihanoğlu Cokan Töre adlı bilgin tarafından 1861 de ilim dünyasına tanıtılmıştır. Ama Manas 
Destanı’nın asıl büyük bölümü Alman Türkolog Prof. Dr. Radlof tarafından 1885’de yayınlanmıştır. Ayrıca 
bu destan 1868 yılında dönemin Kırgız beylerinden Ecin Bekin desteğiyle şair Berk Bek Murat tarafından 
genişletilerek 32000 mısralık büyük bir eser haline geldiği bilinmektedir. Kırgızların şanlı tarihine ışık tu-
tan bu destan günümüzde pek çok araştırma ve bilimsel teze konu olmuştur. Yaşayan en büyük Manas 
han( Manas Destanının ezbere bilen) Ç.H.C. Taklama kan çölünde Akji kentinde yaşayan Yusuf Mamaydır. 
Kendisini ziyaret etme şansım oldu ve azda olsa bu efsaneleşmiş Manasçıdan Manas Destanından bazı 
mısraları dinleme şerefine eriştim.
9- Cengiz Ayıtmatov: Dünyaca ünlü bu yazar 12 Aralık 1928 yılında Kırgızistan’ın Talas iline bağlı Şeker 
köyünde dünyaya geldi. On dört yaşında köyündeki köy sekreterliğinde işe başladı. Burada tarım maki-
nelerinin sayımı ve vergi tahsildarlığı gibi işlerde çalıştı. Tahsiline devam etmek için Kazakistan’a gide-
rek Cambul (Taraz) eyaleti Veteriner Teknik Okulu’nda okumaya devam etti. Daha sonra Bişkek’e giderek 
burada Furunze Tarım Enstitüsü’ne devam etti. Ardından buradaki Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü’nde 
tahsilini sürdürdü. 1956 yılında Moskova’ya giderek oradaki edebiyat çevreleriyle tanıştı. Bu yıllarda Prav-
da gazetesinde (S.S. C. B. K. P. Y. O.) yazı yazmaya başladı. Yazdığı eserleriyle üne kavuştu. 1957 yılında 
Sovyet Yazarlar Birliği üyeliğine kabul edildi. 1963 yılında Sovyetler Birliği’nin en prestijli edebiyat ödülü 
olan Lenin Edebiyat Ödülü’nü alarak edebiyat dünyasının ilgisi çekti. Yapıtları bütün dünyada ilgi görerek 
yüz ellinin üstünde dile çevrildi. Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Kırgızistan’ın bağımsızlığına kavuşma-
sından sonra ülkesine geri döndü. Kırgızistan’ın Lüksemburg büyük elçisi olarak devletini temsil etti. Daha 
sonra Avrupa Birliği, NATO, UNESCO ve Benelüks ülkelerinde Kırgızistan’ın temsilciliğini yaptı. Cengiz 
Aytmatov “Gün Olur Asra Bedel” romanından uyarlanan filimin çekimleri için gittiği Rusya’nın Tataristan 
Cumhuriyeti başkenti Kazan’da 16 Mayıs 2008 günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştır. Böbrek yet-
mezliği teşhisiyle tedavi için Almanya’ya götürülmüştür. Almayanın Nürnberg kentindeki Nord’da tedavi 
gören Cengiz Aytmatov ağırlaşarak komaya girmiştir. 10 Haziran 2008 tarihinde Nürnberg’de yaşamını 
yitirmiştir. Naaşı muazzam bir devlet töreniyle halkın büyük katılımıyla Bişkek’teki ebedi istirahatgahına 
nakledilerek defnedilmiştir. Eserleri: Dağlar Devrildiğinde, Kızıl Elma, İlk Tumalar, Gün olur Asra Bedel, 
Cengiz Hana Küsen Bulut, Beyaz Gemi, Hiroşimalar Olmasın, Selvi Boylum Al Yazmalım, Çocukluğum, 
Elveda Gülsara, İlk Öğretmenim, Cemile, Yüz Yüze, Zorlu Geçit ve Toprak Ana. (http://www.bilgesam.org/
tr/index.php?option=com_content&view=article&id=704:cengiz-aytmatov&catid=113:analizler-sosyo-
kultur&Itemid=151 )
10- Kırgızistan Türkiye İş adamları Derneğinin bazı taslak projeleri:  1- Küçük Konut Projesi (40 Daire) 2- Orta 
Ölçekli İnşaat Projesi (120 Daire) 3- Villa Sitesi (40 Villa)4- Tuğla Fabrikası (Kerpiç) 5-Alçı Üretimi 6- Beton 
Santirali 7- Harfiyat Şirket 8- Makine Parkı (Kiralık) (Beton Pompası, Vinç, Mikser, Exkulavator (kazıcı) vb,) 
9- PVC Profil Üretimi 10- Ytong Fabrikası 11- Tavuk Besiciliği ve Yumurtacılık 12- Et Üretimi ve Dağıtımı 
13- Orta Büyüklükte bir Kesimhane , (Soğutma ve Dağıtım Sistemleri ile birlikte)14-Et Dağıtım Sistemi (Ma
rketler,Şarküteriler,Restoranlar,Oteller ve Evler)15-Büyükbaş Hayvan Besiciliği16-Süt Besiciliği,17- Peynir 
ve Süt Ürünleri 18- Konfeksiyon Atölyesi, 19- Yumuşak Mobilya Üretimi , 20- Ofis Mobilyası Üretimi: 
21-Salça Üretimi: 22- Konserve Üretimi 23-Küçük Sanayi İşlatmeleri: 50 Dükkanlık 24- Seracılık, 1 Dönüm 
Maliyeti 100 000 USD (Yıllık 20 ton Domates Üretim Kapasiteli,) 25- Ağaç Doğrama Atölyesi (Kapı ve 
Mutfak Dolapları Üretimi) 26- Hayvan Yem Fabrikası 27- Tarım Aletleri Üretimi ve Pazarlaması 28- Özel Po-
liklinik veya Özel Hastane 29- Plastik Ev Eşyaları Üretimi 30- Emlak Firması, 31- Catring Yemek Fabrikası: 
32- Kumaş Fabrikası: 33- İplik Fabrikası : 34- 3,4,5 Yıldızlı Oteller : 35- Şehirler arası Otobüs İşletmeciliği, 
Dinlenme Tesisleri ile Birlikte 36- Soğuk Hava Deposu 37- Sosyal Dinlenme Tesisleri (Futbol, Havuz, Tenis, 
Sauna, Restoran, Çocuk Parkı, Feetness Center) 38- Kömür, Mermer, Demir İşletmeleri 39- Tarım Ürünler 
(Pamuk, Tütün, Mısır, Ayçiçeği, Şekerpancarı, Ceviz) 40- İlaç Fabrikası, Üretimi ve Pazarlaması 41- Deter-
jan ve Temizlik Malzemeleri Üretimi 42- Vakumlu Ambalaj Sanayi (http://www.kitiad.org/)
11- Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 30 Eylül 1985 yılında iki ülke arasında anlaşmayla kurulmuş-
tur. Günümüzde 8 fakülte, 4 yüksek oku, 2 meslek yüksek okul, dört bine yakın Örencisi’yle devletimizin 
yurt dışında faaliyet gösteren iki üniversitesinden biri konumundadır. Kurulduğundan beri merkezi bütçe-
mizden 300 milyon dolara aşkın finans kaynağı ayırdığımız üniversitenin cari harcamaları içinde yıllık 15 
milyon dolar bütçe tahsis edilmektedir.   
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Algı kavramı bu unsurlardan etkilenirken imajı da etkilemektedir. İster bir kişiye, 
işletmeye, ya da markaya yönelik olsun isterse bir ülkeye yönelik olsun algı, kişinin 
zihnindeki imajı şekillendirir. Duygusal ve rasyonel (bilişsel) değerlendirmelerin tümüdür 
yani kişide çağrışan duygu ve düşünceler bütünüdür. Belirli öğelerden oluşur ve algıya 
dayanır.  

Algı, algılama ve imaj kavramlarını ülkeleri algılama ve ülke imajı oluşturma yönünden 
ele aldığımızda halkların diğer ülkeleri ve halkları hakkında edindikleri bilgileri bir işletim - 
yorumlama sürecinden geçirmeleri olarak ifade etmek mümkündür. 

Konunun ülkesel boyuta taşındığı noktada, devletlerarası siyasi, ticari, sosyal, kültürel 
paylaşımlar - işbirlikleri, tarihi ilişkiler, medya ve medyada yayınlanan haberler ülkelere 
yönelik algıların belirmesinde önemli araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kavramlar çerçevesinde, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile başlayan yeni dönem 
o tarihe kadar zihinlere yerleşen ülke imajı ve algısının gerçekte var olanla ne kadar 
örtüştüğü konusunun da netlik kazanmasına olanak tanımıştır.  

Bu çalışma Orta Asya coğrafyasına hâkim olan Sovyetler Birliği’nin bu bölge 
ülkelerini etkilemesi ve Türk Dünyasının bugününe ve daha da önemlisi geleceğine 
etkide bulunması çerçevesinde bu ülkelerin birbirlerini nasıl algılandığını ortaya koymayı 
hedeflenmektedir. 

Çalışma, üç ayrı ancak birbirini tamamladığı düşünülen araştırmanın bulgularını 
içermektedir.

Araştırmaların Metodu

İlk araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kırgızistan’daki imajını 
ölçümlendirmek üzere rastgele örnekleme metodu ile seçilen toplam 250 Kırgız vatandaşa 
uygulanan ankettir. Kırgız vatandaşların 143’ü başkent Bişkek, 107’si ise ülkenin Özbek 
sınırına yakın olan Oş kentindendir1. 

İkinci araştırma, Kırgızistan’ın en eski iki gazetesi olan, Sovettik Kırgızistan gazetesi 
ile Veçerni Bişkek (Vecherny Bishkek) gazetelerinin içerik çözümlemesi yöntemiyle ele 
alındığı araştırmadır. Sovettik Kırgızistan gazetesi 1924 yılında yayın hayatına başlamış, 
daha sonra Kırgız Tuusu adını almıştır. Kırgızca yayınlanmaktadır. Veçerni Bişkek gazetesi 
ise yayın hayatına Ocak 1974 yılında başlamıştır. Gazetenin eski adı Veçerni Frunze’dir. 
Ülkenin başkentinin adı değiştirilerek Frunze yerine Bişkek olunca gazetenin de ismi 
değiştirilmiştir. Rusça yayınlanmaktadır. Araştırma kapsamında her iki gazetenin, 1974 
olayları ve Türk Barış Harekâtı, 1983 KKTC’nin ilanı, 2004 Annan Planı oylaması ve 
Haziran 2006 KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Kırgızistan’ı ziyareti gibi 
Kuzey Kıbrıs için önemli kırılma tarihlerine yönelik haberleri nasıl ele alıp işlediği içerik 
çözümlemesi yöntemiyle ortaya konmaya çalışılmıştır2.
1     Bu araştırmanın kapsamlı sonuçları 2008 yılında DAUSAM tarafından düzenlenen “Orta Asya ve Kuzey Kıbrıs – Politik, Ekonomik ve Stratejik 

Konularda Perspektifler” konulu uluslararası konferansta sunulmuştur.
2    Bu araştırmanın kapsamlı sonuçları 2008 yılında DAUSAM tarafından düzenlenen “Orta Asya ve Kuzey Kıbrıs – Politik, Ekonomik ve Stratejik 

Konularda Perspektifler” konulu uluslararası konferansta; bir önceki çalışmanın sonuçlarıyla birlikte sunulmuştur.

Bu çalışma ile amaçlanan, 70 yılı aşkın bir süre tüm Orta Asya coğrafyasına hâkim 
olan Sovyetler Birliği’nin, Türkî Cumhuriyetler’in ve Türk Dünyası’nın birbirine yönelik 
bakış açıları ve algıları üzerindeki etkilerinin ne olduğunu ortaya koymaktır. Çalışma, Türk 
Dünyası’nın en doğu ucunda yer alan Kırgızistan ile en güney noktasında yer alan Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çerçevesinde sınırlandırılmaktadır.

Bu çerçevede çalışma, 2008 yılında Kırgızistan’da KKTC’nin imajını ölçümlendirmek 
üzere gerçekleştirilen saha araştırması kapsamında elde edilen bulguları içermektedir. 
Çalışma, saha araştırması ile elde edilen bulguları ortaya koymanın yanı sıra bütünde 
Kıbrıs özelde Kuzey Kıbrıs açısından önemli kırılma tarihlerinin Kırgız basınında nasıl yer 
aldığı ve dolayısıyla Kırgızistan’da Kuzey Kıbrıs’a yönelik kamuoyu oluşturmada yazılı 
basının durumunu göz önüne koymayı hedeflemektedir.

Çalışmanın diğer bir ayağı ise uzun yıllar Orta Asya ülkelerini etkileyen Sovyetler 
Birliği’nin ve Birliğin dağılmasının ardından Rusya Federasyonu’nun Kuzey Kıbrıs’ta nasıl 
algılandığını ortaya koyan çalışmadır.

Bütünleşik olarak ele alındığında karşılıklı bakış ve etkileşimi göstermesi ve Türk 
Dünyası ülkelerinin gelecekteki ilişkilerine yön vermesi açısından çalışmanın ve bulguların 
önemli olduğu ve sağlam gelecek için dikkatle incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Kavramlar

Fizyolojik açıdan ele aldığımızda algı-algılama, duyu organları yoluyla alınan uyaranları 
yorumlama, onları anlamlı hale getirme sürecidir (Seçim, 2004: 43). Duyumlar üzerine 
kuruludur. 

Dış dünyamızdaki soyut/somut nesnelere ilişkin olarak aldığımız duyumsal 
(sensible) bilgi (enformation) algılamadır. Algılamayı duyumsal bir bilgilenme olarak 
tanımladığımızda, beş duyu organımız aracılığı ile duyma, tatma, görme, koklama, 
dokunma duyuları ve hissetme duygusu yardımı ile dış dünyadan bilgi edinme (İnceoğlu, 
2000: 44) olarak ifade etmekteyiz. 

Bu tanımlama algılama kavramını insanın fizyolojik yanı çerçevesinde yansıtmaktadır. 
Ancak algılama kavramı sadece fizyolojik değildir. Duyu organlarıyla alınanlar kişiden 
kişiye farklılık gösteren bir işletim – yorumlama sistemine tabii tutulurlar. Bu da kişinin 
nesneleri, olayları, kişileri ve hatta ülkeleri istediği biçimde görmesine, yorumlamasına 
neden olur. Yani insanlar aynı şeyi görür, duyar, ancak algılama, aynı zamanda sosyal 
ve psikolojik bir olgudur ve dış müdahalelerle kontrol edilip yönlendirilebilir (İnceoğlu, 
2004: 45). İçinde bulunulan ortam, deneyimler, anki duygular, genel istekler, tutum ve 
amaçlar, eğitim düzeyi, beklentiler kişilerin algılarını etkileyen unsurlardır.

Algıyı etkileyen nedenlerin başında bireyin etkili uyarı ile karşılaşmadan önceki 
dönemde, konu ile ilgili yaşam denemlerinin bulunup bulunmaması, daha önce karşılaşıp 
karşılaşmaması gelir (İnceoğlu, 2004: 52).



21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 275274

Tablo 2: Kuzey Kıbrıs’a uygulanan izolasyonlar hakkında bilgi sahibi olmayla eğitim 
durumu arasındaki ilişki 

  Bilgi sahibi değil Bilgi sahibi Toplam

Eğitim Düzeyi

İlkokul 23 5  28
Meslek Y.O. 17 2  19

Kolej-Teknik Okul 17 2  19
Lise 7 1  8

Üniversite 115 33  148
Y.L. ve üstü 15 13  28

Toplam 194 56 250

Üniversite ve üniversite üstü eğitim alan 176 kişinin 46’sı Kuzey Kıbrıs’a uygulanan 
yalıtım hakkında bilgi sahibidir. 

Tablo 3: Annan Planı hakkında bilgi sahibi olma ile cinsiyet arasındaki ilişki

 Bilgi sahibi değil Bilgi sahibi Toplam

Cinsiyet
Kadın 94 (% 61) 44 138
Erkek 84 (% 39) 28 112

Toplam 178 72 250

Annan Planı’nın Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs Barış Planı olduğunu belirten toplam 72 
kişinin 44’ü  (% 61’i) kadın ve 28’i (% 39’u) erkektir.

Tablo 4: Annan Planı hakkında bilgi sahibi olma ile eğitim düzeyi arasındaki ilişki

  Bilgi sahibi değil Bilgi sahibi Toplam

Eğitim Düzeyi

İlkokul 22 6 (%21) 28
Meslek Y.O. 17 2 (%11) 19

Kolej-Teknik Okul 17 2 (%11) 19
Lise 6 2 (%25) 8

Üniversite 102 46 (%31) 148
Y.L. ve üstü 14 14 (%50) 28

Toplam 178 72 250

 
176 kişinin % 34’ü üniversite ve üniversite üzeri eğitime sahiptir.
İkinci araştırma çerçevesinde ise Kuzey Kıbrıs ile ilgili seçilen önemli kırılma 

tarihlerine yönelik her iki gazetede yayınlanan toplam 39 haber ele alınmıştır. Bu noktada 
Sovyetler Birliği üyesi ülkelerde yayımlanan gazetelerdeki haberlerin Moskova çıkışlı 
olduğu, Mayıs 1924 yılında kabul edilen politika çerçevesinde de Moskova çıkışlı bu 
haberlerin Rusçadan yerel dillere çevrilerek yayımlanması kararı alındığını belirtmek 
gerekir. Bu kararın ardında yatan gerekçe olarak da basınla ilişkilerin güçlendirilmesi 

Üçüncü araştırma ise ilk iki çalışmayı tamamlaması ve Orta Asya coğrafyası üzerinde-
ki tarihsel ve birlik üyesi olma çerçevesindeki etkisi itibarı ile Orta Asya ülkelerini etkile-
yen Sovyetler Birliği’nin ve Birliğin dağılmasının ardından Rusya Federasyonu’nun Kuzey 
Kıbrıs’ta nasıl algılandığını ortaya koymayı hedefleyen anket uygulamasıdır. Rastgele 
örnekleme metodu ile seçilen toplam 225 Kuzey Kıbrıslıya uygulanan anket kapsamında 
Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs sorununda Rusya’nın rolüne yönelik algılarını ortaya koyma da 
hedeflenmiştir3.

Araştırmaların Bulguları

İlk araştırmanın bulguları çerçevesinde göze çarpan kadın deneklerin (138 kişi) er-
keklerden (112 kişi) daha duyarlı olduğu ve Kuzey Kıbrıs ve Annan Planı ile ilgili daha faz-
la bilgiye sahip oldukları yönündedir (bakınız tablo 1 ve tablo 3). Yaş ilerledikçe Kıbrıs ile 
ilgili olaylara ait bilgi seviyesinin de artacağı düşünülürken bulgularda ikisi arasında bir 
ilişki görülememiştir. Buna karşın, eğitim seviyesi ile bilgi seviyesi arasında bir ilişki sap-
tanmış,  üniversite ve üniversite üstü eğitim arttıkça Kuzey Kıbrıs ile ilgili bilginin de art-
tığı tespit edilmiştir (bakınız tablo 2 ve tablo 4). Örneklemler kapsamında Kırgızistan’da 
Kuzey Kıbrıs’a ait belirgin bir imaja rastlanmamıştır.

Tablo 1: Kuzey Kıbrıs’a uygulanan izolasyonlar hakkında bilgi sahibi olmayla cinsiyet 
arasındaki ilişki 

  Bilgi sahibi değil Bilgi sahibi Toplam

Cinsiyet

Kadın 108 (% 54) 30 138

Erkek 86 (% 46) 26 112

Toplam 194 56 250

250 kişinin 56’sı Kuzey Kıbrıs’a ekonomik ve politik yalıtım uygulandığını belirtirken 
194’ü böyle bir bilgiye sahip olmadığını belirmiştir. 56 kişinin 30’unu (% 54’ünü) kadın 
denekler oluştururken 26’sını (% 46’sını) erkekler oluşturmaktadır. 

3    Bu araştırmanın sonuçları Nisan 2010 tarihinde Moskova’da düzenlenen VI. Uluslararası Üniversitelerarası Bilimsel Konferans: “Rusya ve 
Modern Dünya: Siyasi Gelişim Problemleri” nde sunulmuştur.  
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Tablo 6

Değişken Kodlama 
Ölçeği

Yayın Sayısı 
- % 

Veçerni 
Frunze

Sovettik Kırgızistan

20 Temmuz 1974 
Türk Barış Harekâtı 
haberleri Kırgız bası-
nında nasıl ele alınıp 
işlendi? 

1. Olumsuz Yayın Sayısı 
- % 

 

2. Yansız Yayın Sayısı 
- %

 7 haber - 100 %
“Türk askeri gemileri 
Kıbrıs’ın Larnaka ve Li-
masol limanlarına girdi1·”,  
“Türk ordusu ile Yunanlı 
darbecilerin arasında anlaş-
mazlık olduğu biliniyordu”, 
“Türk ordusu adanın kuze-
yinde bulunan Girne lima-
nını kontrolü altına aldı”, 
“Türk ordusunun adaya 
girişinden sonra...”  

3. Olumlu Yayın Sayısı 
- %

 

Toplam Yayın Sayısı 
- %

 7 haber - % 100

1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı ile ilgili yayınlanan üç haber 
bulunmaktadır ve üç haber de Sovettik Kırgızistan gazetesinde yayımlanmıştır ve olumsuz 
içeriğe sahiptir (tablo 7).

Tablo 7

Değişken
Kodlama 
Ölçeği

Yayın Sayısı 
ve % 

Sovettik Kırgızistan

KKTC’nin İlanı 
haberleri Kırgız 
basınında (19 – 23 
Kasım 1983 tarihli 
yayınlarda) nasıl ele 
alınıp işlendi?

1. Olumsuz Yayın Sayısı - % 

3 haber - % 100
“Yabancı askeri güçlerin 
altında geçen 10 yıldan sonra 
Kuzey taraf bağımsızlığını ilan 
etti”, “tehlikeli gelişmeler”, 
“bölünmeyi destekleyici”, 
“bloklarda yer almaması 
gerektiğini bile bile Kuzey 
Kıbrıs’ın İlanı Birleşmiş 
Milletler kararını bozmak 
anlamına geliyor” 

2. Yansız Yayın Sayısı - %

3. Olumlu Yayın Sayısı - %

Toplam Yayın Sayısı - % 3 haber - % 100

ve gazete tirajlarının arttırılması ifade edilmiştir. Aynı yıl, başkent Pişkek’te de yayın evi 
grubu oluşturularak Moskova’dan Rusça gönderilen tüm haberler Kırgızcaya tercüme 
edilmeye başlanmış ve yayınların tüm üniversitelere, enstitülere, işçilere ve halka 
ulaştırılması sağlanmıştır.

Yunanistan’dan gelen askeri birlikler ile ilgili toplam 20 haberin 4 tanesi Veçerni 
Bişkek 9 tanesi de Kırgızca yayın yapan Sovettik Kırgızistan gazetesinde olmak üzere 13 
tanesi olumsuz içerikteyken (tablo 5), 74’teki Barış Harekâtı ile ilgili yayınlanan toplam 
7 haberin tümü Sovettik Kırgızistan gazetesinde yayınlanmış ve yansız işlenmiştir (tablo 6).  

Tablo 5

Değişken Kodlama 
Ölçeği 

Yayın Sa-
yısı ve % Veçerni Frunze Sovettik Kırgızistan

Adada olayların 
doruk noktasına 
çıkmasına yö-
nelik haberler 
Kırgız basınında 
(18 – 25 Tem-
muz 1974 tarih-
lerindeki yayın-
larda) nasıl ele 
alınıp işlendi? 

1. Olumsuz Yayın 
Sayısı - % 

4 haber - %100 
“Kıbrıs’ta olay”, 
“Komplo kuruldu”, 
“darbe girişimi” 
“Kıbrıs hükümeti-
ne karşı komplo”, 
“Kıbrısı işgal etmek 
isteyen Emperyalist 
güçler”,  “Maceracı-
lar”, “Darbecilerin 
kanlı eylemleri”, 
“Yunan militerleri 
ve darbeciler”, “sal-
dırı”, “Yunanistan 
NATO’nun kıskanç 
bir üyesi”,  “Kasıtlı 
tepki”

9 haber - % 56.25 
“NATO’nun Kıbrıs’a yö-
nelik entrikası”, “Kıbrıs 
Emekçi Halkın İlerici 
Partisi darbecilere yalancı 
diyor”, “İngiliz diploma-
sisinin Kıbrıs üzerin-
deki oyunları”,  “ABD 
ihtilalcilerle buluşuyor”,  
“Yunanlıların organize 
ettiği darbe girişimi 
devam ediyor”,  “Dünya 
devrimcileri eleştiriyor” 
“darbeciler”,“Kıbrıstaki 
devrim Atina’nın faaliyet-
lerinin sonucu”

2. Yansız Yayın 
Sayısı - % 7 haber - % 43.75

3. Olumlu Yayın 
Sayısı - %

Toplam Yayın 
Sayısı - % 4 haber - %100 16 haber- %100 
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Kuzey Kıbrıslıların Rusya ile ilgili algısının önemli bir noktasını ise Rusya öncesi (pre-
Russia) dönem yani Sovyetler Birliği ile ilintilemek mümkündür. Aynı perspektif doğ-
rultusunda,  Rus halkıyla ilgili algı da yine Sovyetler Birliği dönemine aittir. Komünizm 
(% 52,4), Dostoyevski (% 34,2) Lenin (% 32,4) gibi isimlerin, kavramların Rusya ile 
ilişkilendirilmesinin temel açıklaması da burada yatmaktadır.  

Rus ve Rusya’ya yönelik algının Rusya öncesi döneme ait kavramlarla ifade edilme-
sinin destekleyicisi olarak belirtebileceğimiz ana noktalardan birisi de bilgi kaynağı nok-
tasında yansımaktadır. Rusya ve Rus halkı ile ilgili edinilen bilgilerin kaynağını, oldukça 
yüksek bir yüzde ile (% 51,6) tarih ve ders kitapları oluşturmaktadır. Bunu, kamuoyunu 
şekillendirme, bilgilendirme, haberdar etme özellikleriyle medya takip etmektedir (% 
18,2). 

Tablo 10: Bilgi Kaynağı                                        
Tarih kitapları  Medya  Filmler Arkadaşlar               

Frekans % Frekans % Frekans % Frekans %
İlk tercih 116 51,6 41 18,2 40 17,8 13 5,8

İkinci tercih 14 6,2 44 19,6 51 22,7 5 2,2
Üçüncü tercih 3 1,3 7 3,1 25 11,1 16 7,1

Bilgi kaynağı açısından Rusya ve Rus halkı ile edinilen bilgilerin kaynağı olarak Rus 
turistleri belirten deneklerin yüzdesi ise 5,3’tür. Bunun yanı sıra, kişisel ziyaretlerini bilgi 
kaynağı olarak gösterenlerin yüzdesi ise 1,8’dir. 

SONUÇ

70 yıldan fazla bir süre Orta Asya ülkeleri üzerinde söz sahibi olan ve kendi dış poli-
tikası yönünde bu coğrafyanın ülkeleri üzerinde yönlendirmeye, etkinliğe ve güce sahip 
olan Sovyetler Birliği’nin bölge halkları üzerinde kamuoyu oluşturmada basın gücünü 
etkin bir şekilde kullandığı ortadadır. Gazete haberleri Moskova – TASS kaynaklı olup 
tüm birlik üyesi ülkelere servis edilmiş ve dolayısıyla bu ülkelerin bakış açıları Sovyetler 
Birliği’nin dış politikası doğrultusunda şekillendirilmiştir. Genelde Kıbrıs özelde Kuzey 
Kıbrıs tarihi açısından önemli kırılma tarihlerine yönelik yayınlanan haberlerin gerek ni-
celiksel olarak sayılarına gerekse niteliksel olarak nasıl ele alındığına yönelik olarak içerik 
çözümlemelerine bakıldığında durum çok net olarak görülmektedir. Basın yoluyla oluştu-
rulan kamuoyunda Kuzey Kıbrıs’a yönelik olumlu bir imajın oluşmadığına, yapılan anke-
tin verileriyle ulaşılmaktadır.

Kuzey Kıbrıs’ta Sovyetler Birliği’ne yönelik algı ve algıların yönlendirdiği imajın ne ol-
duğuna baktığımızda ise imajın Sovyetler Birliği ve sonrası olmak üzere iki boyutlu oldu-
ğudur. Kamuoyu ve imaj oluşturma noktasında en önemli bilgi kaynağı olarak karşımıza 
yine basın çıkmaktadır. Basının yanı sıra en önemli kaynak olarak ilk sırada tarih ve ders 
kitapları bulunmaktadır.

Tablo 8: 2004 Annan Planı Oylaması

Değişken
Kodlama 
Ölçeği 

Yayın Sayısı ve % Veçerni Bişkek

Annan Planı ve eş 
zamanlı referandum 
ile ilgili haberler Kırgız 
basınında (30 Mart – 
26 Nisan 2004 tarihli 
yayınlarda) nasıl ele 
alınıp işlendi??

1. Olumsuz Yayın Sayısı - % 

2. Yansız Yayın Sayısı - %

7 haber - % 100
“Referendum Kıbrıs’ı 
birleştirmedi”, “Teknik Veto”, 
“Kıbrıs’ı birleştirmek için 
Annan”, “BM planına karşı”, 
“Birleşik Kıbrıs için”

3. Olumlu Yayın Sayısı - %

Toplam Yayın Sayısı - % 7 haber – % 100

Tablo 9: KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Kırgızistan’ı Ziyareti

Değişken Kodlama 
Ölçeği

Yayın Sayısı 
ve  %

Veçerni Bişkek Kırgız Tuusu

KKTC Kurucu Cumhur-
başkanı Rauf Denktaş’ın 
Kırgızistan’ı ziyareti Kır-
gız basınında (20 – 22 
Temmuz 2006 tarihli ya-
yınlarda) nasıl ele alınıp 
işlendi?

1. Olumsuz Yayın Sayısı - % 

2. Yansız Yayın Sayısı - % 1 haber - % 
100 “Kırgızis-
tan – Kıbrıs 
Havayolu”

3. Olumlu Yayın Sayısı - % 1 haber - % 100
“Bu Kıbrıslının ya-
nında kahraman 
olmamak imkânsız” 

Toplam Yayın Sayısı - % 1 haber - % 100 1 haber - % 
100 

Üçüncü araştırma kapsamında, yani Sovyetler Birliği’nin ve Rusya’nın Kuzey Kıbrıs-
lılarca nasıl algılandığını ortaya koymak için yapılan araştırmada Rus halkı ve Rusya’ya 
yönelik algıyı Sovyetler Birliği dağılmadan önce ve sonra olmak üzere iki ana gruba ayır-
manın mümkün olduğu saptanmıştır. 

Kuzey Kıbrıslıların Rusya ile en çok ilişkilendirdikleri konu, isim ve sıfatların başında 
fuhuş (% 69,8) ve mafya (% 61, 8) gelmektedir. 
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ZEKİ VELİDİ TOGAN’IN 
TÜRKOLOJİ MUHİTİ - I

Yrd. Doç. Dr. Nazım MURADOV
Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi

GİRİŞ

Günümüz bilim camiasında oldukça ciddi ve çağdaş bir tarih bilimi nazariyecisi olarak 
tanınan Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, Türklük Bilgisi (Türklük Bilimi) yani “Türk dili, tarihi, 
edebiyatı ve halk bilimi araştırmalarını konu edinen bilim dalı, Türkoloji, Türkiyat”,1 kısa-
cası Türkoloji camiasının da değerli mensupları arasında yer almaktadır. Çalışmalarını 
ağırlıklı olarak Türk tarihi, Türk kültürü, etnografyası... alanlarında ve yaşadığı zamana 
göre en çağdaş bilim yöntemleriyle sürdürmüş olan Zeki Velidi Togan ciddi bir Türkolog 
gibi bu camianın önder üyelerinden sayılır. Togan’ın ilgi alanında sadece Doğubilimciliği 
ve Türkolojiyle ilgili eserler değil, Moğol kavimleri, Moğol tarihi hakkında yazılan eserler 
de bulunduğundan ve bilimle ciddi şekilde uğraştığı yıllarda bu konularda da eserler, an-
siklopedi maddeleri kaleme aldığından, kendisini bir Altayist olarak görmemiz de müm-
kündür.

Bilime olan susamışlığını gidermek için oldukça cesaretli ve radikal adımlar atmayı 
göze alan, daha çocuk yaşlarında iken evden kaçarak önceden belirlediği eğitim ve bi-
lim hedefleri doğrultusunda hareket eden Ahmet Zeki Velidi, hayatı boyunca yaptığı her 
“kaçışında” birbirinden farklı muhitlere düşmüş, içinde bulunduğu muhitlerin sıradan bir 
mensubu değil, seçkin, sözü dinlenen liderlerinden sayılmıştır. 

1   Bkz. Türkçe Sözlük, s. 2021

Nitekim Sovyetler Birliği’ne yönelik oluşan imajda tarih kitapları etken konumdayken; 
günümüz Rusya’sına ve Rus halkına yönelik beliren imajda (gazeteci öldürülmesi, enerji 
– doğal gaz gücü, Rum yanlısı politika izlemesi gibi konularda) basında çıkan haberlerin 
ve – saha çalışması çerçevesinde elde edilen veriler çerçevesinde, sosyal hayatta Kuzey 
Kıbrıs’taki Rus gelinlerin, Rum tarafındaki Rus nüfusun, Kuzey Kıbrıs’taki gece kulüple-
rinde çalışan Rusların önemli etkisi olduğu görülmektedir.

ÖNERİLER

İmaj oluşturma ve olumlu imaj yaratıp sürdürme faaliyetleri titizlik gerektiren çalış-
malar bütünüdür. Bu hassasiyet çerçevesinde, tüm Türk Dünyası ülkelerinin, özellikle 
Sovyetler Birliği’nin ve bugün de Rusya Federasyonu’nun bölge ülkeleri üzerinde yeniden 
inşa etme çabası içerisinde olduğu gücü, yürütülecek ortak ama tabana yani halka dayalı 
çalışmalarla gidermeleri gerekmektedir.

Bu çalışmaların halka dayandırılmasının yanısıra basında yer bulmasının da sağlan-
ması gerekmektedir. Türk Dünyası’nın belki ortak bir medya oluşturma değilse bile, bir-
birlerinin medyasına destek vermeleri, haber, bilgi, görsel desteği çok faydalı olacaktır. 
Özellikle Orta Asya ülkelerinin, mevcut ekonomik sıkıntılarının yansıdığı en önemli alan-
lardan olan medyanın, ekonomik sıkıntıların en somut ortaya çıktığı konu olan habere 
- bilgiye ulaşım anlamındaki sorunlarının giderilmesi ve bu kapsamda birbirlerine destek 
vermesi gerekir. Kamuoyu oluşturmada basının rolü yadsınmamalıdır.

Eğitim seviyesi ile bilgi seviyesi arasında ortaya çıkan doğru orantılı ilişki açısından 
bakıldığında; özellikle gençlerin bilgilenmesi, diğer ülkelerdeki üniversite öğrencileri ile 
ortak projeler geliştirebilmeleri ve genel çerçevede de sözde değil ama uygulamada üni-
versitelerarası ilişkilerin arttırılması gerekir. 
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1. Togan’ın aile muhiti (1890-1902): Sekiz çocuklu kalabalık bir ailede yetişen 
Togan’ın babası Molla Ahmedşah “muhafazakâr fakat taassuptan uzak” bir müderris,5 
annesi Ümmül-hayat Hanım ise “çok dindar, şiirden haz alan, konuşması fasih, hemen 
her cümlesini atalar sözü ile teyit eden, çok iyi derecede Farsça bilip oğluna da Farsçayı 
öğreten”6 bir muallimedir. Babasının ikiz kardeşi Veli Molla amcası ise “askerlikten önce 
medrese tahsili görüp iyi derecede Arapça ve Farsça bilip bu dillerde eserler yazmış; 
askerliğini de Sır-derya havzasında yapıp orada Rusça öğrenmiş; yeğeni Ahmet Zeki’ye 
Edige, Cirence, İsaoğlu Emet gibi milli tarihî destanları öğretmiş”7 bir zattır. Togan’ın, 
Kazaklar arasında muallimlik ettiği için konuşmalarında hep Kazakça sözcükler de kul-
lanan diğer amcası Alikerrar Molla, Zeki Velidi’ye, Kazak Tükçesiyle söylediği destanları 
sevdirmiş, yeğeninin doğu ve güneydeki Türklere olan ilgisini arttırmıştır.8 

Zeki Velidi’nin yetişmesinde daha çok dayısı Satlıkoğlu Habib Neccar Ütekî’nin (? 
–1925) etkili olduğu belirtilmektedir.9 Z. Velidi kendisi de, ünlü Tatar aydını Şehabed-
din Mercanî’nin (1818-1889) oldukça zeki ve taşkın “halife”si olan dayısı Neccar’la ilgili 
“… Habib Neccar’ın çevresi ise münevver ve terakkiperver bir muhitti. Bu husus, beni 
babamdan çok dayıma bağladı…” demektedir.10 Birinci dereceden aile yakınları aydın 
kişiler olan Togan’ın, bu muhitte yetişerek milli ve mahalli duyguları kuvvetli bir yurtse-
ver; geleneklerine çok bağlı ve onları seven bir halk adamı; yaşadığı köy ortamındaki ağır 
işlerde yakınlarının yardımına koşan sıradan bir köylü; tabiat âşıkı bir çevreci; özgürlü-
ğüne düşkün bir bağımsızlık mücadelecisi; bulunduğu her ortamda öğrenme hırsı ağır 
basan bir araştırmacı; ele aldığı her konuyu tasvir, tasnif, tahlil yöntemleriyle kafasında 
tasarlayıp tamamlayan objektiv bir bilim adamı; doğru saydığı bilimsel, siyasi hedeflerine 
ulaşmak için her bir zorluğu göze alan; başarılarından başı dönmeyip mağlubiyetlerinden 
sarsılmayan ve onlardan ders çıkaran; radikal eylemleriyle güçlü manevre kabiliyetli ce-
sur komutan ve irade sahibi yılmaz bir şahsiyet olması, şaşırtıcı değildir. Togan’ın, için-
de büyüklerinin de bulunduğu ailesiyle ilgili “… Bu muhitin daha çok faziletleri vardı. O 
birbirine samimi olarak bağlı, hürmetkâr, her işinde azimkâr, canlı, fakat ölçülü, bütün 
azaları istisnasız istidat sahibi, taassuptan, sarhoşluktan ve her türlü anormalliklerden 
tamamiyle uzak olan bir muhitti…”11 sözleri, bir dereceye kadar idealize edilmiş gibi gö-
rünse de son derece dikkatli ve entelektual bir zekânın kendi aile efradıyla onur duyması 
ve onlarla ilgili yaptığı tespitler olarak dikkat çekmektedir.

İlk çocukluk yıllarından kendisini böyle bir aile muhitinde bulan Togan, okumayı, öğ-
renmeyi, araştırma yapmayı bir alışkanlık haline getirmiş, hayatı boyunca bulunduğu her 
ortamda intelektüel kişiliğiyle dikkatleri üzerinde toplamıştır. Togan’ın, meseleleri yön-
temsel (metodik) olarak ele alışı ise onun çalışmalarını ilmî ve herkesçe makbul kılmak-
la birlikte kendisini de yormamış, üstelik ona zaman kazandırmıştır. Zemin konusunda, 
mekân seçiminde çok da şanslı olmayan Zeki Velidi, zamanın esiri olmayıp onu iyi kul-
5     Bkz. Togan, Hatıralar, s. 16
6     Bkz. Togan, age, s. 20; Baykara, Zeki Velidi Togan, s. 2-3
7     Bkz. Togan, age, s. 6-7
8     Bkz. Togan, age, s. 37 
9    Bkz. T. Baykara, age, s. 2 
10  Bkz. Togan, age, s. 16
11  Bkz. Togan, age, s. 83

Muhit (çevre) faktörünün, bir insanın yetişmesindeki rolü inkâr edilemez. Herhangi 
bir şahsiyetin hayatı, yaptığı işler bilimsel yöntemlerle incelenirse, öncelikle bu şahsiye-
tin içinde bulunduğu çevrenin mahiyeti objektiv bir şekilde ortaya konmalıdır. Muhit ya 
da dar anlamda “muasırlık”, kavramsal olarak tekyönlü, tek boyutlu bir mefhum olmayıp 
farklı açılımlarıyla dikkat çekmektedir. Azerbaycanlı merhum Prof. Dr. Abbas Zamanov, 
ünlü hiciv şairi Mirza Aliakber Sabir hakkındaki bir yazısında dile getirdiği “Sabir ve mua-
sırları konusu son zamanlaradek edebiyat araştırmalarımızda tekbaşına ele alınmamıştır. 
Lakin bu konu yani Sabir’in eserlerinin, kendi zamanında nasıl karşılanması ve değerlen-
dirilmesi, onun çağdaşlarıyla karşılıklı ilişkileri...”,2 sözleriyle, bu ve benzeri yaklaşımların 
da bu kavram içinde incelenmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Cihan Okuyucu’nun Fuzûlî hakkındaki değerli bir yazısında dile getirdiği “Fuad 
Köprülü’den beri edebiyat tarihimizde umumî kabul gören bir anlayış vardır. Bu, bir edebî 
şahsiyetin, devrini ve asrını ne kadar aşmış olursa olsun, yaşadığı şartlar bilinmeden 
lâyıkıyle anlaşılamayacağı hususudur.”3 sözleri de yukarıdaki yaklaşımı destekler nite-
liktedir.

Prof. Dr. İsa Habibbeyli’nin, Celil Memmedquluzade’yle ilgili, “... yazıçının mühiti ve 
müasirleri ile bağlı araşdırmaların mühüm edebi-tarihi ehemiyete malik olduğu söylen-
melidir. Sanatkârı ihate eden içtimai-edebi muhitin bütün mürekkeplik ve çokyönlülüğü-
nü araştırmadan, onun, çağdaşları ile ilişkilerinin yerini ve mevkiini net bir şekilde ortaya 
koymadan, yazarın formalaşma ve inkişaf prosesini doğru-düzgün saptamak çetindir 
belki de mümkün değildir. Yaratıcı şahsiyetin milli zeminde, mansup olduğu halkla bağ-
lılığının önemli şartı, onun somut olarak zaman ve mekân içindeki çok yönlü muhitinden 
yararlanmasına, çevresindeki kişilerin kimler olduğuna, onların emel ve amal birliğine 
çok bağlıdır.”4 sözlerinden ve eserinde kullandığı ana şemadan hareketle Zeki Velidi’nin 
de, içinde bulunduğu -sosyal, aile, yer, eğitim, siyasi, ilmî...- muhitlerin her birinden tek 
tek söz etmek, onların her birini ayrıca incelemek mümkündür. Çünkü bu muhitlerden 
her birinin, onun hayatında önemli bir yer işgal ettiğini, kaderinde dönüm noktaları oluş-
turduğunu, bu uzun ve hareketli hayatı yönlendirmeğe çalışsa da Zeki Velidi’nin, bütün 
koşullarda soylu bir duruşu olduğunu söylemek mümkündür. Bu anlamda Zeki Velidi, 
eski Rusya’ya bağlı Türk topraklarından ayrılmak zorunda kalmış ve düştüğü zor durum-
lardan çıkmayı başarmış en güçlü muhacirlerden biri olması yönüyle de oldukça ilginç 
bir kişiliktir.

Biz bu bildirimizde Prof. Dr. Zeki Velidi Togan’ın Türkoloji alanında yaptığı çalışmalar-
dan daha çok, yukarda belirtilen çizgiler ve hayatının ilk döneminde bulunduğu mekânlar, 
bilim, siyaset ve kültür ortamları çerçevesinde kendisinin Türkoloji muhitindeki yerinden, 
ağırlığından, metodist, profesyonel yaklaşımlarından ve teşrik-i mesai içinde bulunduğu 
çağdaşlarının da kendisine olan münasebetleriyle birlikte bu muhit içindeki konumların-
dan söz ederek, Togan şahsiyetini bu perspektivlerden hareketle tasvir ve tahlil etmeğe 
çalışacağız.
2    Bkz. Abbas Zamanov, Seçilmiş Eserleri, s. 17
3    Cihan Okuyucu, “Fuzûlî’yi Yetiştiren Kültür”, Bu Alâmet ile Bulur Beni Soran – Fuzûlî Kitabı, s. 169
4    Hebibbeyli, Celil Memmedquluzade – Mühiti ve Müasirleri, s. 9-10
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mek gerekir. Babasının, amcalarının ve dayısının Orenburg, Astırhan ve Kazan’daki ay-
dın dostlarının ziyaretlerine giden Zeki Velidi, Batı Türkistanla Kazak dalalarının sınırında 
bulunan Orenburg’da Hüseyniyye Medresesi talebeleriyle, Vakit gazetesini çıkaran ve 
kendisine maddi destek de sağlayan, altın madenleri işletmecisi, şair Zakir Remiyev’le 
(Derdmend’le) (1859-1921) görüşmüştür ki, Zakir Remi, dönemine göre ciddi bir servet 
sahibi ve bu servetini bilim, kültür işlerine cömertlikle harcayan bir iş adamı olmakla 
birlikte18 hem de “histen önce fikre kıymet veren lirik pesimist, … idealist şair”dir.19 Ça-
ğının aydınları sayılan bu kişilerle dil, din, edebiyat, tarih vd. konularda ciddi tartışmalar 
yapan Ahmet Z. Velidi, Alişir Nevai’nin meşhur Mühakemetü’l-lugateyn eseri konusun-
da Derdmend’le fikir alış verişinde bulunmuş, ona Nevai’nin Divan’ından söz etmiş, bu 
Divan’ın bir nüshasının babası Ahmetşah’ta, matbu Nevai Hamsesinin ise Sayran köyün-
de yaşayan Bekbulat Hazret’te bulunduğunu bildirmişti.20 Bütün bunlar, sadece Togan’ın 
değil, İdil-Ural topraklarında 19. yüzyılın sonlarına (hatta 1920’lere) kadar devam etmiş 
bilim ve kültür hayatının canlılığını, o yıllardaki tarih, dil, edebiyat merakı ve zevkini de 
göstermektedir. Aslında Togan, o günlerde bu milli merak ve zevk zincirinin son halka-
larından; bu bilim, etnografi ve kültür birikimini kendinde birleştiren son şahsiyetlerden 
biri olarak ayrıca araştırılmalı, incelenmelidir. Araştırmaya başladığı tarih ve etnografi 
konularından, içinde bulunduğu kültür ortamından öğrendikleri, Togan’ın gücüne güç 
katmış, adım adım gezdiği Türkistan topraklarının her bir köşesinde yok edilmekte olan 
milli-mahalli değerler, onun belleğinde kendisine yer edinmiştir.

Zeki Velidi, Orenburg’da ünlü düşünür, tarihçi, gazeteci ve din adamı Rızaeddin 
Fahreddin’i (1859 - 1936) de ziyaret etmişti. “Âsâr adlı biyografik eserin yazarı, Şûra 
mecmuasının meşhur muharriri, tarihçi ve sonra da müftü olan Rızaeddin bin Fahred-
din… 1899’da basılan Selime adlı romanın yazarı”dır.21 R. Fahreddin, Âsâr eseri ve çı-
kardığı Şûra dergisindeki makaleleriyle milli tarih konularını ele alan tarihçi; Âdâb-ı Talim 
eseriyle bir eğitimci; “Sovyet devrinde tarihçi ve edebiyatçı kalemi kırıldıktan sonra ilahi-
yatçı vasfıyla vazife almış, Ufa’daki ‘Müslümanların Merkez Diniye Nezareti’de kalıp müf-
tü olmuş ve İslam mecellesini çıkarmış”22 bir ilahiyatçıdır. O, hem de ünlü Tatar aydını, 
gazetecisi Fatih Kerimi’nin (1870-1937) yakın akrabası, eserlerini hayranlıkla okuduğu 
Ahmet Mithat Efendi’nin (1844-1912) hayranıdır.23 Ahmet Mithat Efendi ile görüşmeği 
çok arzulasa da bunu bir türlü başaramayan R. Fahreddin, onun ölümüne çok üzülmüş, 
bu vefatın hemen ardından Ahmet Mithat hakkında bir kitap yazıp Orenburg’daki Vakit 
gazetesinin matbaasında 1913’te bastırmıştı.24 Zeki Velidi’nin dayısı Habip Neccar’ın ar-
kadaşı olan R. Fahreddin, sadece Orenburg’daki bilim-kültür hayatında değil, genel ola-
18  Derdmend hakkında daha geniş bilgi için bkz. Roza Kurban, “Doğumunun 150. Yılında Tatar Edebiyatının Filozof Şairi Derdmend”, 
 http://yalquzaq.com/?p=8382
19   Bkz. Ahmet Temir, “Kuzey Türkleri Edebiyatı”, s. 250
20   Bkz. Togan, age, s. 49
21   Bkz. Ahmet Temir, agm, s. 247-248
22   Bkz. Ahmet Temir, agm, s. 251-252
23   Zeki Velidi de Ahmet Mithat Efendi neşriyatından, dayısı Habib Neccar, babası Ahmetşah ve bu neşriyatı İdil-Ural coğrafyasında yayan  Tatar- 

Başkurt hacılar vasıtasıyla haberdardı. Ahmet Zeki’nin, dayısı Satılıkoğlu Habip Neccar’a göre daha muhafazakâr olan müderris babası Ahmetşah 
da Ahmet Mithat Efendi’nin eserlerini okumuş kişilerdendir. Genç Zeki Velidi’nin İslam dinindeki ahkâmlarla ilgili tereddütler geçirdiği günlerde 
babasının isteği ile Ütek’te -dayısının evinde- kendisi için ‘kurulan’ aile mahkemesi sırasında Ahmetşah Molla’nın sitemle söylediği “Fakat 
oğlumuz, Ahmet Mithat’a değil, gâvur Draper’e, Hıristiyan Araplara ve her okuduğu Rus kitabına inanıyor ve fikir değiştiriyor.” sözlerden, Ahmet 
Mithat Efendi’nin İdil-Ural coğrafyasındaki etkisini tahmin etmek zor değil. (Bkz. Togan, Hatıralar, s. 83)

24   Bkz. Fazıl Gökçek, “Ahmet Mithat Efendi ve Türk Dünyası”, s. 44

lanmakla, içinde bulunduğu oldukça hareketli akımların alıp sürüklediği sıradan bir insan 
değil, ona öz damgasını vurmayı başaran, yılmaz, ümitlerini asla yitirmeyen üretken bir 
bilim, muzaffer bir siyaset, başka kültürlere de saygılı muhafazakâr bir kültür adamı ola-
bilmiştir. Zeki Velidi, bütün bunları elde etmek için gereken gücü önce aile muhitinden, 
hayatının ikinci döneminde eşinden, son devresinde ise kendisi ile aralarında çok büyük 
yaş farkı olan evlatlarından almıştır.

2. Ahmet Zeki’nin ilk eğitim muhiti (1902-1908): Daha altı-yedi yaşlarında iken 
doğduğu ailede Arapça ve Farsça ile birlikte Rusça da öğrenmeğe başlayan12 Ahmet 
Zeki’nin ilk eğitimi, babasının medresesinde aldığı tahsildir.13 1902-1908 yıllarında ise 
dayısı Habib Neccar’ın Başkurt topraklarında bulunan Ütek köyündeki medresesine 
devam etmiş, burada dayısından Arap dili ve edebiyatını öğrenmiştir. Muhafazakâr bir 
medrese müderrisi gibi karakterize ettiği babasından farklı olarak çağdaş ve otorite bir 
şahsiyet, reformist bir din adamı, ciddi bir tarihçi ve maddi yönden de zengin bir kişi olan 
Şehabeddin Mercani’nin yanında yetişmiş ve onun Kazan’daki medresesinde de çalışmış 
olan müderris dayısı Satlıkoğlu Habib Neccar’dan yeni eğitim ve öğretim metotlarını da 
kesbetmiş, ondan çok etkilenmiştir. Babasının, hac ziyaretine gitmesi üzerine medrese-
nin yönetimini oğluna bırakması, Ahmet Zeki’ye, Ütek medresesinde öğrendiklerini (do-
layısıyla Mercani’nin eğitim usulünü) babasına ait Küzen medresesinde uygulama imkânı 
kazandırmıştır.14 Ayrıca, dayısının medresesinde okuyup onun evinde kalması sonucu 
Ahmet Zeki, Arap dili ve edebiyatı yanında belağat, riyaziyyat, fıkıh, kelam öğrenmekle 
Şark bilim sistemini; Rusça öğrenmekle Rusya’daki ve Rus diline çevrilmiş zengin bilim 
hazinesini, dayısının İstanbul’dan getirttiği kitaplar arasında Ernest Renan’ın, Amerikalı 
W. R. Draper’in, Alman Schopenhauer’in kitaplarının Türkçeye çevirilerini okumakla Batı 
aydınlarını; Mısırlı Muhammed Abdu ve Ferit Vecdi gibi sosyolog âlimlerin din, ilim, İslam 
toplumu hakkındaki kitaplarını ve özellikle batılı yazarların eserlerine yazılmış reddiyeleri 
okumakla mantığa, felsefeye ve zengin bilgi birikimine dayanan Doğu tenkitinin metotla-
rını öğrenmiş, onları çağdaş bilim yöntemleriyle sentez ederek hayatı boyunca sürecek 
olan bilimsel çalışmalarında kullanmıştır. Ayrıca, önemli bir kısmı çeviri olan bu eserleri 
orijinal dillerinde okuma şevki artmış,15 artık iyi bildiği Arapça, Farsça ve Rusça dışında 
Batı dillerini öğrenme hevesi de o yıllarda uyanmıştır. Zeki Velidi’nin lengüistik zekâsı, dil 
hissiyatı ve dillere olan hakimiyeti, kendisine, sadece bilim hayatının değil, siyasi müca-
delelerinin de bütün aşamalarında hem zaman hem de muvaffakiyet kazandırmıştır.

3. Togan’ın, Tatar topraklarındaki eğitim ve Türkoloji muhiti – Müslüman-Tatar 
aydınlarıyla ilk temaslar (1909-1911): Ahmet Zeki, Beyrut Amerikan Koleji’nde oku-
yan çocukluk arkadaşı Niyaz Maksudov’un daveti üzerine eğitim almak istediği Lübnan’a 
gidemeyip16 o yıllarda çıkan Türkdilli matbuatı yakından izlemiş ve bu matbuatın oluş-
turduğu Türk kültür ortamında kendine yer edinmeğe çalışmıştır. Öncelikle, Ahmet 
Zeki’nin doğup ilk gençlik yıllarını geçirdiği dönemin, Ceditçilik devri17 olduğunu belirt-
12    Bkz. Togan, age, s. 14
13    Bkz. Baykara, age, s. 3
14    Bkz. Baykara, age, s. 4
15    Bkz. Togan, age, s. 23-24
16    Bkz. Togan, age, s. 40
17    Ceditçilik (Usul-i Cedid) hak. bkz. Y. Akpınar, Gaspıralı İsmail’in Seçilmiş Eserleri: 2, Ötüken Yay., İstanbul, 2005, s. 52-59
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Aksak Karatun adı vermişlerdi.30 18. yüzyılda maddi durumları iyi olan Müslüman Tatarlar 
sayesinde üç bin civarında Müslüman dinî abidesi bulunan, uzun yıllar imparatorluklara, 
hanlıklara başkentlik yapan Kazan, özellikle I. Petro’nun (Rusların Velikiy Pyotr ‘Büyük 
Petro’ dedikleri Deli Petro) çarlık döneminde Ortodoksluğun başkentlerinden biri haline 
getirilir; doğuya ve güneye doğru büyüyen Rusya’nın, doğu topraklarındaki önemli kalesi 
ve dini merkezlerinden olur. 18. yy.ın sonlarında (1798’de) I. Kazan Gimnazyumu’nun 
(kolejinin) tesis edilmesi sonucu31 bu “kuruculuk” işleri tamamlanınca, Çar hükûmeti, 
19. yüzyılın başlarında (1804 yılında) Rusya’daki ilk üniversitelerden biri olan Kazan 
Üniversitesi’ni kurur.32 Üniversitenin bu şehre kurulmuş olması, bir yandan da Kazan’ın, 
baskın Türk-Müslüman karakterini değiştirerek (zaten, Çarlık Rusya’nın asıl amacı da 
bu idi), onu Ortodoksluğun önemli bir din, genel olarak da bilim ve kültür başkentine 
dönüştürür. Üniversite kurulmadan önce de Kazan’ın önemli bir kültür merkezi olduğu-
nu söylemek mümkündür. Burada çok sayıda kitaplar bastırılıyor, çoğu “aslen Türk olan 
marûf İslâmî müverrihler”in eserleri yayımlanıyordu. 

Kuzeye ve batıya doğru “yolları kesilen” Rusya’nın tek büyüme yönü, Türklerle 
meskûn -Ruslara göre- doğu, güney ve güneydoğu toprakları idi. Siyasî ve askerî ope-
rasyonlardan önce hedeflediği bölgelere ilmî ekspeditsiya (bilimsel gezi grubu) gönder-
mek, işgal edeceği yerleri önce “ilmî keşiflerle fethetmek”, Rusya devletinin yönetim, 
yayılmacılık ve genişleme politikalarından olmuş; bu siyasi ve askeri amaçlı “bilimsel 
keşifler”, devlet ve Ortodoks kilisesi tarafından planlanan ve yapılmasına karar verilen 
askerî operasyonların kılavuzu olmuştur. Ayrıca bu ekspeditsiyaların çoğu, mali yönden, 
elinde büyük servet toplayıp bu serveti harcamada güya bağımsız ve “apolitik” olan kilise 
ya da sinod tarafından desteklenmiştir. Bu anlamda Hıristiyan Ortodoks misyonerliği, 
devletin ve Ortodoks kilisesinin güçlü desteğini arkasına alarak Rusya devletinin genişle-
me politikasının en önemli icracısına, uygulayıcısına dönüşmüştür. Böylece Kazan, 1552 
ve sonraki yıllarda (hatta yüzyıllarda) doğuya ve güneye doğru büyüyen Rusya’nın en 
önemli ve vazgeçilmez şehir-kalelerinden sayılmıştır…

Kazan Üniversitesi’nin 1804’teki kuruluşundan birkaç yıl önce -tam olarak 25 Mayıs 
1800’de- Çarlık Rusya’nın başkenti Petersburg’daki Asya Matbaası’nın Kazan’a nakli ve 
bu matbaanın Abdülaziz Buraşev, İbrahim Halfin vd. Müslüman-Tatarların elinde olması, 
Tatarların din, kültür, bilim alanlarında çok sayıda eser yayımlamalarını sağlamış,33 bu 
coğrafyadaki Türk-Müslüman modernleşmesine önemli katkıda bulunmuştur. 19. yy.ın 
ikinci yarısındaki Kazan’ın, medrese eğitimiyle sağlanan bilim muhitini ise Radloff’un 
Rus hükûmetine yazdığı 26. VI. – 5. IX. 1875 tarihli raporundan öğrenmek mümkündür. 
Radloff’un raporunu inceleyip özetleyen A. Temir’e göre “Müslüman (Türk) ahalinin tah-
sile düşkünlüğü; medreselerin ve imam namzetlerinin çokluğu; şagirtlerin, mesafelerin 
uzaklığına bakmadan medrese medrese dolaşarak tahsil edişleri ve bilhassa ilerlemiş ta-
lebelerin meşhur medreselere akın etmeleri bu uzun raporda istatistiklerle açıklanmakta 
30   Bkz. Ф. Х. Хузин, И. А. Гилязов, В. И. Пискарев, Б. Ф. Султанбеков, Л. А. Харисова, А. А. Иванов, А. Г. Галлямова), История	  
      	Татарстана, Глава: §27. ‘Христианизация населения Среднего Поволжья в XVIII в.’ http://www.historytat.ru/4/184.html
31   Bkz. Кононов, Проф. Др. Андрей Николаевич, История	Изучения	Тюркских	Языков	в	России	–	Дооктябрский	Период,	s. 119 ve  
       sonrası
32    Bu üniversite hakkında daha fazla bilgi için bkz.: Kononov, Prof. Dr. Andrey Nikolayeviç, Rusya’da Türk Dillerinin Araştırılması Tarihi 
33    Bu eserler için bkz. A. Temir, “Kuzey Türkleri Edebiyatı”, s. 243-244

rak Rusya ve İdil-Ural coğrafyasındaki ceditçi aydınların önde gelenlerindendir. Togan’ın 
millî tarih konularına eğilmesinde de önemli rolü olan ve kendisinin ömür boyu hatırladığı 
R. Fahreddin, misyoner Rus, Bolşevik-Sovyet baskılarına rağmen millî duruşunu hiçbir 
zaman bozmamış, çok yönlü faaliyetiyle Tatar-Başkurtlara yol göstermiştir.25 Genel ola-
rak, Rızaeddin Fahreddin, genç Zeki Velidi’nin bilimsel zekâsını fark edip çalışmalarına 
değer veren, Ekim Devrimi’nden sonraki siyasi görüşlerine de saygı gösteren ilk İdil-Ural 
Türklerindendir. 

Z. Velidi, Astırhan’da ise dayısının da dostu olan Abdurrahman Ömerovla (Gabd-
rahman Gomeri ile) (1867-1933) tanışmıştır ki bu zât, Astırhan eşrafından olup Volga 
(İdil) nehrinin Hazar denizine kavuştuğu yerde bulunan ve son derece stratejik önemi 
olan bu Aşağı İdil şehrinde içtimai cemiyet kurucusu ve Edil (İdil) gazetesinin muharri-
ri idi.26 Togan’ın Nogay Türkleriyle olan ilişkilerinde kendisi de bir Nogay Tatarı (Türkü) 
olan Gomeri’nin27 büyük rolü vardır. Altınordu İmparatorluğu’nın yıkılmasının ardından 
bu imparatorluğun topraklarında kurulmuş altı hanlıktan biri olan Nogay Hanlığı ve onun 
tarihi, umumî Türk tarihi bütününün bir parçası olarak Z. Velidi’nin sonraki araştırmaları-
nın merkezinde yer alacak; Togan’ın gönlünü kaptırıp bir türlü kavuşamadığı ilk kadın da, 
daha sonra evleneceği ikinci eşi de Nogay Türklerinden olacaktır. 

Zakir Remiyev (Derdmend), Rızaeddin Fahreddin, Abdurahman Ömerî vd. kişiler, 
genç Togan’ın, doğup büyüdüğü Başkurt toprakları dışında ilk tanıştığı, tartıştığı, fikirle-
rinden yararlandığı ve kendilerinden etkilendiği kişilerdir.

4. Ahmet Zeki Velidi, Kazan ilmi muhitinde (1909-1911): Ahmet Zeki’nin, ciddi an-
lamda Türkoloji muhitine girdiği ilk yer ise Kazan’dır. Bu şehir, öncelikle Altınordu İmpa-
ratorluğu’ndaki önemli siyaset, kültür ve ticaret merkezlerinden biri olup imparatorluğun 
dağılmasından sonra Kazan Hanlığı’na da başkentlik yapmış, tarihî-siyasî, bilimsel-kül-
türel gelenekleri kuvvetli olan bir şehirdir. 1552’de Çarlık Rusya’nın eline geçen ve Rus 
Çarı IV. İvan (İvan Groznı ya da Korkunç İvan) ile başlayıp sonraki çarlar döneminde de 
Türk-Müslüman kültür mirası yok edilen Kazan (ve genel olarak İdil-Ural bölgesi), Luka 
Konaşeviç’in dağıtıcı faaliyetleri sonucunda yüzlerce abidesinden mahrum bırakılır.28 
Onun yepiskopluğu zamanında (1738-1758) sadece iki yılda Kazan vilayetindeki 536 ca-
miden 418’i yıktırılmış; Sibirya’daki 133 camiden sadece 35’i kalmıştı.29 1749 yangınını 
behane ederek ardından eski Tatar kasabalarını yıkıp onları yeni yerlere göçüren Luka 
Konaşeviç, 1752’de bütün eski camileri yıktırmış, Çariça Yelizaveta Petrovna’nın 1742 
fermanından güç alarak yenilerinin yapılmasını yasaklamıştı. Tatarlar bu acımasız papaza 

25   R. Fahreddin hakkında daha fazla bilgi için İsmail Türkoğlu’nun Rusya Türkleri Arasındaki Yenileşme Hareketinin Öncülerinden Rızaeddin         
       Fahreddin, Ötüken, İstanbul, 2000 kitabına; Aydar Habutdinov’un ‘Богословие Нового времени. Риза Фахретдин (1858-1936)’ makalesine    
       bakılabilir.
26   Astırhan şehrinin eğitim, matbuat, kültür muhiti hakkında daha fazla bilgi için bkz.: Selçuk Altuntaş, ‘Bürhan-ı Terakki Gazetesi Üzerine Bir 
       İnceleme’, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapılmış ve yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi (Tez danışmanı Yrd. Doç. Dr. N.    
       Muradov), İzmir, 2006
27   Gabdrahman Gomeri (Abdrahman Ömerov) hakkında daha geniş bilgi için bkz. Selçuk Altıntaş, “Astırhan’da Jön Türk Taraftarı Bir Tatar Yayın 
         Organı: Mizan Gazetesi ve İzahlı Fihristi”, Turkish Studies, İntirnational Periodical Fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 
       Volume 4/3 Spring 2009, s. 71-153
28   Bkz. Айдар Хабутдинов, ‘Габдуннасыр (Абу Наср) Курсави - татарский Лютер (ок. 1776-1812)’,  Лидеры	нации
29  Bkz. Грекулов Е. Православная	Инквизиция	 В	 России: Глава V. “Насильственное насаждение православия среди народностей 

России”, s. 4
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İbrahim’in de evine gidip gelen Togan’ın, Kazan’da tanınmasında ve çevre edinmesinde 
bu büyük gazetecinin, seyyahın, reformist aydının da rolü büyüktür. Togan’ın Kazan’da 
görüştüğü kişiler arasında ünlü Tatar şairi Abdullah Tukay (1886 - 1913), bu şehirde 
misafir müderris olarak bulunan Magripli âlim Ahmed Şinqiti (?-?) vd. vardır. Ünlü ve 
döneminin nüfuz sahibi olan bu ziyalı kişiler, Z. Velidi’nin özellikle Müslüman aydınlar 
arasında çevre edinmesini kolaylaştırmakla kalmayıp kendisinin milliyetçi-muhafazakâr 
karakterinin gelişmesinde de etkili olmuşlardır.

A. Zeki Velidi’nin Müslüman Tatar aydınları arasında saygınlık kazanmasında dayı-
sı Neccar’ın referansıyla birlikte bir yandan Ş. Mercani hakkında Arapça yazmış olduğu 
risale, diğer yandan da kendisinin ünlü İslam sosyoloğu ve tarihçisi İbn Haldun hakkın-
daki görüşlerinin önemli payı olduğunu söylemek mümkündür. Genel olarak İbn Haldun 
üzerine orijinal çalışmalarıyla tanınan günümüz bilginlerinden Prof. Dr. Ümit Hassan, İbn 
Haldun’la ilgili yazılanlardan birçoğunu, onun meşhur Mukaddime’sinden soyutlanmış, 
bu kaynak eserle bütünselliği olmayan çalışmalar olarak niteler ve “düşünürün doktri-
ninin bütünlüğünden soyutlanmış bir siyaset teorisi incelemesi yapılamaz” sonucuna 
varır.43 Ünlü İbn Haldun uzmanının, bu konuda yazılmış eserlerin seçme bibliografyası 
arasında Togan’ın çalışmalarını da zikr etmesi,44 Zeki Velidi’nin, İbn Haldun’u iyi mütalaa 
eden bir uzman olduğunu göstermektedir. Zaten Togan’ın, Şehabeddin Mercani’yi anla-
ması için Tatarların “Şigab Hazret” dedikleri ve “Tatarlarla özdeşleşen kişi”45 sayılan bu 
önemli milli liderin (Mercani’nin) de çok etkilendiği İbn Haldun’u bilmesi gerekirdi. Zeki 
Velidi’nin İbn Haldun Mukaddeme’sinden “soyutlanmayan”, daha erken yazılıp 1914’te 
Bilgi dergisinde Yusuf Akçura’nın Osmanlıcalaştırarak yayımladığı, Atatürk’ün de çok 
beğendiği; Cumhuriyet Türkiyesi’nde de ciddi şekilde tartışılan ve Togan’ın kendisi tara-
fından özetlenen çıkarımlarını, kendisininin Moğol meselesine farklı ve olumlu bakışını 
yansıtması açısından önemli bulduğumuz için kısaca şöyle aktarabiliriz: “1) Teokratizm, 
Türkler için baş belası bir zihniyettir; 2) Teokratizm, İslam camiasının öz sıfatı değildir; 
3) Biz Garp medeniyetine iltihak ederken İslamiyet de ona uymalıdır; 4) Zaten Türkler, 
tarihte her vakit saltanatı hilâfetten ayırmışlardır; 5) Türk ve Moğolların idare sisteminde 
din ile bağlı bir şey yoktur. Cengiz’in Yasa sisteminin tatbiki, İslam âleminde yeni bir devir 
açtı. Bu Yasa Türkiye’de izler (“Yasag-i Osmanî ve “tamga” sistemi) bıraktı; 6) Din ile 
hükûmet tamamiyle ayrı olmalıdır; 7) Kur’an’ın ahkâmı dünyevî ahkâmla tadil edilmelidir; 
8) Bir Şarklı milletin, insan camiası olmak itibariyle Avrupalılardan farkı yoktur; 9) Mısırlı 
Müftü Muhammed Abdu, Türkiyeli Mahmud Esad, Rusyalı Musa Carullah efendilerin İs-
lamiyeti ıslahla bunu muasır kanunlara esas etme yolundaki çabaları boş şeylerdir; 10) 
Orta Asya’daki İslam memleketlerinin Rusya’ya esir olmalarının başlıca sebebi, bunların 
Cengiz Yasası’ndan ayrılarak Şeriat’e dönmeleri olmuştur…; 11) İbn Haldun büyük ta-
rihini yazdığı zaman Türk âleminde büyük hadiseler zuhur etmişti. O, Şam’da Timür’le 
görüştü. İbn Haldun’un Türk kavmiyle ilk hakiki teması bu suretle başladı ve ayrı kitap ya-

  makalesine (Altınorda ve Varisleri İkinci Uluslararası Konferansı Bildirileri); Айдар Хабутдинов’un ‘Первый татарский политик. Рашид    
        Ибрагим (1857-1944)’ makalesine bakılabilir.
43    Bkz. Ümit Hassan, İbn Haldun – Metodu ve Siyaset Teorisi, s. 16
44    Bkz. Ümit Hassan, age, s. 349
45    Bkz. A. Xabutdinov “Отец татарской идентичности. Шигабетдин Марджани”,	Лидеры	нации s. 7

ve en sonunda da medreselerde Rusça öğretilmesiyle ilgili olarak Radloff tarafından Rus 
hükûmetine bir kanun tasarısı sunulmaktadır.”34

Togan’ın Kazan’da ziyaret ettiği ilk yerlerden biri, işte Radloff’un “tahsile düşkün” ola-
rak nitelediği kişilerin rağbet ettiği Şehabeddin Mercani’nin35 medresesidir. Habib Neccar, 
Mercani’nin; Togan da dayısı Neccar’ın yanında yetiştiği için dayısının yetiştiği Mercanî 
muhitini kendi muhiti sayan36 17-18 yaşlı Ahmet Zeki’nin, içine düştüğü ilk ilmî muhitler-
den birinin herkesçe kabullenen böyle bir ortam olması, onun hayatındaki önemli bir dö-
nüm noktasıdır. Oldukça rasyonel, yeterince milli, içinde bulunduğu zamanı ve siyasi-kül-
türel zemini doğru değerlendirip fevrî davranışlardan kaçınan realist ve dünyevi (çağdaş) 
bir din âlimi, Kazan’daki Ortodoks misyoner okullarında İslam dini ve tarihi derslerine 
girecek kadar ılımlı bir eğitimci; İdil-Ural’da, Kuzey Kafkasya topraklarının birçok yerinde 
bulunan Bulgar epigrafik abidelerini, yazıtlarını, mezar taşlarını araştırıp, Arap seyyahla-
rının eserlerindeki izlerini bulup Bulgarların, Çuvaş ve Tatar Türklerinin ortak selefi oldu-
ğunu kanıtlamış olan büyük tarihçi Mercani’nin muhiti, genç Ahmet Zeki’nin akademik 
kişiliğiyle birlikte milli karakterini de belirlemiştir. Mercani, 1885’te birinci, 1900’de de 
(ölümünden sonra) ikinci cildi yayımlanan meşhur Müstefidü’l-Ahbar fi Ahval-i Kazan 
ve Bulgar adlı kaynak eseriyle37 hem tarihçilik hem de milli kültürün araştırılması yolun-
da Togan’a kılavuzluk etmiş kişilerdendir. Zeki Velidi’nin, Kazan’a gelir gelmez Mercani 
medresesini ve Mercani’nin oğlu Burhan Molla’yı ziyaret etmesi; Mercani’nin, Arapça 
kaleme aldığı al-Tariqat al-Muthlâ (Büyük Yol),38 yine Arapça yazılmış sekiz ciltlik yazma 
Vafiyât al-Aslâf eserini ve 1881 baskılı Muntahab al-Vafiye eserini okuması, 1908-1909 
yıllarında bu sekiz ciltlik eseri baştan sona okuduktan sonra onları Türkçe bir cilt halinde 
özetlemesi bir tesadüf değildir. Z. Velidi’nin Mercani hakkında Arapça yazmış olduğu ve 
kendisini Tatarlara kabul ettiren 32 sayfalık risale de Togan’ın Mercani sevgisinden kay-
naklanmış ve bu yıllarda yazılmıştır.39

Kazan’da çok sevdiği, medresede eserlerini okuduğu ve okuttuğu İslam âlimi Musa 
Carullah Bigi40 (1875 - 25.10.1949) ile tanışınca, Arap edebiyatına meftunluğu ile onun 
takdirlerini kazanan Ahmet Zeki, çok etkilendiği bu değerli âlimle ömür boyu dostluğunu 
sürdürecek, 1940’lı yılların sonunda onu İstanbul’daki evinde altı ay ağırlayacak ve Mısır’a 
uğurlayacaktır.41 Kahire’de vefat eden M. C. Bigi’nin yıllar önce Kazan’da Z. Velidi’yi evine 
götürmesi, onu ağırlaması ve genç bilim adamının yüzüne geniş kapılar açması, halef-
selef ilişkisini çok önemseyen Togan’ın hep aklında kalacaktır. Zeki Velidi, meşhur ga-
zeteci, İslam reformisti, İslamiyeti Japonya’ya kadar yayan meşhur seyyah Abdurraşid 
İbrahim42 (1857 - 31.08.1944) ile de Musa Carullah’ın evinde tanışmıştır. Daha sonra A. 
34    A. Temir, Türkoloji Tarihinde Wilhelm Radloff Devri, s. 24
35    Ş. Mercani hakkında daha geniş bilgi için bkz. Айдар Хабутдинов, ‘Отец татарской идентичности.  Шигабетдин Марджани (1818-

1889)’, Лидеры	нации
36    Bkz. Togan, Hatıralar, s. 51
37    Bkz. Ahmet Temir, “Kuzey Türkleri Edebiyatı”, s. 229-231
38    Bkz. Togan, Hatıralar, s. 63
39    Bkz. Togan, Hatıralar, s. 51-52
40    Musa Carullah Bigi hakkında daha geniş bilgi için bkz. Айдар Хабутдинов, ‘Все дети Адама равны между собой. Муса Биги (1875-    

   1949)’, Лидеры	нации
41    Bkz. Togan, Hatıralar, s. 257
42    A. İbrahim’in hayat ve faaliyetiyle ilgili daha geniş bilgi için bkz. İsmail Türkoğlu,’nun Sibiryalı	Meşhur	Seyyah	Abdürreşid	İbrahim  

  (Ankara, Diyanet Vakfı Yay., 1997) kitabına; Japon araştırmacı Hisao Komatsu’nun “Abdurreshid Ibrahim and the Japanese Asianism”  
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Avrupa’da Arapça basılmış ve önsözü Almanca olan el-Asâr al-Baqiyya eserini alıp oku-
duğu; bu eserin önsözünü tam anlamak amacıyla Almanca öğrenmeğe başladığı; diğer 
taraftan da Prof. Katanov’dan Sibirya Türk lehçeleri, aruz, Türk tarihiyle ilgili kaynakla-
rı öğrendiği; Aristov’un Türk kavimleri etnograyası hakkındaki kitabını evirip çevirdiği; 
ünlü Türkologlar Alman asıllı Wilhelm Radloff53 (1837-1918) ve Rus asıllı gezgin G. N. 
Potanin’in (1835-1920)54 Türk halkları etnografyasıyla ilgili eserlerini incelediği yıllardır.55 
A. Zeki Velidi, aynı yıllarda Kazan Üniversitesi profesörlerinden ünlü Slav, Hint-Avrupa 
dilleri uzmanı, Türkolog, Ural dilleri fonetisti ve lengüist V. A. Bogoroditski (1857-1941)56 
ile birlikte “experimental fonetik” (uygulamalı ses bilgisi) seminar mesaileri yaparak 
“Başkurt ve Tatar Şivelerinde Ton, Vıbrasyon” çalışmasını tamamlar.57 Kur’an-ı Kerim’in 
Arapçadan Rusçaya tercümesinde otorite bir kişi olan Prof. Kraçkovski ile de mektuplaş-
ması, kendisine kitaplar yollaması,58 Zeki Velidi’yi müsteşrikler camiasında da ünlüleştir-
meğe başlamıştı.

Genel olarak, Zeki Velidi’nin de mensubu olduğu Türkoloji camiasında bizzat görüş-
tüğü Türkologlar arasında Wilhelm Radloff, Nikolay Aşmarin, V. Barthold, Bogoroditskiy, 
Fuat Köprülü, Fuat Toktarov, İstvan Györffy, Münevver Qari, Gyula Nemeth, Hüseyin Na-
mık Orkun, Nikolay Katanov, Melioranskiy, Abdülkadir İnan, Rykov, Samoyloviç, Jean 
Deny, Abdullah Battal Taymas, Ahmet Baytursunov vd. bulunmaktadır. Türklükbiliminin 
bu ünlü uzmanlarıyla olan şahsi ve bilimsel münasebeti, bu değerli bilim adamlarının 
Togan’ı saygıyla zikr etmeleri, Zeki Velidi’nin değerli bir Türkolog olduğunu göstermek-
tedir.

SONUÇ
1) Zeki Velidi Togan’ın hayat ve faaliyetinin halef-selef ilişkisi çerçevesinde şekillen-

diğini söyleyebiliriz;
2) Buhara’da bir Nakşibendi şeyhi olan Türkmen bir din adamından etkilenen, refor-

mist görüşlerinden dolayı din eğitimi aldığı Buhara’da ve memleketi Kazan’da tekfir edilip 
İstanbul’da (Üsküdar’da) vefat eden Kursavi (1776-1812), Kursavi’yle hiç görüşmeyip 
ondan etkilenen Mercani (1818-1889), Mercani’yi de görmeyip onun etkisiyle büyük ta-
rihçi olan Togan’ın (1890-1970) doğum-ölüm yıllarına, çalışmalarına ve etkilerine bakıl-
dığında bu selef-halef ilişkisi daha net görülecektir;

3) Togan’ın bu ilişkiler içindeki konumu milli-muhafazakâr ve liberal bir tutumdur;
4) Togan, Türkoloji alanında hocalarının gölgesinde kalmayan, herkesçe kabullenen bir 

Türklük bilimci; öğrencilerinin ve ardıllarının da önünü açan büyük bir öğretmendir;
5) Doğumunun 120, vefatının 40. yılında Prof. Dr. Zeki Velidi Togan’ı rahmetle anıyor, 

kendisinin Türkoloji muhitindeki seçkin yerini, bu konularda sürdüreceğimiz diğer yazı-
larda belirteceğimizden, bu çalışmayı burada sınırlandırıyoruz.

53    Radloff ve çalışmaları hak. bkz. A. Temir, Türkoloji Tarihinde Wilhelm Radloff Devri; Юдакин, age, s. 405-410; Eren, age, s. 262-269
54    Potanin’in çalışmaları hak. bkz. Eren, age, s. 258-259
55    Bkz. Togan, Hatıralar, s. 86-87
56    Bogoroditski hakkında daha geniş bilgi için bkz. Yudakin, age, s. 89-93
57    Bkz. Togan, Hatıralar, s. 87
58    Bkz. Togan, Hatıralar, s. 89

zıp bu hatıratı tesbit etti; 12) Timür, memleketini Yasa ve Tüzük’le idare etti.”46 Togan’ın, 
-Prof. Fuad Köprülü’nün de itirazlarına sebep olan- Osmanlı hanedanını da bir Moğol 
kavmine “bağlamak” isteğinde, 600 yıl iktidarı süren Osmanlı’yı ayakta tutan unsurun de-
rin katlarında Şeriat’ın değil, Yasa’nın olduğunu vurgulamak istemesi olsa gerektir. Zeki 
Velidi’nin, altını çizerek dile getirdiği Türk tarihinin bu önemli meselesi, devlet yapısıyla 
ilgili günümüzdeki tartışmaları da çözümleyecek niteliktedir…

5. Togan’ın, Kazan’da Gayrimüslüm Türkoloji çevresi (1909-1911): Kazan’da özel 
Rusça öğretmeni Yemelyanov aracılığıyla Türk kökenli iki Türkologla tanışan Z. Velidi, 
onların sayesinde artık asıl Türkoloji muhitinin içine girecektir. Bu Türkologlardan bi-
rincisi Turak ulusunun Hakas (Sagay) Türklerinden Prof. Nikolay Feodoroviç Katanov47 
(Hakas-Sagay Türkçesindeki asıl adı Xızıl Olgı Pora Katan’dır)48 (1862-1922); ikincisi ise 
ünlü Çuvaş bilgini Prof. Aşmarin’dir (1870-1933). Onlarla tanıştıktan sonra genç Zeki 
Velidi’nin Kazan’daki müsteşrikler (doğubilimciler) arasında da artık yeri vardır. Ahmet 
Zeki, Prof. Aşmarin’in49 Rusya Eğitim Bakanlığı dergisinde basılmış “Tatar Edebiyatı” adlı 
Rusça makalesini Tatarcaya tercüme edecek kadar Rusça bilmekte ve Tatar yazı dilinde 
makaleler kaleme almaktadır.50

1909-1910 ders yılında Kazan’daki Kasımiye Medresesi’nde Türk tarihi ve Arap ede-
biyatı muallimliğine atanan Zeki Velidi, Türk Tarihi (bu eser Türk-Tatar Tarihi adıyla ba-
sılmıştır) adlı eserini yazmakla birlikte ünlü doğubilimci, Türk halkları tarihçisi Wilhelm 
Barthold’un51 (1869-1930) Orta Asya tarihiyle ilgili kitabını, Karamzin’in tarih kitaplarını, 
Katanov’un yardımıyla edindiği matbu ve yazma eserleri ve hatıralarında dile getirdiği 
birçok eseri okur. Türk, Moğol tarihine olan ilgisi onu yabancı bilim adamlarının eserlerini 
okumaya da sevk eder ve bu eserler, onun liberal bilim adamı karakterinin oluşmasında 
önemli bir rol oynar. Togan, daha genç yaşlarından itibaren tarih araştırmalarında coğraf-
ya faktörünün belirleyiciliğini, coğrafyayı ve tarihi coğrafyayı bilmeden bu araştırmaların 
ehemmiyetsiz ve gayriilmî olduğunu fark eder. Moğollarla, Cengiz Han’la, Emir Timur’la 
ilgili önyargılı görüşlerin aksine, onları umumi Türk tarihinin bir parçası olarak görür. 
Osmanlı hanedanının da köken itibariyle Oğuzların Kayı boyundan mı, Moğolların Kay 
boyundan mı geldiği konusunda tereddütleri,52 hakikate ulaşmak için taşlaşmış fikirlere 
şüpheyle bakma yaklaşımı, kendisine karşı sert reddiyelerin yazılmasına neden olsa da, 
hayatının son günlerine kadar velud bilim adamı niteliğini kaybetmeyen Togan’ın hiç vaz-
geçmediği, doğru bulduğu usullerdendir.

Önemli bir kısmını Kazan’da geçirdiği 1910-1912 yılları, 20 yaşlı Zeki Velidi’nin, Ka-
zan Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde dinleyici olarak geçirdiği; bir taraftan iki ciltlik Türk 
ve Tatar Tarihi kitabını yazdığı, Prof. Katanov’un şahsi kütüphanesinden el-Biruni’nin 

46    Bkz. Togan, Hatıralar, s. 104-105
47    Katanov’un Türkoloji alanındaki çalışmaları hakkında daha geniş bilgi için bkz. Юдакин, Проф. Др. А. П., Урало-Алтайское	(Тюрко-

Монгольское)	Языкознание,	Энциклопедия	 серия:	Ведущие	 языковеды	мира,	 4, Москва, 2001, s. 239-242; Eren, Prof. Dr. Hasan, 
Türklük	Bilimi	Sözlüğü	(I.	Yabancı	Türkologlar), TDK Yay. 705, Ankara, 1998, s. 186-187

48    Bkz. N. F. Katanov, Tallap Algan Pılıg Toğıstarı – Bilimsel Eserlerinden Seçmeler, s. 357
49    Aşmarin’in Türkoloji çalışmaları hakkında bkz. Юдакин, age, s. 48-50; Eren, age, s. 105-107
50    Bkz. Togan, Hatıralar, s. 55-56
51    Barthold’un Doğubilimciliği ve Türkoloji alanındaki çalışmaları hak. geniş bilgi için bkz. Юдакин, age, s. 59-62
52    Bkz. T. Baykara, age, s. 61
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TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI İLE İLİŞKİLER
NELER OLDU? NELER YAPILABİLİR?

 
Yrd. Doç. Dr. Umut ARIK
Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi
(Büyükelçi - Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Kurucu Başkanı)

 

Süper güçlerin başını çektiği Doğu ve Batı blokları arasındaki Soğuk Savaş, Sovyetler 
Birliğinin askeri varlığını, sosyal ve  ekonomik açılardan  gereği gibi destekleyememesi 
sonucu, Doğu Avrupa’daki uydu ülkelerin Varşova Paktından  çözülmelerinin arkasından, 
Birlik üyelerinin de bağımsızlık ilan etmeleri ile sona ermiştir. Berlin Duvarının yıkılışı ve 
iki Almanya’nın birleşmesi, Demir Perdeyi kaldıran bu sonun en belirgin görüntüleridir. 

Bu yolu açan, anılan sosyal ve ekonomik yetersizlikleri gören son Sovyet Komünist 
Partisi Birinci Sekreteri Mikhail Gorbachev’in uygulamaya koymak istediği saydamlık 
(glastnost) ve yeniden yapılanma (perestroika) politikalarıdır. Sovyet lideri bu yaklaşım-
larla, toplumu ve ekonomiyi gerçekçi bir değişime yöneltmek isterken, sistemin bütün 
çürük ve tutarsız yanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durumda, toplum, say-
damlığı, kokuşmuş düzenin değiştirilmesi, yeniden yapılanmayı ise ulusal egemenliklerin 
vurgulanması olarak algılamıştır.

Bu algılamaların yarattığı genel siyasal tedirginliğe karşı  çare olarak,  ordu, gizli ser-
vis ve partinin bazı kesimleri Gorbachev’i devirecek bir darbe uygulamayı yeğlemişler, 
ancak Moskova’da Rus Komünist Partisi lideri Yeltsin’in başını çektiği bir grup, bu darbe-
cilere karşı çıkarak, anılan girişimi başarısızlığa uğratmış ve Sovyetler Birliğinin, kendisi-
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Aradan ancak üç yıl gibi uzunca bir zaman geçtikten sonradır ki Türkiye Cumhuriye-
ti, Türk devlet ve bölgeleriyle ilişkilerini sistemli, planlı ve tutarlı bir biçimde yürütmek 
amacıyla, yeni bir kurumsal yapılanmaya gitmek istemiştir. Önce bu kurumsallaşmanın 
içeriği gibi temel konular yerine nereye bağlı olacağı konusu sorun yaratmış, sonun-
da doğrudan Başbakana bağlı olarak tüm devlet kuruluşları üzerinde etkili bir eşgüdüm 
sağlayacak bir kurum  yerine,  Dışişleri Bakanına bağlı bir yapı öngörülmüştür. Bozuk 
bir Türkçe ile Ekonomik, Kültürel, Eğitim, Teknik İşbirliği Başkanlığı (EKETİB)  adı ta-
kılan bu büronun başından itibaren bir çok sakatlıkla malul olması için adeta özel çaba 
gösterilmiştir. Bir defa, daha isminden belli olduğu gibi kültür, eğitim ve teknik işbirliği 
sorunlarının tek bir alanın parçaları olduğu yadsınmıştır. İkincisi, ekonomik alandaki des-
tek çalışmalarına Maliye, Hazine ve Dış Ticaret alanlarında çalışan Bakanlık düzeyindeki 
kurumlardan sert engellemeler gelmiş, üstüne üstlük bir de aynı konuda çalışmak üzere 
ayrı bir Devlet Bakanlığı görevlendirilmiştir. Üçüncüsü, Dışişleri Bakanı şemsiyesi Bakan-
lıklararası koordinasyonu sağlama gücünü verememiştir. Dördüncüsü, Dışişleri Bakan-
lığı içinde bölge ile ilgili Genel Müdürlükler ve ekonomi, kültür, teknik işbirliği birimleri, 
yetkilerini bu yeni yapıya devretmek şöyle dursun, bu yapılanmayı adeta düşman görerek 
baltalamışlardır. Beşincisi, bizzat Dışişleri Bakanlığı bu yardım ve destek kuruluşunun 
çalışma yaptığı bölgelerde, yerel makamlarla bağlantı kuracak uzantılara sahip olması-
na karşı çıkmaya kalkmıştır. Altıncısı, güya kolaylık olsun diye denetimi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi KİT Komisyonuna bırakılan kurumun çalışmaları incelenirken, devlet eliyle 
yardım öngören bu yapılanmaya neden kar etmediğinin sorulduğu, toplumdan gönüllü 
kuruluşlar eliyle destek sağlanmaya çalışıldığı zaman,  yolsuzluk suçlamalarının yapıldığı 
görülmüştür. Hatta, yardım faaliyetleri hakkında Başbakanlık Devlet Denetleme Kuruluna, 
Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kuruluna suç duyurularında bulunulduğu, MİT’e ihbarların 
olduğu variddir. Bir kısmı dış kaynaklı olan bu baltalama faaliyetlerine karşı, medyaya da 
yalan, yanlış dedikodular sızdırılmış, hatta kurumun Azerbaycan’da Haydar Aliyev’e dar-
be düzenlediğine kadar varan saçmalıklar ortaya atılmıştır.En sonunda da, bütçe sıkıntı-
ları gerekçe gösterilerek, kurumun ödenekleri yıllık 300 bin dolar gibi zavallı bir düzeye 
indirilmiştir.

Bu acı durumun yarattığı sıkıntılara rağmen, kurum görevini önemli ölçüde başarıyla 
yürütebilmiş, Kuruluş  Yasasında verilen yetkiye dayanılarak  kurumun doğrudan ve  biz-
zat Dışişleri Bakanına bağlı fakat otonom bir örgüt olması sağlanmış, adı Türk İşbirliği 
ve Kalkınma Ajansı (TİKA) olarak değiştirilmiş, yardım faaliyetlerini yürütmek için ilgili 
ülkelerin yetkili makamları nezdinde temsilcilikler açılmış, bağımsızlığın perçinlenmesin-
de yeni Cumhuriyetlerin vazgeçilmez ve güvenilir destekçisi olunabilmiştir. Ayrıca, Bir-
leşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) , Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkın-
ma Teşkilatı (OECD) ve Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC),  Avrupa Birliği, Ekonomik 
İşbirliği Örgütü, İslam Konferansı  Teşkilatı gibi örgütlerle yapısal bağlar kurulmuş, Türk 
Devlet Başkanları Zirveleri başlatılmıştır.

Bu başlangıç döneminde gerçekleştirilmek istenen  hizmetler aslında , gerçekçi ve 
sağlam bir ana plan ve iş programı çerçevesinde düzenlenmeye çalışılmıştır. Sözkonusu 
ana plan ve iş programının unsurları şöylece özetlenebilir:

ne bağlı Sovyet Cumhuriyetlerinin ayrı milli devletler haline gelmesi sonucu dağılmasına 
giden yolu açmıştır.

Bu dağılma, Avrasya bölgesinde yeni bağımsız Türk Devletlerinin doğmasına olanak 
sağlamıştır.

Bu gelişmeden önce Türklerin Dünyada Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti olarak yalnız  iki bağımsız devleti varken, bunlara Sovyetlerin dağılmasıy-
la, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan eklenmiştir. Ayrıca, 
bağımsız olmamak ve Rusya Federasyonu içinde kalmakla beraber, Çeçen, Kazan Tatar, 
Başkırt, Dağistan, Tuva-Saka, Çuvaş Türk mevcudiyetleri ile Ukrayna içinde Kırım Tatar, 
Moldova’da Gagavuz, Gürcistan’da Acara, Tacikistan’da Özbek varlıkları da ayrıcalıklarını 
daha güçlü biçimde algılamaya yönelmiştir. Bunlara, Bulgaristan’daki Türk varlığı ile Bos-
na-Hersek ve Makedonya’daki toplulukları da katmak olasıdır. Nihayet Yunanistan, Çin, 
İran, Suriye ve Irak’taki Türkler de bu yeni gelişme çerçevesinde benliklerini bir başka 
güvenle özümsemeye başlamıştır.

Sözkonusu gelişme birden bire, sayıları 250 milyonu aşan Türk kökenli bir kitle-
nin uluslararası planda  Türkiye’nin desteğiyle kendilerine daha güvenli ortamlar sağ-
layıp, sağlayamayacakları ve bağımsızlıklarını kazananların dünya ile bütünleşmelerine 
Türkiye’nin ne ölçüde yardımcı olabileceği gibi soruları ortaya çıkarmıştır. Bu sorular 
sadece Türkiye’de değil, Sovyetlerin ani dağılışına pek de hazırlıklı olmayan tüm dünya-
da etraflı değerlendirmelere ve genel ilgiye yol açmıştır. Kimileri, 21. yüzyılın Türklerin 
olacağını söylerken, kimileri de bu bölgelerin bir çok karışıklıklara ve çatışmalara gebe 
olduğu savını ortaya atmışlardır.         

Bu gelişmelerin yirmi yıl ardından neler söylenebilir? Özetle, ne  21.yüzyıl Türk yüzyılı 
olmuştur ne de Türklerin egemen olduğu  bölgelerde büyük karışıklıklar çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti , sürecin başlangıcında tüm dünya gibi hazırlıksız yakalanmış, 
duygusal bir yaklaşımla ve büyük heyecanla bu  kardeş varlıklara ardı ardına ziyaret-
ler düzenlenmiş, Sovyet sisteminde hemen herşeyi bir merkezden (Moskova’dan) bek-
lemeye alışmış yerel yetkililerin bütün taleplerine iyi niyetle olumlu cevaplar verilmiş, 
Türkiye’ye geri dönüldüğünde ise ya bu vaadler unutulmuş, veya bunları karşılayacak 
gücün bulunmadığı anlaşılmış, vaadlerin ancak belli bir kısmı, o da çoğunlukla yetersiz 
biçimde yerine getirilmeye çalışılmıştır. Durumu daha  kötüye götüren bir başka unsur da 
zaten kıt olan olanakların kullanılması yoluyla sağlanacak desteği yürütmek konusunda 
Türkiye Cumhuriyetinin hemen her makamının  bir rekabet ve yarışma havası içine gir-
mesi olmuştur. Pek çok alanda çakışmalar, çatışmalar ve çekişmeler kaynakların ısrafına 
neden olurken, bazı konularda da, nasıl olsa başkaları bu işleri yapıyordur kanısıyla hiç 
bir şey yapılmamıştır. Diğer taraftan, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, İran 
İslam Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, hatta ABD ve Pakistan, bu alanda Türkiye’nin ön al-
masını ve ağırlığının artmasını hoş görmemiş ve sert, yıpratıcı, zaman, zaman yıkıcı bir 
rekabet ortamı doğmuştur.
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IMF, Dünya Bankası,UNDP, OECD, DAC  gibi uluslararası ekonomik kuruluşlarla bağ-
lantılar kurulmuştur.

Tamamen Moskova’da Gosplan tarafından yapılan planlara bağlanmış bulunan do-
ğal kaynak değerlendirme sistemleri gerçekçi ekonomik projelerle değiştirilme yoluna 
gidilmiş, altın gibi değerli madenlerin , uranyum gibi stratejik maddelerin, demir, bakır, 
krom gibi sanayi hammaddelerinin rantabl biçimde değerlendirilmesi için yerel proje ge-
liştirme birimleri kurularak, buralarda projecilik faaliyetleri öğretilmiş, gerçekleştirilmiş  
ve yapılan projeler uluslararası piyasalar ve fiat belirleme sistemleri ile ilgilendirilmiştir.

Yine tamamen Moskova’da tasarlanan alt yapı sistemleri ulusal ihtiyaçlar ve ulusal çı-
karların gerektirdiği uluslararası bağlantılar gözönüne alınarak yeniden değerlendirilmiş, 
enerji, ulaştırma, iletişim ve benzeri bağlantılar bu yeni değerlendirmeler çerçevesinde 
gerçek ve karlı  gereksinimlere uyarlanmışlardır. Boru hatları, demiryolu, karayolu ve 
havayolu bağlantıları Moskova boyunduruğundan kurtarılmaya çalışılmıştır. Daha sonra 
NABUCCO haline gelen petrol ve gaz boru hatları, Avrupayı Avrasyaya bağlayan ve Yeni 
İpek Yolu olarak anılan kara ve demiryolları bağlantıları Uluslararası Enerji Ajansı/IEA ve 
BM/ECOSOC desteği ile tasarlanmıştır.  Türk Hava Yollarının ilgili başkentlere doğrudan 
uçması yoluyla  dış dünya ile sertbestçe bütünleşmeyi sağlayabilecek yeni ağlar gerçek-
leştirilmiş, kara ve demiryolu ve boru hattı bağlantıları projelendirilmiştir. Eski, uyumsuz 
Sovyet standartları değiştirilerek, tarım, endüstri, ulaşım, iletişim, hizmetler sektörlerin-
de  uluslararası kabul gören standartlara bağlanılmıştır. Kara ve demiryollarında, hava 
ulaşımında, limanlarda dünyayaya uymayan Sovyet standartlarının yerine uluslararası 
yöntem, işaret ve standartlar getirilmiştir. 

Bu işlemlerin gerçekleşmesinde Merkez Bankası, özel bankalar, İstanbul borsası, TÜ-
SİAD, Odalar Birliği, Belediyeler Birliği, TODAİE, TÜBİTAK, Türk Standartlar Enstitüsü, 
Türkiye İstatistik Enstitüsü gibi kurumların desteği sağlanmıştır.

Anılan ülkelere yatırım hey’etleri gönderilmiş, bu hey’etlere sadece Türk değil, AB, 
ABD, Japonya’dan da iş adamları dahil edilmiştir.

Bu çerçevede, büyük sanayi projeleri,  yerel küçük sanayi bölgeleri, örnek tarım işlet-
meleri, Alış Veriş Merkezleri, borsalar, bankalar, proje kuruluşları ve ekonomiyi serbest 
hale getirip, piyasaya yönlendirecek diğer  kurumlar  tesis edilmişlerdir. Ticaret Fuar ve 
Sergileri düzenlenmiştir. EXIMBANK vasıtasıyla ihracat garanti ve kredilerinin sağlanma-
sı koordone edilmiştir. Türkiye’deki Fuar ve Sergilerde anılan ülke ürünlerinin tanıtımı 
sağlanmıştır.

Eğitim, Kültür, Teknik ve Sosyal İşbirliği:

Anılan ülkelerin kültür birliğini pekiştirmek amacıyla bir Türk Tarih Kongresi yapıla-
rak, ortak Türk tarihi yazımı kararlaştırılmış, sözkonusu projeyi gerçekleştirmek üzere 
ilgili ülkelerden bilim adamları Türkiye’ye getirilmiş ve bir proje ofisi kurularak çalışma-
lara başlatılmıştır.

Siyasal Düzey:

İlk hedef  Sovyet sisteminden liberal, demokratik, piyasa ekonomisine dayalı bir  sis-
teme geçişin düzenlenmesi olmuştur. Bu amaçla önce yeni anayasaların yapılmasına 
çalışılmıştır. Bu çalışmalarda  yerel makamlara destek olmak üzere ilgilenilen  ülkelerin 
Başbakanlıkları veya Dışişleri Bakanlıkları içinde çalışan TİKA temsilcilikleri açılmıştır. Bu 
sürece bağlı olarak gereken yasal düzenlemeleri de hazırlamak üzere güçlü bir bilim eki-
bi mahalline gönderilmiştir. Meclislerin yapılanması sağlanmış ve TBMM ile bağlantıları 
kurulmuştur. Merkezi  Hükümet Teşkilatının dönüşümüne destek olunmuştur. Mahalli 
idarelerde mümkün olduğu ölçüde toplumsal temsile dayanan bir değişime yönelinmiş-
tir. Bütün bu çalışmalarda yararlanılmak amacıyla, hemen her düzeyde yerel yöneticiler 
arasından seçilen yetkililer Türkiye’de staj ve kurslara tabi tutulmuştur.

Anılan  ülkelerin bağımsızlıklarının ilk olarak Türkiye tarafından tanınması sağlanmış,  
bu ülkelerde Türk Büyükelçilikleri  kurulmuş, onlara Türkiye’de Büyükelçilikler açılmış, 
Büyükelçilerine ikametgah verilmiş ve bu faaliyetlerin masrafları yüklenilmiş, sözkonusu 
ülkelerin diğer devletler nezdinde temsilleri için Türkiye Büyükelçiliklerinden yararlanıl-
mış, Bölgesel ve Uluslararası Kuruluşlarla bütünleşmelerine yardım edilmiştir. Sözko-
nusu ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları yetkililerinin T.C. Dışişleri Akademisinde eğitilmeleri 
için burs verilmiş, yer ve iaşe sağlanmıştır. 

Bu ülkelerle Türkiye arasında, ulaştırma, teknik işbirliği, kültür ve eğitim, çifte vergi-
lendirmenin önlenmesi, sivil havacılık, basın-yayın ve benzeri temel anlaşmalar imzalan-
mıştır.

Sözkonusu ülkelerin Avrupa Konseyi, NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü, Av-
rupa Birliği, İslam Konferansı Örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Örgütü  gibi bölgesel, BM ve ihtisas teşekkülleri gibi küresel örgütlerle bağlantı-
ları kurulmuştur.  

Ekonomik Düzey:

Ülke ekonomilerinin merkezden planlı Sovyet sisteminden çıkarılıp, piyasa ekono-
misi, serbest girişimcilik, üretim ve ticarete yönlendirilmesi ilk hedef olmuştur. Bu çer-
çevede bağımsız milli paralar çıkarılmasına yardım edilmiş, para sistemlerinin ulusal 
ekonomik ve doğal değerlere bağlanması sağlanmış,bu bağlamda merkez bankaları ve 
bankacılık sistemleri kurulmasına destek olunmuş, sermaye piyasalarının şekillendiril-
mesine çalışılmıştır. 

Maliye, Hazine ve Bütçe sistemlerinin, milli gelir hesaplarının, istatistiklerin  ulusla-
rarası normlara uydurulması için destek verilmiştir. Uuluslararası piyasalarla ilişkiler ge-
liştirilmiş, üretim faktörlerinin kamu mülkiyetinden özel mülkiyete aktarılması (özelleştir-
me) çabası başlatılmış, toprak ve tarım reformları ile kolhoz ve sovhozlar özel teşebbüs 
haline getirilmeye başlanmış, sanayi ve hizmetler alanlarında çalışan kamusal ekonomik 
kuruluşların  özelleştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirilmiş, gerek yerli gerek 
yabancı sermaye için olumlu ortamlar ve girişimciliği kolaylaştıracak koşullar hazırlana-
rak, ekonomilerin durgunluktan kurtarılıp, dış dünyaya açılmasına destek olunmuştur.
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Bu acı durumdan sür’atle çıkılması gerekir.
Çıkış yolu  bir Türk Devletleri İşbirliği Örgütü ve Sekreteryası kurarak yeni bir hamle 

ile bütün ilgililer ve katılımcılar için çok yararlı olacak işbirliği girişimlerine germi vermek, 
gerek Türkiye’de gerek uluslararası düzeyde sergilediğimiz düzensiz, çelişkili  ve çakış-
malı çok başlılık ve şaşkınlıktan kurtulmaktır. Bu çalışmayı yapabilecek birikim Türkiye’de 
mevcuttur.     

Aynı amaçla bir Türk Dil Kongresi yapılarak, ortak Türk lugatı, grameri ve edebiyat 
tarihi ve antolojileri  yazımı kararlaştırılmış, sözkonusu projeyi gerçekleştirmek üzere il-
gili ülkelerden bilim adamları Türkiye’ye getirilmiş, bir proje ofisi kurularak çalışmalara 
başlanmıştır.

Ortak bir alfabenin kabulü için bilimsel konferanslar düzenlenmiş ve mevcut Türk 
alfabesinin bazı değişimlerle anılan ülkelerde kullanılmaya başlanması sağlanmıştır.

“Onbin Öğrenci” projesi olarak tanınan proje çerçevesinde anılan ülkelerin yetenekli 
gençlerine Türkiye’de eğitim verilmesine başlanmıştır.

Bilim adamları bu ülkelere gönderilmiş ve oralardan davetler yapılmıştır. Avrasya Üni-
versiteler Birliği kurulmuş, doktora konuları ahenkleştirilmiştir.

Anılan ülkeler bürokratlarının Türkiye’de kurslara daveti sağlanmış, Türk özel sektö-
ründe, genç girişimci ve iş adamlarına stajlar verilmiştir.

TÜBİTAK ve ODTÜ’nün işbirliği ile internet ve bilgisayarlı iletişim ahenleştirilmesine 
gidilmiştir.

TV ve Radyo yayınlarının Türkiye’de ve o ülkelerde karşılıklı izlenmesi sağlanmış, Av-
rasya Televizyonu kurulmuş, Avrasya Televizyon ve Yayın Birliği örgütlenmiştir.

Avrasya Yazarlar Birliği kurulmuş ve yıllık ve devrevi toplantılar düzenlenmiştir.
TÜRKSOY’un kurulmasına destek olunmuştur.
Anılan ülkelerde gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerek özel sektör ve gönüllü kuruluşlar 

tarafından okul, yüksek okul ve üniversiteler kurulmasına önayak olunmuştur.
Avrasya Film ve Sanat Festivalleri düzenlenmeye başlanmıştır.      
UNESCO ile bağlantılar kurulmuştur.
Bilimsel ağırlıklı bir Avrasya Etüdleri yayını Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış, 

aylık bir Avrasya Haberler Bülteni ve düzenli Avrasya ülke raporları çıkarılmıştır.
Diyanet İşlerinin ilgili ülkelerde ibadet ve din eğitimi konularında destek sağlamak 

üzere inşaat projeleri de dahil özgün çalışmalar yapmalarına destek olunmuştur. 
Avrasya Kadınlar Birliği kurulmuştur.
Avrasya Sendikalar Birliği kurulmuştur.
Avrasya Parlamentolar Birliği kurulmuştur.
Avrasya Belediyeler Birliği kurulmuştur.
Bu çok yönlü entegre programın daha bir çok ayrıntısı mevcut olup, TİKA arşivleri 

incelendiğinde daha etraflı bir Compendium elde edilebilir. Ancak, ne yazık ki ilk beş yıllık 
mevcudiyeti sırasında TİKA’nın başlattığı, ilerlettiği ve kimisi sonuçlandırdığı bu çalış-
malar daha sonra duraklamış, kurum bir kenara itilmiş ve ana hedef tamamen gözden 
kaçırılmıştır.

Bu durgunluk döneminde maalesef Türk Dünyasının Türkiye ile ilgili umutlarının kı-
rılmasına ve Türkiye’ye güvenin sarsılmasına yol açılmış, ilgili ülkeler kendilerine Türkiye 
dışında uluslararası ortaklar aramaya başlamışlar, Rusya, Çin, İran, Suudi Arabistan, Pa-
kistan, Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD bu arayışa olumlu cevap veren ve Türkiye’den çok 
daha tutarlı ve azimli davranan partönerler olmuşlardır.

Türkiye’nin ne derece gerilerde kaldığı, Rusya ve Çin öncülüğünde Avrasya Türk 
Cumhuriyetlerini toplayan ShangHai İşbirliği Örgütüne gözlemci olarak dahi alınmayı-
şından anlaşılmaktadır.
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SOYKIRIM İDDİASI KONUSUNDA  
TÜRK DIŞ POLİTİKASI İÇİN BİR ÖNERİ

Yrd. Doç. Dr. Necati İYİKAN 
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Türkiye’nin dış politika alanında yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan ve her yılın 
24 Nisanı’na yaklaşıldığında ülkenin karşısına çıkan Ermeni soykırımı iddiası konusunda 
bugüne dek gerek akademik çevrelerde, gerekse medya alanında yazılıp çizilenler bir 
öncekinden farklı değildir. Siyasi sorunların çözümsüzlüğü âdeta “kangren” hâline 
gelmiş; problemin sona erdirilmesi için makro etkisi olacak etkin ve kalıcı politikalar 
üretme zarureti ortaya çıkmıştır.

Çalışmamızda bilinenlerin tekrarından kaçınılacak; bu amaçla “soykırım” iddialarının 
tarihî perspektifine girilmeyecektir. Konunun Ermenistan ve Türkiye başta olmak üzere, 
doğrudan bağlantısı olan ülkelerde iç siyasete etkisi; bunun ikili ilişkilere yansıması, ABD 
boyutu ve Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine etkileri analiz edilmeye çalışılacaktır.

Bugüne kadar soykırım iddiası konusunda Türkiye’de dile getirilen öneriler; 
alınan tedbirler:

Genel itibarıyla resmî devlet söylemi geliştirilmiş; hiçbir zaman soykırım kelimesi 
tek başına telaffuz edilmeyerek önüne “sözde” tamlaması getirilmiştir. Bu söylem,  
Parlamento’da temsil edilen –ağırlıklı olarak-  siyasi partilerin, medyanın, sivil toplum 
kuruluşlarının ve halkın desteğini almıştır. Türk bilim insanları, İngilizce başta olmak üzere 
çeşitli dillerde, konuyla ilgili düşüncelerini dünya kamuoyuna bildirmiş; ancak subjektif 
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diye nitelenen bu bilgilendirmeler, derinlemesine incelenmeden, taraftar toplama olarak 
değerlendirilmiştir.  Objektif ve özgürlükçü olduğunu ileri süren Batı dünyası, önüne 
serilen belgeleri yok sayma, inanmama yolunu seçmiş –Fransa örneğinde olduğu gibi- 
soykırım olmadığının söylenmesini bile yasalarıyla engellemiş, dolayısıyla bu açıdan 
konuya açıklık ve çözüm getirme yolları baştan kapanmıştır. 

“Türkiye Cumhuriyeti’nin arşivler açılsın; bilim insanlarının bağımsız, tarafsız 
araştırma yapmaları sağlansın” önerisi de Ermenistan tarafından desteklenmemiş ve 
sorunun çözümüne katkı sağlamamıştır. 

10 Ekim 2009 tarihinde, Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin 
kurulmasına dair imzalanan protokol, dünya kamuoyunun ilgisini çekmiş; ancak 
Ermenistan Anayasa Mahkemesi’nin “soykırım” konusuyla ilgili yaptığı itiraz nedeniyle 
yine  çıkmaza girmiştir. 

Bir başka ifadeyle iki ülke arasındaki diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler, bu 
sorun nedeniyle askıya alınmıştır. Kısa, orta ve uzun vadede de sorunun çözümünün 
belirsizliğini koruması beklenmektedir. Bu çalışmada, soruna olası bir çözüm önerisi 
getirilmeye çalışılacak; konu Türkiye ve Ermenistan dışındaki ilgili ülkeler bazında da 
değerlendirilecektir.  

ABD ve soykırım:

Türkiye ve Ermenistan dışında, bu sorunun çözümünde önem taşıyan ve temel 
taşlarından biri olan ülke, ABD’dir.   Soykırım iddiası konusu, ABD’nin iç siyasetinde 
değerlendirilmektedir.  Bu ülkede, istisnasız her başkanlık seçiminde “soykırım” gündeme 
getirilmiş; adaylar bu doğrultuda sözler vermiştir. Bugünkü Başkan Barack Obama’nın  
4 Kasım 2009 seçim kampanyası sırasında ABD’nin, dürüstçe Ermeni soykırımından 
bahseden1 bir başkanı hak ettiğini dile getirmesi, buna verilecek önemli bir örnektir. 

Soykırım iddiaları, Washington sınırları dışında da seçim siyasetinin gündeminde  
yer almış; kamuoyunda siyasi aktörler arasında sert tartışmalara neden olmuştur. Jean 
Schmidt, -son seçimde Ohio eyaleti, 2. Bölge’den Temsilciler Meclisi’ne girmiştir-  seçim 
kampanyalarında konuyla ilgili düşüncesini şu şekilde dile getirmiştir: “Kendi tarih 
bilgime göre 1915’te yaşanan trajik olaylara soykırım denemez. Bu konu tartışılmaz 
değildir. Amerika’da ve dünyada çok sayıda saygın tarihçi, tam tersini söylemektedir. 
Olayı ABD Kongresi değil, uluslararası, bağımsız bir komisyon çözüme kavuşturmalıdır”2

Schmidt’in aynı bölgeden rakibi, Ermeni asıllı David Krikorian ise Schmidt’e bu 
düşüncesinden ötürü  “Türklerden soykırımı inkâr için kan parası aldığı” şeklinde 
suçlamalar yöneltmiştir.3 Buna ilişkin bir başka örnek de ABD Kongresi, Temsilciler 
Meclisi Dış İlişkiler Başkanı Howard Berman’dır. Ona göre ABD’nin sözde Ermeni 
soykırımını tanımasının zamanı gelmiştir.

1     Hürriyet gazetesi,  26.03.2009  
2     Çakırözer, Utku, Ermenilere Ohio Darbesi, Schmidt, “Benim tarih Bilgime Göre Buna Soykırım Denemez”, Milliyet, 11.06.2009. 
3     agm. 

Bu örnekler, soykırım iddialarının, okyanus ötesi bir ülkenin seçim kampanyalarını 
önemli derecede etkilediğinin; aynı şekilde Ermeni lobisinin liderler seviyesinde başarılı 
olduğuna dair örneklerdir. 

Seçim öncesi verilen vaatler, Ermenilerde bir beklentiye yol açmış; bu, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin sözde soykırımı tanıması noktasında etkili bir baskı aracı olarak 
görülmüştür. Başkanlık seçimi sonrasında ise verilen soykırımı tanıma sözleri, -her 
defasında Türkiye’nin jeopolitik, stratejik önemi gözetilerek- tutulmamıştır. Seçim 
öncesi konunun destekleyicilerinden biri olduğu izlenimini veren Barack Obama, konuyu 
gündeme getirmemiş; hatta 24 Nisan mesajında “soykırım” yerine Ermenice “Büyük 
Felaket” anlamına gelen Meds Yeghern terimini kullanmış; bu da dünya basınında 
ilginç bulunmuş ve gündeme taşınmıştır. Örnekler: Financial Times: “Obama, Türkiye 
ile ilişkileri korumak için sözünü tutmadı. ...”;  BBC:  “Başkan seçilene kadar soykırım 
kelimesini sıklıkla kullanan Obama, bu kelimeyi kullanmaktan kaçındı”; AP: “Obama 
“soykırım” demeyerek eleştirdiği Bush yönetiminin diplomatik manevralarından birini 
daha yapmış oldu.”4 Konunun  başka bir boyutu da bu tür bir siyasi söylemin Ermenilerde 
büyük hayal kırıklığı yaratmasıdır.  

Türkiye ve soykırım:

ABD Başkanlarının her sene yayınladığı 24 Nisan mesajında “soykırım” sözcüğünün 
geçmemesi için Türkiye’de âdeta bir seferberlik başlatılmaktadır. Mecliste temsil edilen 
partilerin iyi İngilizce bilen ve ABD’yi tanıyan üyelerinden gruplar oluşturulmakta; bunlar 
Washington’a giderek; siyasi karar mekanizmasındaki aktörlerle birebir konuşma yapmak 
yöntemiyle Türkiye’nin soykırım görüşüne destek aramaktadırlar. Bunun dışında Türkiye 
adına konuyla alakalı lobi faaliyetini sürdürmesi için ABD’li şirketler görevlendirilmekte; 
önemli ücretler ödenmektedir.

Türkiye’de başta Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamlarının yaklaşık Aralık 
ayından başlamak üzere ABD Başkanlarıyla  yaptıkları telefon görüşmeleri, basına 
“Sayın Cumhurbaşkanı/Başbakan, ABD Başkanı’yla  görüşmüş, Türkiye’nin düşüncesi 
dile getirilmiştir” şeklinde yansıtılmakta; bu ve buna benzer ifadeler –ve alınan yanıtlar-  
aylarca ülkenin gündemini işgal etmektedir.

Son dönemlerde Türkiye’de Ermenistan ve soykırım iddiaları üzerine üniversiteler 
bünyesinde araştırma merkezleri oluşturulmuş ve önemli eserler verilmiş; bunlar 
İngilizceye çevrilmiş; ancak, bilim çevrelerinden ve uluslararası siyasi karar 
mekanizmalarından beklenen destek gelmemiştir. Türkiye’ye soykırım iddiaları üzerinden 
yapılan baskılar devam etmiştir.

Ermenistan ve lobilerinin başarısı:

Ermeni lobileri, dünyanın değişik coğrafyasında yer alan parlamentoların, soykırım 
iddiasını tanımasını sağlamıştır. Buna ABD’den 42 eyalet önemli bir örnektir. Diğer 
örnekler ise İngiltere, Rusya,  vb.dir; Vatikan’ın da bu gruba katılması manidardır.  
4      Türkiye İçin Sözünden Döndü, Hürriyet Dış Haberler Servisi, 26.04.2009.
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Türkiye’nin komşusu Yunanistan’da, 24 Nisan’ın “Türklerin I. Dünya Savaşı’nda 
Katlettikleri Ermenileri Anma Günü” olarak kabul edilmesi de konunun makro boyutuna 
sadece bir örnektir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin tanınmalara tepkisi: 

Bilinen resmî söylemin dışına çıkılmamıştır; bu da sözde soykırımı tanıyan ülkeler 
arasındaki ilişkilere zarar vermesi ve sert şekilde kınanması olarak kendisini göstermiştir. 
Yine retorik çerçevesinin dışına çıkılmamış; ancak alınan kararların hiçbirisinde geriye 
dönüş sağlanamamış; bu da ülkenin saygınlığına gölge düşürmüştür.

Son örnek de Norveç Parlamentosu’nun 2010 Martı’nda soykırımın tanınmasına 
yönelik aldığı karardır; ardından da Türkiye’nin bilinen sonuç getirmeyen tepkisi gelmiştir. 
Başta basın olmak üzere kamuoyunun tepkisi sona erince de iki ülke arasındaki siyasi/
ekonomik, kültürel ilişkiler aralıksız devam etmiştir.

Türkiye, Ermenistan, Soykırım  

 İki ülke arasındaki ilişkilerin seyrinde sözde soykırım konusu, âdeta yol gösteren 
pusula görevini yerine getirmektedir. Ermenistan ulusal hareketinin lideri ve Ermenistan’ı 
bağımsızlığa taşıyan Levon Per- Petrosyan’ın Türkiye politikasında bu pusula istisnai olarak 
kullanılmamış; Petrosyan Türkiye’yle yapıcı, olumlu bir diyalog arama süreci başlatmak 
istemiş; bu da Ankara tarafından desteklenmiştir. Ermenistan Parlamentosu’nun 11 
Ağustos 1991’de kabul ettiği Bağımsızlık Bildirisi’nin 11. Maddesi’ndeki “Ermenistan 
Cumhuriyeti 1915’te Osmanlı devletinde ve Batı Ermenistan’da işlenen soykırımın 
uluslararası alanda kabul edilmesi için sürdürülecek çalışmaları destekleyecektir”, 
maddesi, Ankara – Erivan ilişkilerine yansıtılmamıştır. Petrosyan, diasporanın Ermenistan 
üzerindeki etkisini kırmak istemiş; hatta Aralık 1991’de Washington’da Ermeni 
diasporanın lobisinin önde gelenlerinden ABD Kongresi’nde Türkiye karşıtı politikalarını 
hafifletmelerini de istemiştir. 

Yine onun döneminde Ermenistan 1992’de, AGİT’e üye olmuş; maddeler arasında olan 
“sınırlarda değişiklik istenmeyeceği” şartını da kabul etmiştir. Petrosyan’ın bu siyaseti, 
Ermenistan’da taraftar bulamamış, liderin sonunu hazırlayan en önemli nedenlerden biri 
olarak sayılmıştır. İki ülke arasında esen barış rüzgârları, 1998’de iktidara gelen Robert 
Koçaryan’la birlikte son bulmuş; onun  “barışalım; ancak geçmişi de unutmayalım” 
sözüyle tekrar başa dönülmüştür. Halefi Sarkisyan’ın 10 Ekim 2009’da yapılan protokolle 
bağlantılı olarak “Soykırım konusunda taviz yok”5 şeklindeki açıklaması da problemin 
gündemdeki yerini ve önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Türkiye, Azerbaycan, protokol

10 Ekim 2009’da imzalanan ve Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin 
kurulmasına dair protokol, iki dost ülke olan Azerbaycan ve Türkiye’nin ilişkilerine  
sekte vurmuştur. Protokolde belirtilen Türkiye’nin sınırlarını Ermenistan’a –şartlı da 
olsa- açma olasılığı, Azerbaycan’da derin üzüntüye neden olmuş; Bakü’nün Ankara’ya 
5        http://tumgazeteler.com/?a=5489748   (18.11.10)

duyduğu güvenin zedelenmesine yol açmıştır. İlhan Aliyev, bunun üzerine Moskova’yla 
enerji konusunda yakın işbirliği arayışlarına yönelmiş; bu da Rusya’nın bölgede mevcut 
“etken ülke” konumunun daha da güçlenmesine neden olmuş; Türkiye’nin Azerbaycan 
gibi dost ve kardeş bir ülkeyi kaybetme riskini beraberinde getirmiştir.

Türkiye doğal gaz temininde Rusya’ya yüzde 60 oranında bağımlı durumdadır;  bu 
alanda bağımlılık, Batı Avrupa ülkeleri için de geçerlidir. Rusya’nın enerjideki tekelci 
gücünü kırmak adına ortaya atılan Nabucco Projesi önemlidir.  Doğal gazın Azerbaycan, 
Türkmenistan ve Kazakistan’dan alınması ve Rusya’nın dışlanarak, boru hattının Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması planlanan bu projede, Azerbaycan kilit ülkelerden 
biridir. Bahsedilen Bakü – Moskova enerji yakınlaşması da bu projeye vurulacak önemli 
sektelerden birisi olması itibarıyla önemlidir.

Türkiye’nin Ermenistan açılımıyla Güney Kafkasya’da Bakü-Ankara dostluk ilişkileriyle 
kurduğu dolaylı etkinliği de tehlikeye girmiştir. Türkiye’nin belki de en büyük kaybı 
Azerbaycan kamuoyundaki olumlu izlenimini önemli derece zedelemesi olmuştur.

Özetle:  Soykırım konusu sadece Ermenistan ve Türkiye arasındaki mikro siyasete 
etki etmemiş; konu Ermeni diasporası kanalıyla okyanus ötesine  taşınmış, “soykırım” 
iddialarının sayısız ülke tarafından gerçek kabul edilerek tanınmasıyla makro boyuta 
ulaşmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin aldığı tedbirler (bilimsel çalışmalar/ülkeler nezdindeki 
siyasi girişimler/2009 Protokolü) soykırım konusunu gündemden düşürmemiş; Türkiye 
üzerindeki soykırım iddialarını tanınması yönündeki baskıları hafifletmemiş; aksine 
artırmıştır. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası boyutta saygınlığı 
zedelenmiştir.  Ankara’nın retorik çizgilerini aşmayan karşı söylemini bırakması; caydırıcı, 
kararlı bir siyaset/dış politika üretmesi gerekmektedir.

Buna ilişkin sunulan öneri aşağıdadır; buradaki ana hedef şudur: “Soykırım 
konusunun tanınmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti devletinin üzerindeki baskıların 
azalması ya da ortadan kalkmasıdır. Derin tarihsel perspektifi olan; günümüzdeki 
bölgesel, küresel ülkeler arasındaki ilişkileri etkileme becerisini gösteren bir konunun 
gündemden düşmesinin zorluğu malumdur.

Getirilecek önerinin de buna ne derece hizmet edeceği de aynı şekilde tartışmaya 
açıktır; ancak özellikle ABD’deki Ermeni diasporası tarafından oluşturulan Türkiye’yi 
ve ülke insanını rahatsız eden mevcut “tanınma baskısı” karşısında takınılan “edilgen” 
konum, Türkiye’nin saygınlığına zarar vermekte ve ülke insanını rahatsız etmektedir.
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Çözüm önerisi:

Önerinin üç boyutu vardır:

1. Türkiye kararlılığını göstermeli ve devlet siyasetini retorikten anayasal çizgiye 
taşımalıdır:

Açıklaması: Anayasaya bir ekleme yapılarak; burada soykırım iddiaları, kesin bir 
ifadeyle “ret” edilmelidir. Bunu destekleyici bir devlet açıklaması da yapılmalıdır. Bunun 
içeriği de şöyle olmalıdır: “Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı devletinde gerçekleşen 1915 
senesindeki olayları bir “soykırım” olarak değerlendirmemektedir. Bu değerlendirmeyi 
yapan/ yapacak olan ülkelerle ekonomik, siyasi, kültürel ilişkilerimizde başta “resmî 
kınama” olmak üzere hiçbir tepki verilmemeli; ilişkiler normal seyrine devam etmeli; bu 
tanınmanın niceliği6  Ankara’nın siyasetini  değiştirmemelidir.

Bundan amaç şudur: Konunun anayasa çizgisine taşınması, Ankara’nın kararlılığını 
göstermesi açısından önemlidir; bunun paralelinde kurulan baskılarda sonuç 
alınamayacağı için baskıların azalma eğilimi göstermesi mümkün olabilecektir. Anayasal 
ifadeye bir örnek – her ne kadar konular arasında örtüşme söz konusu olmasa da - İran 
verilebilir: İran Anayasası’na göre yabancı ülke askerinin İran’da konuşlandırılması 
yasaktır; bunun paralelinde başta Rusya olmak üzere Tahran’dan gelebilecek baskılar 
bertaraf edilebilmiştir. Bir anayasa maddesinin değiştirilmesi hukuken mümkündür; 
ancak ülke kamuoyunun adeta söz birliği ederek inandığı bir maddenin değiştirilmeye 
teşebbüs edilmesinin zorluğu da ortadadır.

2. Bilimsel çalışmaların sürekliliği sağlanmalıdır:

Açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti “sözde soykırım” konusuyla ilgili yapacağı bilimsel 
araştırmalara uluslararası arenada aralıksız devam etmeli; konu bilimsellik esas alınmak 
kaydıyla -başta ABD olmak üzere- bilim dünyasının dikkatine sunmalıdır.

3.  Türkiye Cumhuriyeti bölgesel-küresel çerçevede aktif dış politika sürdürmelidir.

Açıklaması: Bu madde önerinin asıl maddesi değildir; ancak ilk iki maddeyi 
tamamlayıcı önemli bir unsurdur.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler 
Komitesi’nin 4 Mart 2010 tarihli gündemindeki 1915 olaylarına ilişkin tasarıyla ilgili 
olarak “Dünya ve bölgesel barışa bu kadar katkı yapan bir ülkeyi rahatsız edecek bir 
karar almak, hiçbir akıl ve mantıkla bağdaşır bir tutum değildir”7 ve Başbakan Erdoğan’ın 
Türkiye üzerinde soykırım üzerinde ABD kökenli baskılara karşı da “Türkiye eski Türkiye 
değildir”8 ifadeleri son maddenin önemini göstermektedir.

6      Yazar, öneriyi 9 Nisan 2010’da Akdeniz Üniversitesine bir bilimsel çalışma için gelen  Faruk  Sönmezoğlu’na dile getirmiş; Sönmezoğlu bunu 
“tartışılabilir” bulmuş; ancak kendisinin hukukçu olmadığını, soykırımı tanıyan ülke sayısı çok artarsa bunun Türkiye’den tazminat talebini haklı 
çıkartacak boyuta ulaşıp ulaşmayacağı da değerlendirmelidir” şeklinde görüşlerini dile getirmiştir. 

7     Davutoğlu’nun Ermeni Tasarısı Açıklaması, Hürriyet 3 Mart 2010. 
8     a.k. 

Önerinin olası getirileri:
1. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki mevcut olumlu siyasi, ekonomik işbirliği 

sekteye uğramayacaktır.
2. Karabağ işgali konusunda Ankara’nın Bakü’ye verdiği destek sürekliliğini 

koruyacaktır.
3. Kararlı devlet siyaseti oluşturulduğunda başta ABD kaynaklı Ermeni 

diasporasının lobisinin tanınmaya yönelik çabaları sonuç vermeyeceği için Türkiye 
Cumhuriyeti üzerinde kurulan baskılar azalacak; orta ve uzun vadede ortadan 
kalkabilecektir.

4. Konu başta ABD’de başkanlık seçimleri olmak üzere “çekim-cazibe merkezinin” 
dışına çıkacak; Ohio eyaletindeki gibi yerel seçimlere de malzeme olmayacaktır.

5. ABD-Türkiye arasındaki önemli müttefik ilişkilerine zarar vermeyecektir;
6. ABD’de soykırım konusunda Türkiye lehine çalışmalar yapan lobi şirketlerine 

maddi kaynak akışı duracaktır;
7. Ermenistan–Türkiye ilişkilerinde -ABD kaynaklı Ermeni diasporasının etkisi 

azalacağı için- Petrosyan dönemindeki olumlu siyasi diyalog ortaya çıkabilecektir;
8. ABD gibi önemli bir ülkede her sene gündeme gelerek özellikle Ermeni 

gençliğinde mevcut olan “soykırım yapılmıştır” görüşünün daha da  yerleşmesine ve 
nesilden nesle aktarılmasına araç olması önlenecektir;

9. Soykırımı tanıyan ülke sayısında bir düşüş olabilecektir;
10. Soykırımı tanıyan ülkelerle siyasi, ekonomik ilişkiler zarar görmeyecektir;
11. Türkiye Cumhuriyeti soykırım konusunda “etken/belirleyici” konumuna 

geçecek; ülkenin saygınlığı korunacaktır.
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TÜRK DÜNYASI 
SİVİL TOPLUM BİRLİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Yrd. Doç. Dr. Levent ERASLAN
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

GİRİŞ 

Sivil toplum kavramı, son yıllarda akademik ve kamusal söylem içinde yeniden can-
lanan ve toplumsal değişimin temel ve birincil aktörlerinden birisi konumundadır. Bu 
canlanış süreci toplumsal yaşamda, medyada ve literatürde de kendini göstermektedir. 
Sivil toplum bu yeniden-canlanma sürecinde toplumsal gelişimin demokratikleşmenin 
ve ekonomik kalkınmanın önemli bir itici gücü olarak kabul edilmiştir.1 

Sivil toplum kavramı, bu anlamsal yapı çokluğu ile toplumsal yapı içerisinde farklı ör-
gütsel yapılanmalar şeklinde yaygınlaşmaktadır. “Sivil toplum kuruluşları farklı alanlarda 
çalışan örgütlerden, düşünce kuruluşlarına, sosyal hareketlerden vatandaşlık inisiyatifle-
rine, hükümet -dışı örgütlerden sendikalara ve meslek odalarına kadar geniş bir yelpaze 
içinde hareket eden bir alanı temsil etmektedir. Sivil toplum söylemi sadece lokal bir 
hareket alanı dışında küreselleşmenin de etkisi ile uluslararası bir nitelik kazanmıştır.”2

Bu şekilde hızlı yaygınlaşan sivil toplumcu söylem ve uygulamalar beraberinde çok 
önemli bazı sorun alanlarını da getirmiştir. Sivil toplum kavramı farklı siyasi, ekonomik 
1    Michael Edwards, Civil Society, London, Polity Pres, 2004. (akt.: Fuat Keyman,  Türkiye’de ve Avrupa’da Sivil Toplum, Sivil     
     Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları, No: 3, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004, s.1).
2    John Keane, Global Civil Society, Cambridge University Pres. 2003 (akt.: Keyman, a.g.e., 2004, s.1).
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kurumlar kümesidir”8. Cohen ve Arato’nun sivil toplum betimlemeleri de benzer bir özel-
likler taşımaktadır. Onlar sivil toplumu ekonomi ve devlet arasındaki sosyal bir etkileşim 
alanı, her şeyden önce özel alandan (özellikle aileden) oluşan örgütlerin (özellikle gönüllü 
örgütlerin), sosyal hareketlerin ve kamusal iletişim biçimlerinin alanı olarak tanımlarlar.9 

Bu tanımlardan anlaşıldığı gibi sivil toplum kavramı, devlet ya da devlete ait olan her 
şeyle karşıt bir ilişki anlamında değildir. Ayrıca sivil toplumcu hareketlerin de sürekli 
olarak devlete karşı toplumsal alanı güçlendirme gibi bir amaçları da bulunmamakta-
dır. “Devlet, hem sivil toplumu kendi içinde toplar hem de toplum içinde bir alan işgal 
eder. Devlet, içinde hareket edilecek alanın çevresini belirler ve özenle örgütlenmesine ait 
kuralları düzenler.”10 Harold ise Seligman’a dayanarak sivil toplumun geniş boyutlarını 
açıklamak için kavramın üç kullanımını şöyle ifade eder: a) Devlet erki dışında oluşan 
sosyal gruplar ve organizasyonlar, b) Sosyal bilimlerin somut referansları temel alınarak 
oluşturulan analitik bir kavram, c) İstendik sosyal düzenin ayırt edici bir vizyonu olarak 
sivil toplum, şeklindedir.11

Toplumun Modern Yapılanmaları Sivil Toplum Kuruluşları (NGO-Non Governmen-
tal Organization Kavramı)

Modern sivil toplum yorumlamasının en önde gelen uygulaması, bireylerin, gönüllü, 
örgütlü ve saydam ilişkiler içinde toplumsal yaşamda sivil inisiyatifler oluşturabilme-
leridir. Modern sivil toplum anlayışı sivil inisiyatiflerin örgütlülüğüne vurgu yapmakta-
dır.  “Modernitenin getirdiği çatışmacı toplumsal yapı, toplumdaki farklı çıkar grupları-
nın siyasal karar mekanizmaları üzerinde baskı gücü kurma ihtiyacını ve dolayısıyla da 
STK’ların hızla kurumsallaşmasını olanaklı kılmıştır. STK’lar, liberal demokrasinin bütün 
kurum ve kurallarıyla toplumda işleyiş kazanması sonucu modern ve örgütlü yaşamın 
vazgeçilmezlerinden olmuşlardır.”12

Son dönem sivil toplum literatüründe, sivil toplum kuruluşları çeşitli şekillerde ta-
nımlanmaktadır. Nasıl sivil toplum kavramı ile ilgili bir tanımsal muğlâklık varsa aynı şe-
kilde bu muğlâklık, sivil toplum yapılanmaları için de geçerlidir. Bu tanımsal muğlâklık 
sivil toplum alanında çeşitli isimlerde yapılanmaların oluşmasına neden olmuştur. 

Sivil Toplum Kuruluşlarının Özellikleri

Sivil toplum yapılanmalarının en önemli özelliği, çağdaş, “demokratik devlet” anlayışı 
çerçevesinde bireyin, devleti “etkilemek ve denetlemek” de dâhil olmak üzere, kendi hak 
ve çıkarları doğrultusundaki amaçları gerçekleştirmek için kurulmuş yapılar olmasıdır.”13 
Sivil toplum kuruluşları, belirli mekân ve zamanda bilgiye dayanarak teşhis edilen bir 
ihtiyacı ya da ihtiyaçlar demetini karşılamayı amaç edinen, kar amacı gütmeden hizmet 

8      John Keane, Demokrasi ve Sivil Toplum, (Çev.: Erhan Akın), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1994,  s.15.
9      Jean L Cohen ve Andrew Arato,  Civil Society and Political Theory. MIT Pres, 1992, s. 440–442.
10    Doğan, a.g.e., 2000, s. 28.
11    Harold, Smith, “Civil Society: Challenging Western Models”, Journal Of Political and Military Sociology, Summer, 1999, s. 2. 
12    Mehmet Aslan, Gazanfer Kaya, “1980 Sonrası Türkiye’de Siyasal Katılımda Sivil Toplum Kuruluşları’’, C.Ü. İktisadi ve İdari 
       Bilimler Dergisi, 2002, S.1, s.216.
13    Emre Kongar, “Sivil Toplum ve Kültür”, Sivil Toplum, İstanbul 1991, s.114.

ve kültürel ögelerin kullanım alanına girmiştir. Bu kuşatım süreci sivil toplum kavramını 
gerçek felsefe, söylem ve işlevlerinden uzaklaştırmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak 
çeşitli oluşumlar sivil toplumu algıladıkları ya da algılamak istedikleri yüklemelerle ta-
nımlamışlardır. Böylece sivil toplum kavramı muğlâk bir anlamsal yapı içerisine girmiştir. 
“Bu muğlâklaşma süreci hem sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarındaki ilişkilerde 
ciddi problemler yaratırken hem de sivil toplum kavramının suiistimaline yol açan bir kul-
lanış biçimini de ortaya çıkarmıştır. Sivil toplum kavramının toplumsal sorunlara çözüm 
ve iyi toplum yönetimi temelinde ele alınması gerekirken siyasi, ekonomik ve kültürel 
ögelerin kendi iktidar ve çıkara dayalı söylemlerini meşrulaştırma sürecinde kullanılmaya 
başlanmıştır.

Peki sivil toplum nedir ? 

Genel olarak sivil toplum, toplumun sivil niteliğini vurgulayan sosyolojik bir kavram-
dır. Kavram, toplumun hem sivilliğini hem de sivil olmayan unsurlarını ayıklayarak sun-
maktadır. Bu haliyle sivil toplum bir karşıtlığı ifade etmektedir. Bu karşıtlık Fransızca bir 
sözcük olan “civil=sivil”in anlam gücünde ortaya çıkmaktadır. Medenî, uygar, nazik, kibar 
biçiminde daha çok seçkinliği ve zarafeti yüklenen sözcük, bu anlamın karşıtlarını da dı-
şarıda bırakmaktadır.3” Sivil sözcüğü Türk Dil Kurumunun sözlüğünde “askerî olmayan, 
asker sınıfından olmayan (kimse), özel bir biçimde olmayan, üniforma olmayan (giysi), 
üniforma veya özel giysi giymemiş olan şeklinde tanımlanmıştır.4

Sivil toplum kavramının tartışmalı tanımlamalarında ortak olarak grup ve toplulukla-
rın özerkliğine, eşit haklar temelinde yükselen bir yurttaşlık düzenine göndermeler yapıl-
dığını görülmektedir.5

Buradan hareketle modern sivil toplum kavramı, devlet ile ilişkili ancak özerkliğe sa-
hip olan ve toplum üyeleri tarafından kendi çıkarlarını ya da değerlerini korumak veya 
yaymak için gönüllü olarak oluşturulan örgütlenmelerin oluşturduğu bir alan anlamın-
dadır.6 Bir başka tanıma göre sivil toplum “Aile devlet ve piyasanın dışındaki, insanla-
rın ortak çıkarlarını geliştirmek için bir araya geldiği arenadır7.”  Keane ise sivil toplumu 
şöyle tanımlamaktadır; “Üyeleri asıl olarak devlet-dışı etkinlikler bütünüyle -ekonomik 
ve kültürel üretim, ev hayatı ve gönüllü örgütler-uğraşan ve bu şekilde devlet kurumları 
üzerine her tür baskı ve denetimi uygulayarak kendi kimliğini koruyan ve dönüştüren 

3    İsmail Doğan, Sivil Toplum, Ondan Bizde de Var, Sistem Yayıncılık, İstanbul,  2000, s. 20.  
4    “Sivil” kelimesinin Batı dillerindeki tanımları çeşitlilik arz etmektedir. Webster’s New Twentieth Century Dictionary of English 

Language sözlüğünde, kelimenin birbirinden farklı dokuz anlamı üzerinde durulmaktadır:1. Bir vatandaşa ya da vatandaşlara 
ilişkin olan, 2. Bir vatandanlar topluluğuna, onların yönetimlerine ya da birbirleriyle ilişkilerine yönelik olan, 3. Bir şehirde 
yaşayanlara göre olan; rustik (kırsal) ya da köy yaşayışına ilişkin olmayan, 4. Kibar; görgülü 5. Medenî (uygar) 6. Askeri ya 
da dini olmayan,7. Resmi olarak belirlenmiş zaman dilimleri, 8. Roma Medenî hukuku ya da modern Medenî hukukla ilgili 
ya da ona bağlı,”9. Hukukta, bireylerin kişisel hakları ve bunları içeren, siyasî ya da cezaî olanlardan farklı, hukuk davaları 
şeklindedir (Ayşenur Akpınar Gönenç, Sivil Toplum: Düşünsel Temelleri ve Türkiye Perspektifi, Alt kitap Yayınları, Ankara, 
2001, s.10). 

5     Muharrem Güneş, Hasan Güneş, Türkiye’de Eğitim Politikaları ve Sivil Toplum, Ankara, 2003, s. 117.
6     Björn Beckman,  “Demokratikleşmeyi Açıklamak: Sivil Toplum Kavramı Üzerine Notlar”,  Sivil Toplum, Demokrasi ve İslam 
      Dünyası, İstanbul, 1998 s. 2.
7    Sivil Toplum Endeks Projesi (STEP), Sivil Toplum Ulusal Forumu Değerlendirme Raporu, TÜSEV Yayınları, s. 5, İstanbul, 

2005. Bu tanımlama CIVICUS –(World Alliance for Citizen Participation) adlı bir kuruluşa aittir. CIVICUS; 1993 yılında 
kurulan ve özellikle katılımcı demokrasi ve vatandaşların kurumsallaşma haklarının tehdit altında olduğu alanlarda vatandaş 
hareketlerinin dünya çapında büyümesini ve korunmasını amaçlayan uluslararası bir birliktir. 



21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 313312

• Bireyin özgür iradesiyle kabullendiği değerlere dayanma, örgüt etkinliklerini demok-
ratik bir çerçevede gerçekleştirme

• Açıklık ve saydamlık ilkelerini iç işleyiş, eylem ya da siyaset ilişkileri bağlamında işler 
kılmak şeklindedir. 

Hadenaus ve Uggla ise STK’ların altı özelliğini üzerinde durmaktadırlar:19 Öncelikli ola-
rak, STK’lar devletten ve toplumun diğer iktidar sahiplerinden bağımsız olmalıdırlar. İkinci 
olarak STK’lar kendilerini yerel topluluklarla sınırlamamalı, yerel ve ulusal seviye arasında 
aracı bir yapıyı oluşturarak örgütün kalitesini artırmaya çalışmalıdır. Üçüncü olarak STK’lar 
kamusal alandan tümden bağımsız olmamalı ve sivil toplum ve kamusal alan arasında bağ-
lar oluşturmalıdır. Dördüncü olarak bütün yurttaşlara açık olmalı, beşinci olarak STK’ların 
kendileri demokratik bir örgütlenmeye sahip olmalıdırlar. Son olarak STK’lar yatay ilişkiler 
ve bağlar kurmalıdır.

Bunların yanı sıra bir STK, dürüst, adil, saygılı, güvenilir, sorumluluk sahibi ve hesap 
verebilir olmalıdır. Bu nitelikler, proje yürütme, yönetişim, insan kaynakları, para yönetimi, 
kaynak oluşturma gibi alanlarda aynı düzeyde ahlâki ve saydam biçimde uygulanabilmelidir. 
Bir STK, destekçilerine, topluma, hizmet verdiği kitleye, üyelerine, gönüllülerine ve çalışan-
larına karşı sorumluluklarını saptamalı ve yerine getirmelidir.  Modern sivil toplum, yasal 
mevzuat ortamı, toplumsal bilinç, siyaset dünyası ile karşılıklı etkileşim, siyasi saydamlık, 
iletişim ve örgütlenme kolaylıkları gibi farklı boyutlarda, demokrasi sürecinde gelişecektir. 
Modern sivil toplum anlayışı ve onun örgütlü yapılarını içeren STK’lar çoğulcu demokratik 
yaşamın vazgeçilmez ögeleri durumundadır. Bu bağlamda devlet ile sivil toplum ilişkisinin 
analizi kavramın daha derinlemesine anlaşılmasında etkili olacaktır. 

TÜRK DÜNYASI SİVİL TOPLUM BİRLİĞİ (TDSTB)

Günümüzde dünya üzerinde 7 Türk Devleti, 13 Özerk Türk Cumhuriyeti 50 civarında 
Türk topluluğu bulunmaktadır ve toplam nüfusları da 300 milyonu aşkındır. Büyük bir birlik-
telik olarak Türk dünyası tüm dünya tarafından dikkatle izlenmektedir. Devletlerin kimi siyasi 
çıkarları ya da konjokturel durumlardan ötürü yukarıda belirtilen büyük yapı işlev göreme-
mekte ve hatta Türk dünyası devlet ve toplumları arasında anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. 
Böylesi durumlarda devletlerin politika ve uygulamaları yerine sivil toplum unsurlarının 
devreye girerek etkili bir işbirliği ve geniş etki alanı tesis edebilme potansiyelleri bu çalış-
manın temel çıkış noktasıdır. 

Küresel ölçekte kendi çıkarlarına ön plana alan devletler, ortak fayda doğrultusunda 
değil farklı bağlamlarda uygulamalar yapabilirler. Bu ayrışma büyük bir topluluğun fark-
lı düşündüğünü dünya kamuoyuna göstebilmektedir. Örneğin KKTC’nin tanınmaması bu 
bağlamda ele alınabilir. Türkiye dışında hiçbir Türk dünyası devleti KKTC’yi tanımamıştır. 
Bu durumun oluşmasında küresel hegemonların tehditleri etkili olmaktadır. Bu yüzden ken-
disi etkili olamayan devletler STK’larını işe koşarak bu işbirliğini tesis edebilir. Aynı şekilde 
Azerbaycan’da görülmektedir. Ermenistan’ın yapmış olduğu mezalime karşı Türk dünyası 
birlik içinde çözüm alıcı bir etki alanı yaratamamıştır. Buna dönük dünyanın her yanında 
örgütlü Türk dünyası STK’ları birlikte gündem yaratmaya dönük, gösteri, miting, toplantı 
ve çalışmalar yapılabilir. 
19    Axel Hadenaus ve Fredrik Uggla, “Shaping Civil Society”, A. Bernard H. Helmich, P.B. Lehning (der), Civil Society and 
        International Development. Paris: OECD, 1998, s. 45–46. (akt.:  Akşit ve diğ.,   a.g.e.,  2002a, s. 37).

veren böylece de kamunun yönetimine katılan kuruluşlardır.14 Bu tanımda STK kavramı 
gönüllü, ihtiyaca yönelik ve devletin kamu hizmetlerini paylaşıcı özellikleri vurgulanmış-
tır. “Merkezî ya da yerel denetimin dışında gönüllü olarak kurulmuş dernek, vakıf, koope-
ratifler, platformlar, sendikalar, odalar sivil toplum kuruluşlarıdır.”15 Bu tanımda ise ba-
ğımsızlık, devlet erkine karşı mesafeli gönüllü kuruluşlar STK olarak kabul edilmektedir. 

Avrupa Birliğine göre STK’lar, örgütlenmiş yurttaşların, yaşadıkları ülkenin toplumsal 
ve ekonomik kalkınmaya, sivil toplum düzenine doğrudan katkıda bulunarak katılımcı de-
mokrasinin oluşturulması ve sürdürülmesi açısından (bazı zaman devlet ve hükümet ten 
de fazla) yaşamsal bir rol üstlenmektedir. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (ESC), 
“toplum yararı doğrultusunda sorumluluk üstlenen, resmî makamlar ile yurttaşlar ara-
sında aracı işlevi gören bütün örgütsel yapılanmaları”, STK olarak kabul etmektedir. 

Bu tanım özellikle, örgütlenmiş bir sivil toplumun ve yönetişimin temel unsuru ko-
numundaki bütün ekonomik, toplumsal ve meslekî kuruluşları kapsamaktadır. STK’lar, 
toplumsal girişimci örgütlerdir. Bir soruna çözüm bulmak, bir eksikliği gidermek ya da 
mevcut koşulların iyileştirilmesi için çalışır. STK’nın özgün çözümler üretebilmesi ve bu 
bilgilerin paylaşılması, yinelenmesi, başka sorunların çözümünde kullanılabilmesi önem-
lidir.16

Bir STK’nın, aşağıda sayılan temel nitelikleri taşıması ve belli sorumlulukları üstlen-
mesi beklenir:17

• Toplum yararı gözetmek.
• Gönüllü olmak.
• Var oluş nedeni ve görev tanımını net olarak yapmak.
• Hedef, program, etkinlikler ve kaynak kullanımı konularında topluma karşı saydam 

olmak.
• Kaynakları, beyan edilmiş bu görev tanımına uygun ve verimli olarak kullanmak.
• Bütün program ve projeleri, bu görev tanımına uyumlu olarak tasarlamak.
• STK’nın çalışmalarına ilgi duyan bireylere ve gelen taleplere yanıt vermek.
• Kâr amacı ve çıkar gütmemek; çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla ka-

zanç sağlanabilir ancak elde edilen kazanç yine var oluş amacı doğrultusunda kullanılır.
• Devletten bağımsız olmak.
• Ryfman da STK’ları karakterize eden beş özelliği şöyle sıralamaktadır18:
• STK’lar bir ideali ya da inançları savunmak ya da çıkar gütmeyen bir amacı ger-

çekleştirmeye yönelik olarak özgür bireylerden meydana gelen örgütlü yapılardır. Aynı 
zamanda belli bir süreklilik karakteri içermek ve özellikle de sadece üyelerine değil baş-
kalarını da yarar sağlayacak bir proje üretme kapasitesine sahip olmak,

• Ulusal hukuklarına göre belirli bir mevzuata göre kurulmuş olmak, özel hukuksal 
biçime sahip olmak,

• Kamusal ve özel sektör taraflarıyla ulusal ve uluslararası düzlemde ilkeli ilişkiler 
kurabilme,
14    İoanna Kuçuradi, “Düşünen Sivil Toplum, Felsefi Yaklaşımlar-Açılımlar”, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998,  s.30.
15    Mete Tunçay, “Sivil Toplum Kuruluşları İle İlgili Kavramlar’’, Sivil Toplum,  S.1, 2003, s. 10.
16    Sivil Toplumcunun El Kitabı, Sivil Toplum Geliştirme Programı, (Ed: Nafiz Güler), STGM Yayınları, Ankara, 2004, s.10.
17    Aynı, s. 11.
18    RYFMAN,  Philipe, Les ONG  (Sivil Toplum Kuruluşları) ,  (Çev.: İsmail Yerguz), İletişim Yayınları, İstanbul 2006, 40.
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Politika

TDSTB’nin temel politikası işbirliği ve dayanışmadır. STK’lardan gelen ihtiyaç alanla-
rına göre politikalar belirlenir. TDSTB devletler üstüdür ve yatay bir örgütlenmedir. Temel 
politkaları şöyledir;

• Ortak değerler ve ihtiyaçlara dönük proje üretimi
• Rekabet değil işbirliği
• Yönlendirme değil güç birliği
Bu ilkeler doğrultusunda aşağıda bir örnek alan çalışması yapılmıştır.

Eğitim alanında yapılacak işbirliği ortak dil eğitimi çalışmaları, öğretim yöntem ve 
tekniklerinin geliştirilmesi, eğitim programlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi, öğret-
men ve yöneticilere dönük eğitimler, öğretim araç ve gereçlerinin geliştirilmesi alanların-
da yapılabilir. Bu alanlarda her STK kendi birikimlerini sunarak ihtiyacı çok olan bir devlet 
ya da toplulukta ortak projeler düzenlenebilir. 

SONUÇ 

Türk dünyası günümüzde hamasi nutuklar, sözde birlik mesajları ile içi boş bir görün-
tü vermektedir. Reel olarak durum budur. Bu durumun oluşmasında politikacıların etkisi 
büyüktür, ancak toplumlar arasında kardeşlik ve işbirliği bulunmaktadır. Bu modelleme 
de bu etki alanı üzerine kurulmuştur. Günlük politkalar yerine sivil bir çıkış olarak TDSTB 
önemli bir girişimdir ve üzerinde tartışılmalıdır. 

Modelin İşleyişi

Türk Dünyası Sivil Toplum Birliği, amaç, yapı, işleyiş ve politika gibi unsurlardan aşa-
ğıdaki gibi modellenebilir.

Amaç

Türk Dünyası Sivil Toplum Birliği (TDSTB) öncelikle sivil bir girişimdir. Devletlerin bir 
araya gelerek oluşturdukları ve güç mücadelesi yaptıkları ve bir süre sonra kadükleşen 
bir özellik taşımamaktadır. Temel amaç, sivil toplumun Türk dünyasında örgütlenmesi 
ve aynı alanlarda örgütlenen STK’ların yatay düzlemde etkin koordinasyonunun sağlan-
masıdır. Bu amaçla Türk Dünyası Sivil Toplum Birliği çatı özellikli bir yapıdır ve 7 Türk 
Devleti, 13 Özerk Türk Cumhuriyeti 50 civarında Türk topluluğunda eğitim, çevre, sağlık, 
ekonomi vb alanlarda örgütlenmiş yüzlerce STK’dan oluşacaktır. 

Yapı 

Türk Dünyası Sivil Toplum Birliği (TDSTB) çatı yapısı örgütlenen ülke veya topluluk-
ların temsilcilerinden meydan gelir. Bu temsilciler icra kurulunu oluşturur. İcra kurulu 
yapılacak ortak çalışmaların plan ve koordinasyonunu belirlemek ve karar verme amaç-
lıdır. İcra kurulunun başkanı dönüşümlü olarak 2 yıllığına seçilir.  İcra kuruluna bağlı 
olarak yine eşit temsil anlayışına bağlı olarak bir yönetim kurulu ve alanlar sekreteryası 
bulunmaktadır. Bu organın görevi icra kurulunca alınan kararlar doğrultusunda gereken 
işlemleri yapmak ve yerinde konrtol etmek, üye STK’lardan gelen teklifleri değerlendir-
mek ve icra kuruluna raporlar düzenlemektir. 

Türk Dünyası Sivil Toplum Birliği’nin temel yapısı demokratik ilkelerdir. Büyük ülke-
lerin karar verici olduğu ya da ağabeylik yaptıkları bir yapı değildir. Ortak amaç için ortak 
sorumluluk anlayışı temel yönetim ilkesidir.

İşleyiş 

Türk Dünyası Sivil Toplum Birliği (TDSTB) nin işleyişi şöyledir: 

Eğitim, çevre, sağlık ve ekonomi gibi sivil toplumun genel örgütlenme alanlarında 7 
Türk Devleti, 13 Özerk Türk Cumhuriyeti 50 civarında Türk topluluğunda var olan STK’lar 
ile işbirliği antlaşmaları yapılır. Böylece yatay düzlemde aynı alanda yüzlerce STK’dan olu-
şan bir sivil ağ oluşur. Çok parçalı yapıya doğrudan müdahale alanları olarak STK’ların, 
sivil ağlar ve inisiyatiflerin oluşturulması büyük bir güç alanını tesis edecektir. Buna göre 
TDSTB;

• Sivil organizasyonların bir araya gelerek kurdukları bir yapıdır.
• Resmî veya gayrıresmî bir yapısı vardır.
• Çalışma biçimleri, prensipleri gibi temel kurumsal esasları belirlidir.
• Üyeliğe, katılıma açık bir yapıdır. 
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KAFKASLARDA BARIŞIN ÖNÜNDEKİ 
ENGELLER VE ERMENİSTAN

Dr. Hasan OKTAY
Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı

Kafkaslar Asya Avrupa ayrım çizgisi üzerinde kuzeyden güneye uzanan bir coğraf-
yadır. Hazar denizinin batısı, Karadeniz ve Türkiye Cumhuriyetinin doğusunda yer alan 
Kafkasya coğrafyasının güney kısmı İran’ın kuzeyi ile beraber Türkiye dâhil Gürcistan, 
Azerbaycan ve Ermenistan ile birlikte 5 Bağımsız cumhuriyeti barındırır Azerbaycan’a 
bağlı Nahcıvan Özerk cumhuriyeti ve Gürcistan’a bağlı Acara Özerk Cumhuriyetleri güney 
Kafkasyadaki özerk bölgelerdir. Azerbaycan’a bağlı diğer bir özerk cumhuriyet olan Dağ-
lık Karabağ özerk cumhuriyeti ise şu an Ermenistan işgali altında hukuki statü karmaşası 
içerisindedir.1  Kuzey Kafkasya ise Rusya Federasyonunun toprakları içerisinde yedi ayrı 
cumhuriyet Dağıstan, Çeçenya, Kabartay-Balkarya, Kuzey Osetya, Adigey, İnguşya, Kara-
çay-Çerkesya ile, il statülerinde olan Krasnodar Kray ve Stavropol Kray yöreleri (region) 
bulunur.  8 Şubat 2010 tarihinde Medvedev bir kararname yayınlayarak Kuzey Kafkasya 
Federal Bölgesi’nin Dağıstan, İnguşetya, Kabartay - Balkarya, Karaçay - Çerkesya, Kuzey 
Osetya, Çeçenistan ve Stavropol vilayetini kapsadığını belirtti.2

1    Elhan Şahinoğlu, Dağlık Karabağ, statüssüsz statü, Bakü 2010.
2    http://alkavkaz.com/53_%C2%A0KAFKASYA-EYALET-OLDU.html
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Kafkasya bu sıkışmış coğrafyada bu kadar devlet ve kuruluşları topraklarında barın-
dırırken birçok sorun ile de karşı karşıya kalmaktadır.

Rusya Çarlık dönemiyle başlayarak SSCB dönemi ve peşinden Federasyon yöneti-
miyle Kafkasya’ya karşı ilgisini sürekli yüksek seviyede tutmaktadır. Çarlık Rusyası Pet-
ro ile başlayarak Kafkasya mücadelesini bu güne kadar devam ettirmiştir. Önce Güney 
Kafkasya’yı ele geçiren Ruslar daha sonra Kuzey Kafkasya’da büyük mücadelelere girişe-
rek bölgeyi kontrol etme kavgasını hala devam ettirmektedir.  

Çarlık Rusyası 1750’lerde Hindistan üzerinde verilen mücadeleye katılabilmek için 
uzun vadeli bir harekât planını uygulamaya koydu. Dünya imparatorlukları o bağlamda 
İngiltere İspanya ve Osmanlı İmparatorluğu Hindistan mücadelesi verirken Rus çarlığı 
var olabilmek, dünya devletleri sıralamasında yer alabilmek için Osmanlı Devletini böl-
gedeki mücadeleden uzak tutmak istiyordu. Bunun için Osmanlı devletini Orta Asya ile 
temasını keserek Hindistan yolundaki büyük bir engeli ortadan kaldırabilecekti. Orta Asya 
ile Osmanlının bağlantısının sağlıklı bir şekilde tesis edilmesi demek Rusya’nın stepler-
den aşağıya inememesi demektir. Bu da Rusya’yı dünya devleti olma yolundan edebile-
cek bir durumdur. Osmanlı Devleti ile Orta Asya’nın irtibatının kesilmesi yolu ise Kafkas-
lardan geçmektedir. Rusya Kafkasları ele geçirebilirse bu bağlantı kopar ve rahatlıkla Orta 
Asya’da faaliyet gösteren Hanlıkları itaati altına alarak oradan da Hindistan’a okyanuslara 
açılabilecekti. 

Tiflis askeri yolunun açılması Rusya’nın Güney Kafkaslara inebilmesinin en kestir-
me ve sağlıklı yoluydu. Güney Kafkasya’da Rusya’ya yardım edebilecek iki önemli unsur 
vardı bunlar Gürcüler ve Ermenilerdi. Gürcülerin bölgede iki tane prensliği vardı ve bu 
prenslikler Ruslarla çalışmayı tercih etiler. Bu tercih Rusları Güney Kafkaslarda tutunma-
sını sağladı. 1801 - 1828 yılları Rusların Güney Kafkaslarda hâkimiyet tesisi edebilmek 
için yoğun bir mücadeleye girdiği yıllardır. Bu Rus stratejisini tam manasıyla okuyama-
yan Osmanlı ve İran Türk Kaçar hanedanlığı Ruslara karşı başarılı olamadılar. Bu iki Türk 
hanedanı zamanının gelişmelerini iyi okuyamamalarının sonuçlarını çok bir zaman geç-
meden görmeye başladılar. Rusya ise 1828 de imzaladığı Türkmençay anlaşmasıyla Bu-
günkü İran-Azerbaycan-Ermenistan sınırını oluşturan mevkiini elde etmişti. Ruslar her 
ne kadar bu bölgeyi elde etmişlerse de nüfus olarak buralara Rusları yerleştiremediler. 
Rus işgaline rağmen bölgede yoğun bir Türk nüfusu yaşıyordu. Bu nüfus Rusya için teh-
like anlamına geliyordu. Bununla birlikte Ruslar güney Kafkasya’yı elde etmelerine rağ-
men Kuzey Kafkasya’da direnişleri kırma konusunda son derece zorlanmaktaydı. Rusya 
Kafkasya’nın her iki yakasında verdiği mücadeleyi sonuçlandıramaz ise ortaya çıkacak 
manzara Rusya’yı steplere gönderebilecek derecede ağır olabilirdi. Bunun için Rusya 
özellikle güney Kafkasya’da nüfuz hareketliliklerine başvurdu. Osmanlı coğrafyasında ve 
İran coğrafyasında yaşayan Ermenileri Revan merkez olmak üzere toplayarak bir tampon 
bölge uygulama stratejisini uygulamaya koydu. Kuzeyde ise gerekirse tehciri ön plana 
çıkardı ve yüz binlerce Müslüman’ı Osmanlı topraklarına sürerek bölgeyi kontrol altına 
almayı denedi. Rusya bu uygulamayı Osmanlı Devleti ile Orta Asya Türklerinin irtibatını 
kesmek için yaptı ve bu uygulamada oldukça başarılı oldu.

Rusya bölgede Gürcü ve Ermeniler üzerinden bölgeyi elde tutmak için yoğun çaba 
harcamıştır. Bu gün var olan Ermeni sorununun temeli Kafkasya güç mücadelesi için 
atılmıştır. Aynı şekilde bölgede Ermenistan devleti bu mücadeleye dayanak teşkil etmesi 
için tesis edilmiştir.

Bir proje devleti olan Ermenistan Türkiye ile Orta Asya arasında bir duvar olarak Rus-
ya tarafından kurulmuştur. 

1992’de SSCB dağıldıktan sonra bağımsızlıklarını ilan eden üç Güney Kafkas cum-
huriyeti Gürcistan Ermenistan ve Azerbaycan Türkiye tarafından aynı anda tanınmış, 
Ermenistan ile diplomatik temas kurulmamıştı. Bu diplomatik çekinceye gerekçe ola-
rak Azerbaycan ile Ermenistan arasında süren Karabağ çatışmaları gösterilmişti. Savaş 
Karabağ’ın dışına sıçrayıp Azerbaycan toprakları işgal edilince Türkiye Ermenistan ile 
açmış olduğu sınır kapılarını da kapatmıştır.

Güney Kafkaslarda SSCB’nin kontrolü dışı gelişen bağımsızlık hareketi Rusları telaş-
landırdı. 1801 yılından 1992 yılına kadar İstanbul ile Orta Asya’nın yol güzergâhını kesme 
politikası devre dışı kalma tehlikesini gören Ruslar Karabağ bölgesini bir tedbir olarak 
devreye sokmakta gecikmediler ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir duvar gibi 
örülen Karabağ’da çatışmaları körükleyerek bölgede kriz oluşturup krize el atma bahane-
siyle bölgeye yerleştiler. 

Karabağ savaşı Ermenistan ile Azerbaycan arasında cereyan ederken bu durumu 
Rusya kendi lehine çevirmekte gecikmedi. Böylece Ruslar Güney Kafkasya’nın kontro-
lünü ellerinden kaçırmamış oldular. Bu süreçte gelişmeleri iyi takip edemeyen Türkiye 
Ermenistan ile iyi komşuluk ilişkileri kurarak Ermenistan’ın dönüşümünü sağlama fırsatı-
nı kaçırdığı gibi, aynı zamanda Azerbaycan ile beklenen ilişkiler de kurulamamıştı. Erme-
nistan merkezli bölge politikaları dengeyi sürekli Ermenistan lehine bozarken Azerbaycan 
bölgede yanlışlaştığını hissettikçe Rusya’ya yaklaşıyordu. Bu ise Türkiye ile iyi ilişkiler 
kurarak bölgede güç kazanması beklenen Azerbaycan’ı sürekli tedirgin etmekteydi.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde Ermenistan sürekli sorun olduğundan za-
man zaman ilişkiler gerginleşmekte, hatta değişik krizler ortaya çıkmaktadır. Azerbay-
can bu gerginlik politikalarından sürekli olumsuz etkilenerek Ermenistan konusunda 
Türkiye’yi suçlamaktadır. Oysa Ermenistan bölgede tek başına bir politika belirleyeme-
diğini Ermenistan’ın bölgede Rusya endeksli politikaların bir aktörü olduğunu en önce 
Azerbaycan’ın bilmesi gerektiği ortadadır. Azerbaycan Rusya-Ermenistan ilişkilerinin ve 
birbirin bölgedeki çıkarları açısından tamamlayan bu ikilinin ortaya koyduğu politikaların 
neticesinde oluşan olumsuzluklardan sürekli Türkiye’yi sorumlu tutarak belki de bir tep-
ki olarak Rusya’ya yaklaşmaktadır. Ermenistan üzerinden Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini 
kontrol edebilen Rusya böylece Güney Kafkasların kontrolünü elinden bırakmamaktadır.

Özellikle 2008 Gürcistan savaşından sonra Rusya bölgede Azerbaycan-Ermenistan 
ihtilafından yararlanarak Güney Kafkaslarda tutunmaya çalışmaktadır.  Zira bu süreç 
Rusya için çok sancılı olabilir. 1801 yılında Gürcüler üzerinden bölgeye inen Ruslar bu 
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müttefiklerini kaybetmişler, şimdi ise bölgede tutunabilmek için hem Ermenistan’a ve 
hem de Azerbaycan’a ihtiyaç duymaktadırlar.  Azerbaycan’ın duygusal damarını iyi bi-
len Rusya sürekli bu noktadan saldırarak Azerbaycan - Türkiye ilişkilerini Ermenistan 
üzerinden vurmaktadır. Türkiye ise bölgesel barış için Ermenistan’ın normalleşmesi ge-
rektiği tezinden hareketle Ermenistan ilişkilerini gözden geçirerek bir sürece koymaya 
çalışmaktadır. Bu süreç Rusya tarafından adım adım Azerbaycan yetkililerine iletilerek 
“Türkiye sizi satıyor” psikozunu Azerbaycan yetkililerinde oluşturmuşlardır. Bu gerginlik 
atmosferini kaldıramayan Azerbaycan yetkilileri Türkiye’ye adeta çıkarma yaparak Türki-
ye Ermenistan ilişkilerinin düzelmemesi için kamuoyu çalışmalarına hız verdiler. 

Güney Kafkasya’da barışın ve istikrarın tesis edilebilmesi için Ermenistan faktörü 
hem Azerbaycan ve hem de Türkiye tarafından iyi etüt edilmelidir. Güney Kafkasya’da 
barışın önündeki engel olarak Ermenistan görülürken Ermenistan’ı bölgede adeta bir 
korkuluk olarak ayakta tutmaya çalışanları görmemek bölgesel politikaları başarısızlığa 
sürükler. Türkiye - Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri bu anlamda tekrar gözden geçirilmeli 
ve Türkiye ile Azerbaycan arasında sorunlu bölgeler çözüme kavuşturularak dostlukları 
en üst düzeye çıkarmak gerekir.

Bu hem Azerbaycan için ve hem de Türk Dünyası için son derece önemlidir. Türk dün-
yasının içinde bulunduğu problemlerin başında Türkiye’nin bölgeye sağlıklı bir şekilde 
taşınamamış olmasında yatmaktadır. 

Azerbaycan bölgedeki sorunu sırf Türkiye’ye yıkarak işin içinden sıyrılmaya çalışması 
Azerbaycan’ı güney Kafkaslarda Rusya’ya mahkûm eder.
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İslamiyet, X. Yüzyılda Türk kavmi arasında yaygın bir din haline gelmeden önce, 
Türkler inanç bakımından parçalanmış bir durumdaydılar. Umumiyetle şaman inancına 
sahip olmalarının yanı sıra; Budizm, Zerdüştlük, Maniheizm ve Hıristiyanlık dinlerine ina-
nanlar da mevcuttu. 

Göçebe bozkır bir hayat tarzını benimseyen Türk kavminin diğer kültürlerle olan 
etkileşimleri onları muhakkak etkilemiş ancak göçebe hayat tarzının muhafaza özelliği 
sebebiyle büsbütün başka bir kültüre kapılmamışlardı. Türklerin İslam’dan önce temas 
ettikleri dinler, bozkır göçebelerini kültürel olarak etkilemekle beraber; Türk halk kitlesin-
den pek taraftar bulabilmiş değildi. Diğer dinlerin kabulü daha çok Türk aristokrasisinin 
o dini kabul etmesiyle beraber belli bir zümrenin yönetime olan sadakatiyle aynı dine 
girmesinden öte geçememiştir.

Bu bilgiler çerçevesinde Türklerin İslam’ı sindirerek kabul etmeleri, bütün Türk coğ-
rafyasının İslamlaşmasının yanında; ‘Türk İslam’ adıyla adlandırılacak bir medeniyetin 
oluşmasına kadar uzanacak bir süreci başlatmıştı.

Türklerin İslam’la geniş çaplı ilk temasları İslam ordularının Sasani topraklarını ele 
geçirip, Maveraünnehir’e yerleşmeleriyle başlar. Ancak cahiliye dönemi Arap şairlerinin 



21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 323322

Satuk Buğra Han’ın tezkeresinde, o dönemin sosyal ve ticari münasebetlerinin İslam’ın 
yayılmasındaki etkisini anlamak açısından önemlidir. 960 yılında 200.000 çadırlık bir 
Türk gurubunun müslüman olması Oğuz ve Karluk boylarına ait bir bilgidir. Kaşgar ve 
Balasagun havalisine, Hicri IV. asırda İslam’ın yerleşmesiyle birlikte, Hicri V. asırda bili-
nen Türk coğrafyasının İslam medeniyeti tesiri altında İslamlaştığını söyleyebiliriz. 

Türklerin Müslüman olmalarının tamamlanma süreci, X.asırda, Arap fütuhatının za-
yıfladığı ve Abbasi’lerin içten dağıldığı bir döneme rastlamaktadır. Bu da Türkleri İslam 
toplumu içinde ön plana çıkarmış, önemini arttırmıştır.

Türklerin Abbasi hilafeti içinde gittikçe yükselen konumları, müslüman olmalarında 
etkin sebeplerden biridir. 

Türklerin İslam’ı tanıyıp benimsemelerinde, Türklerin İslam öncesindeki Gök Tanrı 
inancının ve bu inanca bağlı olarak oluşturulan toplumsal kaidelerin; İslam’ın inanç sis-
temine ve İslam’ın sosyal hükümleriyle biçim olarak benzerliği sebeplerden biri olarak 
gösterilebilir. Ancak Türklerin Araplarla olan ilk münasebetlerine bakıldığında, İslam’ın 
Emevilerce temsil edildiği de göz önüne alınacak olursa; inanç benzerliklerinin sonraki 
dönemlerde etkili olduğu ancak bu benzerliğin ana sebep olarak gösterilmesi mümkün 
değildir. 

Müslüman tüccarların İdil ve Hindistan bölgelerinde ticaretleri esnasında İslam’ın ya-
yılmasındaki etkileri küçümsenmeyecek derecede önemlidir. Ayrıca İslam’ın ilim merkez-
leri olan medreseler de Türklerin İslam’a girmelerinde etkili olmuştur. Medreseler kadar 
etkili olan bir başka yapılanma ise ‘ribatlardır.’ Ribatlar cihada giden askerlerin atlarını 
bağlayıp dinlenebilecekleri yerler olarak tanımlanmaktadır. İslam Dünyasında Hicri II. 
Yüzyıl ortalarına doğru görülen ve değişen zaman ve mekâna bağlı olarak fonksiyonları 
da az çok değişen ribatlar, önceleri İslam devletinin sınırlarında kurularak, İslam’ın cihat 
emrini yerine getirdiğini düşünen ve tamamen gönüllülerden oluşan adamlarıyla, İslam 
sınır karakolları durumundaydılar. Türklerin karakterlerine uygun olan bu yapılar başta 
‘askeri’ sistem içerisinde yapılanmışlar; ancak İslam tasavvufunun etkisiyle XI. yüzyıldan 
itibaren bir talim ve terbiye ocağına dönüşmüştür. ‘Alperenlik’ olarak adlandırılan, mü-
cahit mutasavvıflarla ribatlar arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır. Ribat şehirlerinden 
çıkan büyük ulema ve mutasavvıflar bu kurumun işlerliğiyle alakalı fikir vermektedir. X.-
XI. yüzyıllarda Maveraünnehir bölgesinde 10.000’den fazla ribatın bulunduğu tarihi bel-
gelerde kaydedilmiştir. Bu da ribatların Türklerin İslamlaşmasındaki rolünü açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Sosyal, iktisadi ve siyasi sebeplerin yanında; Türklerin müslüman olmalarındaki en 
önemli faktörlerden biri ortaya çıkan tasavvufi cereyanların, dervişlerin rolü ve faaliyet-
leridir. İslam’da bir teşkilatlanma olarak oluşturulamayan misyonerlik, ferdi misyonerlik 
diyebileceğimiz bir yapıda dervişler tarafından üstleniliyor; bozkırda dolaşan gezgin su-
filer, müslüman olmayanlara karmaşık gelebilecek olan medrese usulünün yerine, geniş 
ve yumuşak bir ruh ve anlayış içinde göçebe Türklere İslam’ı telkin etmişlerdir.

şiirlerinde ve Hazreti Peygamber’e mal edilen bazı hadislerden anlaşılmaktadır ki, Araplar 
Türklerden bihaber değillerdi. Ne var ki bu ilişkileri kültür aktarımı gerçekleştirebilecek 
nitelikte güçlü bağlar olarak tanımlamak mümkün değildir. İki ayrı coğrafyada bulunan 
bu iki kavim Hz. Osman’ın hilafet döneminde, 649 yılında Arap ordularının Amuderya’yı 
geçmesiyle birbirlerini tam olarak tanımaya başlayacaklardı.

Emevi idaresindeki Arap ordularının Maveraünnehir’de ilerlemelerine karşı, uzun bir 
müddet Doğu ve Batı Göktürk Kağanlığı mukavemet etmiştir. Doğu-Batı Türklerinin da-
ğılmasından sonra, Türgişler Arap ordularına karşı mücadeleye başlamışlardır. Göçebe, 
avcı bir kavim olan Türklerin gelişmiş askeri yetenekleri İslam ordularını uzun müddet 
yavaşlatmış ancak asıl sebep olarak gösterilebilecek Türkler arasındaki siyasi bölünmüş-
lüğün yanı sıra halkın az da olsa bu yeni dine girmeye başlamaları bu ilerleyişi durdura-
mamıştır. Böylece Emevi dönemini bir ‘İslam’ı tanıma dönemi’ olarak nitelemek müm-
kündür. Çünkü Emevilerin Buhara Semerkant gibi merkezleri ele geçirdikten sonra adil 
olmayan idare ve siyasetleri, Türkler arasında İslam’ın yayılmasını yavaşlatıyor; sürekli 
el değiştiren şehirlerde Araplara karşı ayaklanmalara sebep oluyordu. Ayrıca Emevilerin 
‘Arapların üstünlüğünü’ savunan devlet anlayışları, bir bozkır toplumu olan Türkleri daha 
da küçük görmelerine sebep oluyor, bu anlayış karşısında göçebe Türkler İslam’a girme-
ye direniyorlardı.

Emevilerin son dönemlerinde vuku bulan hadiseler Türkleri İslam’a yakınlaştırmış; 
Abbasi’lerin izlediği adil siyasetle beraber Türkler İslam’a daha yakın bir ilgi duymaya 
başlamışlardı. İslam ordularının Maveraünnehir’de yerleşmelerinden sonra Türk Arap 
mücadelesinin azalması, Arap ordularına karşı duracak güçlü Türk kitlelerinin toparla-
namamasının yanında; Abbasilerin izlediği hoşgörülü, adil ve ayrım gözetmeyen siya-
setleriyle de alakalıdır. 751 yılında Karlukların, Çinlilere karşı Arap Müslüman askerlerini 
desteklemeleriyle başlayan süreçten sonra;  Emevilerin ‘mevali’ olarak adlandırdığı Arap 
olmayan Müslümanlar; Abbasiler döneminde Horasan ve Maveraünnehir’de etkin olma-
ya başlamışlar, devlet işlerinde, resmi görevlerde ve ordu içerisinde görev almışlardı. 
Böylece Türkler, Abbasiler döneminde devletin idare sisteminde yer edinmiş ve sorumlu-
luk almaya başlamışlardı. Bu imaj Türklerin İslam’ı kabulünü hızlandırmıştı.

Türk kavminin tamamen Müslüman olması, İslam medeniyeti içinde Türk bilim ve 
fikir adamlarını yetiştirmesi ve böylece yeni bir din vesilesiyle yeni bir medeniyete dâhil 
olmaları çok büyük ölçüde, IX. asırdaki Samani devletiyle alakalıdır. Samanilerin etkisiy-
le Maveraünnehir’de umumileşen İslam dini, gerçekleştirilen ilim ve imar faaliyetleriyle 
beraber, halifenin hassa ordusunu Türklerden oluşturacak kadar Türklere güvenmesi, 
sosyal hayatta Müslüman Türkleri daha da ön plana çıkarmış, İslam dinini kendileriyle 
özdeşleştirme imkânını vermiştir. İlk müslüman Türk devletlerinin kurulmasını kapsayan 
bu süreçte Türkler kitleler halinde İslam dinine girmeye başlamışlardı. 

Abbasi halifesinin gönderdiği heyet içinde elçilik üstlenen İbn Fadlan’ın yazdıkların-
dan anlaşıldığına göre, 921 yılında İtil Bulgarları Müslüman olmuşlardı. Bir süre sonra 
930’larda Karabanlı devletinin kurucuları İslam’ı kabul etmişlerdi. Bu hadiseyi nakleden 
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Göçebe bir hayat tarzı benimseyen Türk kavminin; Budist, Maniheist ve Şamanist 
mistisizminden gelen tecrübesiyle sahip olduğu şifahi bir din kültürünün içinde; muta-
savvıflar aynı mistisizm örgüsünü İslam üzerinden şekillendirerek anlatmanın Türk kav-
minin İslam’ı kabulü açısından mühim olduğunu görebilmişlerdir. Türklerin içinde yetiş-
tikleri Horasan Melametiliğinin cezbeci karakteri; Şamanist, Budist ve Maniheist cezbeye 
alışkın Türklere hiç de yabancı gelmemiştir. İslam’ın Türkler arasında özellikle tasavvufun 
yayıldığı sonraki asırlarda daha hızlı kabul görmesi kanaatimizce, İslam öncesi Türk inan-
cıyla hoşgörülü İslam tasavvufunun paralelliğinin bir neticesidir. 

İslam’ın mistik kalıplar içinde Türk halkına sunulmasındandır ki, Orta Asya’da İs-
lam çok güçlü bir sufi karaktere bürünmüştür. Bunun tabi bir sonucu olarak kısa sürede 
oluşan ‘Evliya kültü’ zamana paralel olarak olgunlaştı, kurumlaştı ve sistemli bir halde 
yaygınlaştı. Türk kültürünün çok da yabancı olmadığını belirttiğimiz ‘Baba- Ata- Evliya’ 
kültleri, İslam’ın karakterine bürünerek aynı mistisizm çizgisinin devamı niteliğindedir. 

Türklerin İslam’ı kabulünde Şaman inancıyla paralellik arz eden İslam’dan bahsedi-
lerek kolayca açıklanan hadisenin içeriğinde, İslam öncesi Türk kültürü ve İslam’ın ana 
kaidelerine bağlı olmakla beraber bu kültüre göre şekillenen Türk Tasavvufunun aynılığı 
söz konusudur. 

Türklerin İslam’ı kabul süreçleri dikkatle incelendiğinde, Türklerin İranlılardan öğ-
rendiği İslam’la beraber ağır basan Ehli Beyt sevgisi, Emevilere karşı Farslarla beraber 
olup Abbasi hilafetini iktidara taşımaları gibi siyasi bir takım olayların yanında; mevcut 
inançların Türk halk kitlesi üzerindeki etkisi de göz önüne alındığında; muhafazakâr tarih 
tezinin ve ilahiyatçıların savunduğu ‘her zaman ve her yerde ideal Ehli Sünnet kalıplarına 
uygun mükemmel bir İslamlaşma sürecinin var olmadığı; son derece karmaşık siyasi, 
sosyo-ekonomik ve kültürel bir takım şartlar içerisinde cereyan ettiği ortaya çıkmaktadır. 

Türk halk Müslümanlığının başlangıç, oluşum ve gelişim süreci, ifade ettiğimiz kar-
maşık tarihi sürecinden dolayı ilahiyat alanında gerçekleştirilen bir takım teolojik çalış-
malar üzerinden gerçeğin anlaşılamayacağı, tarihi sürecin hesaba katılması gerektiği çok 
açıktır. Zira bu noktada ana perspektif tarih perspektifidir. Tarihi perspektif içinde dö-
nemin sosyal yapısını göz önüne alınarak eldeki teolojik kaynakların değerlendirilmesi, 
Türklerin İslam’a girmeleriyle alakalı hakikate daha ilmi bir yolla açıklama getirmemize 
yardımcı olacaktır.

Hoca Ahmed Yesevi, Orta Asya’daki siyasi ve iktisâdi yapının hızlı değişime uğradığı 
bir dönemde yaşamıştır. Melik Şah’tan sonra Aşağı Türkistan ile Horasan’ı birleştiren 
Sultan Sencer’in ölümünün ardında ortaya çıkan Selçuklular’dan kalan boşluğu Harzem-
şah Devleti doldurmuştur. Bir müddet sonra Yesevi’nin yaşadığı bölgeye Selçuklular’ın 
himaye ettiği Karahanlılar hakim olmuştur. Böylece Doğu Türkistan ve Orta Asya’da 
önemli kültür merkezleri kuruldu. Orta Asya İslam kültürü bu dönemde önemli sayıla-
cak derecede gelişmeler göstermiştir. Hoca Ahmed Yesevi de bu ortam içinde ilmi ve 
tasavvufî gelişmesini sağlamıştır.

Türkistan bölgesinde İslam’ın yayılmasında etkili olan mutasavvıflara Ata-Baba gibi 
isimler verilmiştir. Baba kavramı, kelime olarak, “ata” anlamında olup Türkçenin dışında 
Fars, Berberî, Rus ve Rumen dillerinde de kul lanılmaktadır. Saygı duyulması gerekli olan 
şahıslar için de kullanılan Baba/ Bab kavramı, Türkistan sahasında ev liya, aziz, sultan, 
ata kelimeleri ile kar şılanıp yaygın olarak “evliya” anlamın da kullanılmaktadır. Özellikle 
Türkiye ve Balkanlar sahasında Kalenderiyye, Melametiyye, Haydariyye ve Nakşiyye ta-
rikatlarında kullanılan dede ve baba adlandırmaları, İslami dönem Türkistan sahasında 
aziz, evliya adlandırmaları ile paralellik göstermektedir. 

Düz bir çizgi şeklinde ilerlemesi mümkün olmayan; daha çok helezonlar çizerek ger-
çekleştiğini bildiğimiz kültür değişimleri, Türklerin İslam’ı kabullerinden sonra gelişen 
kültür için de geçerlidir. Ancak Türklerin şaman-göçebe Asya kültürü olarak adlandırabi-
leceğimiz bir kültür sisteminden İslam medeniyet halkasına girmeleri; başta Türkler üze-
rinde İran ve Arap etkisinin kendisini göstermesiyle başlarken; XI. asırdan itibaren ‘Türk 
Müslümanlığı’ diyebileceğimiz tek parça bir Türk-İslam kültürünün oluşumuyla devam 
eder. Nitekim Türk kültürüne ait ilk İslam eserleri bu dönemde oluşturulmuştur.

Türklerin İslam dinini Arapların İran’ı ele geçirdikten sonra tanımaları ve benimse-
meleri, Türklerin İslam’la ilk temas ettikleri dönemde Fars etkisi altında bir Arap İslam 
anlayışı benimsemelerine sebep oldu. İranlıların Maveraünnehir’i Araplardan daha iyi 
tanımaları bu bölgede Fars etkisini arttırmış; Türklerin İslamiyet’i daha çok Farslardan 
öğrenmelerine vesile olmuştu. Sonraki asırlarda İslam anlayışı kademeler şeklinde Türk-
leşmiş; ilk asırların zenginliğini kullanmayı bilen Türk kavmi tarafından milli bir şekle 
getirilmiştir. 

Müslüman birer Türk şehri olan Balasagun, Kaşgar, Semerkant ve Buhara, imar fa-
aliyetlerinin ardından Asya’nın en gözde ilim ve kültür merkezleri haline gelmişti. Özel-
likle Semerkant ve Buhara, Hanefi fıkhında döneminin otorite medreselerini barındıran 
şehirlerdi. ‘Karahanlı dönemi araştırmacılarından Z. Kabakçı, Maveraünnehir’de sadece 
fıkıh sahasında üç yüzü aşkın Türk Ulemasının üç yüz elliden fazla eser bıraktığını kay-
detmektedir.’ Klasik âlimlerin yanında sünni geleneğe bağlı, şeriata sadık; insanlara karşı 
ise esnek bir anlayışa sahip olan mutasavvıflar da vardı. Bunun yanında İran’dan gelen 
fikir ve kültür aktarımı söz konusuydu. İslam’dan önceki anlayışların da etkileri düşünül-
düğünde, Türklerin İslam’ı benimsedikleri süreçte sancılı bir kültür hayatının varlığından 
bahsedilebilir. 

Dünya üzerinde mevcut olmuş dinlerin, inanç sistemlerinin ve ideolojilerin hiçbiri, 
farklı kültür coğrafyalarında yayıldıkça aradan geçen zamana ve değişen kültür ortamına 
paralel olarak bir yandan insanları belirli ölçüde bir değişim içine sokarken, diğer yandan 
da ister istemez onların bir takım niteliklerine uygun bir yapıya bürünmek zorunda kal-
mışlardır. Başka bir ifadeyle, orijinal biçimi diyebileceğimiz ana dokusu sabit kalmakla 
beraber, yaşanış biçiminde belli bir değişikliğe maruz kalmışlardır. Nitekim aynı süreç 
İslam dini için de söz konusudur. 

Bu ifadeler çerçevesinde düşünüldüğünde bir Arap, bir Fars ve bir Türk Müslümanlı-
ğından bahsedilebilir. 
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tarikatının kurucuları ‘Ahmet Yesevi, Abdülkadir Geylani’yle beraber; Nakşiliğin kuru-
cusu Şah-ı Nakşibend’in üveysilikle kendisine intisap ettiği ve irşad edildiği ‘Abdülhalik 
Gücdüvani’nin irşad olduğu dergahtır. Kanaatimiz Türk, Arap ve Fars Müslümanlık anla-
yışlarında temel teşkil eden bu üç mutasavvıfın yetiştiği dergâhı anlamadan, etkileşimleri 
anlamak mümkün olmayacaktır.

Anadolu Türk İslam kültürünün temelini oluşturan isimlerin birer Yesevi takipçisi 
olması; yukarıda isimlerini saydığımız mutasavvıfların yanında Mevlana Celaleddin Rumi, 
Şems-i Tebrizi, Yunus Emre gibi simalarla da Ahmet Yesevi’nin silsile bağı bulunması Pir-
i Türkistan’ın Anadolu üzerindeki etkisini gözler önüne sermektedir.

Tasavvufta aktarımın silsileler halinde, ana kaideleri bozulmadan; mutasavvıflarca 
o bölgeye ve döneme uygun adaplar haline getirilir. Ancak bu selef mürşitlerin açtığı 
yol vesilesiyle yapılır ve seleflerin birimi üzerine bir anlayış bin edilir. Bu pencereden 
düşünüldüğünde Hoca Ahmet Yesevi’nin ‘Horasan Melametiliği’ olarak adlandırdığımız 
anlayışı üzerinden sadece Anadolu tasavvuf ve İslam kültürü kemale ermemiş; Selçuklu, 
Osmanlı gibi dünyanın çok önemli devletlerinin kurulmasına da zemin hazırlamıştır.

Türk tarihinin en önemli hadisesi hiç şüphesiz ki Türklerin İslamiyet’i kabul etme-
leridir. Dünya tarihinin seyrini de derinden etkileyen bu hadisenin mahiyeti, içeriği, tarihi 
süreci ve etkilerini anlayabilmek ise çok geniş bir çalışma gerektirmektedir. 

Yeseviliğin tam olarak İslam’a geçiş sürecinde tanıdık bir kült üzerine kurulmuş bir 
Türk tarikatı olarak ortaya çıkması ve Türk kavmi içinde çok geniş yankılar bulması; yeni 
dinin kabulünde tasavvufun ve Yeseviliğin yerini göstermek açısından önemlidir. Bu se-
beple Ahmet Yesevi’nin ve Yeseviliğin anlaşılması; bu sürecin en önemli unsurunu idrak 
etmemizde bize yardımcı olacaktır.

Hakkındaki az bilgilere karşılık Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatı ve tarikatı daha detaylı 
çalışmalar gerektirmektedir. Çünkü mevcut bilgiler ışığında şunu anlıyoruz ki, Ahmet 
Yesevi ve O’nun açtığı yoldan gelen takipçileri Çin’den Adriyatik’e kadar bütün bir Türk 
coğrafyasında etkili olmuş; Türk İslam kültürünün ve bu kültüre bağlı olarak sosyal, si-
yasi, hukuki ve hatta ticari yapılanmaların oluşmasında en önemli rolü üstlenmişlerdir.

Ayrıca Ahmet Yesevi’nin ve kurduğu tarikatın Anadolu’nun tasavvuf meşrepli Türk 
İslam kültürü yapılanmasındaki yerini belirlemek açısından önemlidir.

Konumuz dört bilim alanının sahasına girmektedir. İlahiyat, edebiyat, sosyoloji ve 
tarih. Konu üzerinde çalışmak isteyenlerin bu bilim dallarının her biri hakkında fikir sahibi 
olmaları icab etmektedir. Ahmet Yesevi ve Türk tasavvufu üzerine çalışanların hakikate 
giden yola birer taş koyduklarını unutmamakla beraber; yapılan çalışmaların eksiği yahut 
hatası kanaatimizce bu sebepledir. Çok bilgi ve birikime karşılık elde edilebilecek küçük 
bilgiler zamanla bir yığın haline gelecek ve bizi hakikate yaklaştıracaktır. 

Hoca Ahmet Yesevi’nin yüksek şahsiyetini, eserlerini ve hizmetlerini; ilahiyat alanında 
bir değerlendirme yaparak gerçek bir mürşid-i kâmil, örnek bir müslüman; edebiyat 

Hoca Ahmet Yesevi’nin yaşadığı ve irşad ettiği bölge halkının göçebe hayat tarzına 
sahip olması, söze dayalı şifahi bir kültür yapısı içinde bulunması Hoca Ahmet Yesevi’nin 
hayatı hakkındaki bilgileri menkıbeleriyle süslemekte, ilmi gerçeklik yolunu daraltmakta-
dır. O’nun hayatının neredeyse efsaneleştirilmesi, Ahmet Yesevi’nin Türk halkı tarafından 
ne kadar sevildiğinin ve kendilerinden ne kadar etkilenildiğinin bir göstergesidir.

Menkıbelerin ilmi gerçekliğe dayalı kanadını oluşturmak başlı başına bir çalışma ko-
nusudur Hoca Ahmet Yesevi’nin biyografisiyle alakalı şu tesbitte bulunmamız mümkün-
dür; halkın dilinde destanlaşan Ahmet Yesevi’nin hayatı, menkıbelere bakıldığında Orta 
Asya’nın İslam öncesine ait objeleriyle doludur. Yani Orta Asya halkı tarafından bilinen 
‘vahşi hayvanları evcilleştirme, uçmak, turnaya dönüşmek’ gibi şamanizmde yetkin kam-
ların yaptığı olağan üstülüklerle anlatılan Hoca Ahmet Yesevi menkıbelerinde şüphesiz 
ki İslam öncesi kültürünün baskın tarafları da mevcuttur. Bu durumun Türklerin İslam’a 
ısınmalarında ve kabullerinde büyük etkisi olduğunu düşünmemiz yanlış olmaz. Ancak 
Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’inden çıkardığımız şeriat sadakati dışarıya karşı hoşgö-
rülü, kendisine karşı sıkı bir mutasavvıf portresi karşımıza çıkarmaktadır ki, bu da sonraki 
asırlarda büsbütün kemale ulaşacak bir kaide olarak Türk Tasavvuf anlayışını yapı taşını 
teşkil etmektedir.

Divan-ı Hikmet’in mahiyeti üzerinde belirlenmesi gereken en önemli nokta; ilk asırlar-
da sözlü aktarımı yapılan Yesevi şiirlerinin gerçekten Yesevi’ye mi ait olduğudur? Daha 
çok edebiyat alanına giren bu mesele hala üzerinde çalışılmayı bekleyen en önemli mese-
ledir. Çünkü Yesevi’nin anlayışını ve o dönemin sosyal durumunu tam olarak idrak ede-
bilmemiz ancak onun sözlerini ortaya çıkarmakla mümkündür. 

Yesevi tarikatının adap ve erkânıyla alakalı mevcut kaynaklar dikkatle incelendiğinde 
görülecektir ki, Yesevi yolunun kaide ve kuralları, gayrimüslim olan bir Türk’ün dikkatini 
çekecek kadar hoşgörülü ve geniş olmakla beraber; içinde bulunan bir mürid’in mer-
tebesine göre terbiyesinde gitgide sertleşen bir anlayış içermektedir. Askeri bir disiplin 
içerisinde, en hafiften başlayarak; kademe kademe sertleşen irşad metodu Türklerin milli 
karakterindeki savaşçılık özelliğiyle de paralellik göstermektedir. Bu tesbit Yeseviliğin ne-
den daha çok Türkler arasında yayıldığına dair yapılacak açıklamadaki sıralanacak mad-
delerin başında gelmektedir kanaatimizce. Hoca Ahmet Yesevi’nin merhametten celalete 
kadar bu kadar çeşitli meşrebi irşad etmesi, Türk mutasavvıflarının kendi meşrebindeki 
insanlara İslam’ı yaymaları ve kendi halkalarında irşad etme fırsatı vermiştir.

Sonraki asırlarda Yeseviliğin bir tarikat olarak yerini usul usul Nakşibendiyye ve Kub-
reviyye tarikatlarına bıraktığı, ancak bunu yaparken de bu iki tarikat üzerinde çok derin 
izler bıraktığı, bu iki tarikatın ‘Yesevilik mirası’ üzerinde genişleyip yayıldığını ifade etmek 
mümkündür. Nitekim silsilelerinde Hoca Ahmet Yesevi’yi kendi yollarından sayan bu iki 
tarikat; amel usülü bakımından Yesevilikten ayrılsalar da, adap ve erkan bakımından Ye-
seviliğe yakındırlar. Üzerinde uzun tartışmaların yapıldığı bu meselede kanaatimiz, Yusuf 
Hamedani dergahının mahiyetinin kavranmamış olması etkileşimler konusunu zorla-
maktadır. Hamedan dergahı üç büyük tarikatın ‘Yeseviyye, Kadiriyye ve Nakşibendiyye’ 
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XII. asırdan itibaren İslamiyet’in Türkler arasındaki yayılması Yesevi dervişleri sayesinde 
mümkün olmuştur. Eğitim ve öğretim için her yerde medrese ve hocaların bulunmadığı 
bir dönemde aşiretler ve göçebeler arasında eğitim gezgin dervişler sayesinde gerçek-
leştiriliyordu. Hikmet adını verdiği dini tasavvufi dörtlükler ağızdan ağza kulaktan kulağa 
dolaşarak dini ve ahlaki bir eğitim gerçekleştiriliyordu. İslam öncesi Budist, Şamanist 
ve Maniheistik kültür sahaları içinde kalan, Şii İran kültürünün ve Moğol Paganizminin 
yoğun baskısı altındaki Sırderya, Fergana, Sayram, Taşkent ve Balasagun havalisinde 
İslam’ın yayılması yukarıda belirtilen tasavvufi ve sözlü hikmet kültürünü esas alan eği-
timle gerçekleşmiştir. 

Yesevi ve Alperenlerinin ortaya koyduğu en önemli miraslardan biri hiç şüphesiz 
Anadolu’nun Türkleştirilmesi ve İslamlaştırılmasındaki aksiyonlarıdır. Anadolu’da Yese-
viliğin yerleşmesi ve devamını Türk soysal yapısında en güzel şekilde bir ahlak kuruluşu 
olan Ahi Evran teşkilatlarında görüyoruz. Anadolu’nun ihtiyacına göre mürşit erenler ta-
rafından Taşkent, Buhara, Semerkant gibi Asya’nın ilim, kültür ve sanat merkezlerinden 
gelen Alperenler düzenli ve planlı bir şekilde istihdam ediliyorlardı. Ahi Evran’ın sahip 
olduğu esnaf loncaları vasıtasıyla da tasavvuf ehli olan, zanaatkâr ve her türlü sanat sahi-
bi binlerce derviş yetiştiriliyordu. Asya’dan gelen (kolonizatör) Türk dervişleri Ahi Evran 
vasıtasıyla onların ellerinde yetişen gazi alperenler, Anadolu ve Balkanlarda binlerce köy, 
kasaba ve çeşitli mamureler tesis etmişlerdir. Böylece fetihlere müteakip bir Türkleşme 
ve İslamlaşma faaliyeti gerçekleşmiştir. Nitekim Anadolu ve Balkanlar’da pek çok Yesevi 
ereninin türbeleri mevcuttur.

Yesevi olmasaydı bugün Türklerin nasıl bir dini hüviyete sahip olacağı ve ortaya nasıl 
bir tasavvuf anlayışı doğacağını kestirmek çok zordur. Yesevi’nin ‘Hikmet’ adını verdiği 
Türkçe tasavvufi şiir geleneğini başlatmamış olsaydı, bugün Yunus Emre, Hacı Bektaş 
Veli olmazdı. Hoca Ahmet Yesevi’nin Fakrnamesi ile Hacı Bektaş Veli’nin Makalatını karşı-
laştırdığımız çalışmamızda, her iki eserin sisteminin aynı olduğunu dört kapı, kırk makam 
esasına dayandığı bir gerçektir. Kırk maddeden oluşan kırk makamın otuz birinde aynı, 
dokuzunda farklı ifadelerden doğan farklar vardır. Öyleyse Yesevilik Hacı Bektaş Veli, Yu-
nus Emre ilahileriyle aynı tema içinde hatta aynı ifadelerle devam ede gelmiştir.

Yesevi’nin temas ettiği silsileler açısından da Anadolu tasavvufu üzerinde çok bü-
yük bir etkisi vardır. Mevlana’dan Şems-i Tebrizi’ye, Somuncu Baba’dan Aziz Mahmud 
Hüdayi’ye kadar Anadolu tasavvufunun en önemli simaları; Yesevi birikiminden etkilen-
mekle beraber gerçek manasıyla silsile bağından doğan bir anlayışla kendi tasavvuf anla-
yışlarını zenginleştirmiş ve yaymışlardır.

Türk şairi Yahya Kemal Beyatlı; ‘Ahmet Yesevi’yi iyice incelemek lazım! Bizim mil-
liyetimizi asıl onda bulacaksınız.’ derken şüphesiz ki haklıydı. Zira Türk düşünce tarihi 
incelendiğinde Yesevi’nin edebiyat- kültür, din- tasavvuf ve gelenekler, ırk ve dil ve hatta 
siyaset sahnesindeki derin ve güçlü nüfuzu günümüze kadar gelmiştir. Türkler vaktiyle 
gerçek kimliklerini Yesevi modelinde bulmuşlardır. Bugün de aynı modele ihtiyaç duyul-
maktadır. 

alanında Türkçe’yi kıymetlendiren ve kurtaran kişi; sosyolojide Türk’e uygun bir idrak 
anlayışıyla Türk Müslümanlığını oluşturan mutasavvıf; tarih penceresinden ‘Türklerin 
Müslüman olmalarında en önemli unsurlardan biri olan tasavvufu disiplinli bir öğretiler 
sistematiği halinde Türkler arasında ilk ortaya koyan şahsiyet olarak değerlendirmemiz 
mümkündür.

Asya’dan Balkanlara, Avrasya’dan Hindistan’a kadar geniş bir coğrafyayı derinden 
etkileyen bir büyük şahsiyet olan Hoca Ahmet Yesevi, ortaya koyduğu irşat ve aksiyon 
bakımından Türk tarihinin en önemli simalarının arasında, belki de ilk sırada yer almakta-
dır. İslam’ın yayıldığı bir süreçte üstlendiği tarihi vazife Hoca Ahmet Yesevi’yi bütün Türk 
kavminin Pir-i Türkistan’ı, Şah-ı Türkan’ı yapmaktadır. Türk halkları sosyal birçok alanda 
etkilendikleri ve mutlak İslam anlayışlarını oluşturan bu önemli şahsiyeti Türk İslam an-
layışının içinde hak ettiği yere oturtmak durumundadır.

Yapılan ilmi çalışmaların özellikle son yıllarda artış göstermesi, Hoca Ahmet Yesevi 
ve O’nun yoluna dair Türk tarihinin kırılma noktasıdır diyebileceğimiz İslamlaşma döne-
minde yerine getirdiği vazifeyi anlamak açısından ümit vericidir. Ancak ilmi çalışmaların 
bu noktada yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir.

Hoca Ahmet Yesevi’nin tarihi şahsiyetine dair vesikalar çok azdır. Bu sebepten tarihi 
şahsiyetiyle menkıbevi şahsiyeti arasında çok girift unsurlar yer almaktadır. Yazılı tarikat 
kaynakları ve sonraki asırlara ait menkıbeler başta olmak üzere; onun kâmil eseri olan 
‘Divan-ı Hikmet’ Ahmet Yesevi’nin hayatı, tasavvufi şahsiyeti, eseri ve tesirleri hakkında 
bize ipuçları verebilecek durumdadır.

Türkiye’de döneminin mevcut bilgileri çerçevesinde bir eser toparlayabilen ilk ilim 
adamı Mehmet Fuat Köprülü’dür. Türk Edebiyatında İlk Türk Mutasavvıfları adlı eserinin 
ilk bölümünü Hoca Ahmet Yesevi’yi ayıran Köprülü kendinden sonra bu konuya eğilmek 
isteyen bütün ilim adamlarının başvurması gereken bir kaynak eser ortaya koymuştur. 
Her ne kadar sonradan eklenen bilgiler Köprülü’nün bazı tesbitleriyle çelişse de, bu ese-
rin kendi dönemi içindeki kıymetini düşürmemiş, öncülük ettiği çalışma alanındaki değe-
rinden bir şey kaybettirmemiştir.

Hoca Ahmed Yesevi, Türk töresiyle İslami değerlerin kucaklaştığı; karışıp kaynaş-
tığı noktada bulunur. İnançlarımıza ve İslam anlayışımıza milli bir üslup ve perspektif 
kazandıran O’dur. Bir diğer ifadeyle Türk gözüyle İslamiyet’i değerlendiren ve yaşayan 
bir kişidir. Yesevi bu açıdan bakıldığında, İslamiyet’i Türk ruhuna uygun milli unsurlarla 
anlayıp yorumlayan bir kimsedir. Arap örfüyle İslami değerleri birbirine karıştırıp, bazı 
örfi hususları İslami bir vecibeymiş gibi anlayıp anlatanlara mukabil Yesevi, Arap örfiyle 
İslami vecibeleri birbirinden ayırarak Arap örfünden gelen bazı gelenekler yerine Türk 
örfünü koymuş ve bu perspektif içinde İslam’ın üniversal ve kuşatıcı mesajına uygun 
hareket etmiştir. 

Zira İslamiyet sadece Arap örfünü değil, bütün örfleri ihata eden üniversal bir dindir. 
Yesevi Türkler arasında Müslümanlığın yayılmasına sebep olan en önemli şahsiyettir. 
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TÜRK DÜNYASINDA EKONOMİK 
İŞBİRLİĞİNDEN BÜTÜNLEŞMEYE

Dr. Ali Asker DEMİRHAN
Maliye Bakanlığı Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı 

GİRİŞ

Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında diğer Bağımsız Türk Devletleri 
(BTD) arasında ekonomik işbirliği ve bütünleşme olanakları gözden geçirilmektedir. 

Önce ekonomik işbirliği ve bütünleşme kavramları kısaca açıklanacak ve sonra Türk 
Dünyası hakkında kısa bilgiler verilecektir. Çalışmanın son bölümünde Türk Dünyasında 
işbirliğinin mevcut durumu ve ekonomik bütünleşme potansiyeli değerlendirilecektir.1

Ekonomik İşbirliği ve Bütünleşme

Ekonomik işbirliği, ortak ekonomik amaçları gerçekleştirmek için oluşturulan çalışma 
ortaklığı veya süreci şeklinde tanımlanabilir. “Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği An-
laşmaları”, “Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşmaları” ve “Çifte Vergilen-
dirmeyi Önleme Anlaşmaları” uluslararası ekonomik işbirliğine örnek gösterilebilir. Eko-
nomik bütünleşme (entegrasyon) ise, en dar anlamda, ekonomik birimlerin (ünitelerin) 
yatay, dikey ya da bölgesel ve uluslararası düzeylerde tek bir birim olarak kullanılması 
için yapılan her türlü iktisadi yapılanma süreci olarak tanımlanabilir2. Ekonomik bütün-
leşme ile kaynak dağılımının etkinleşmesi ve buna bağlı refah artışı amaçlanmaktadır. 
1     Bu konuda daha önce yapılan bir değerlendirme için bakınız: Ali Asker Demirhan, “İpek Yolu Üzerinde Ekonomik İşbirliği”, Avrasya Etüdleri, 
       S. 1, s. 75, Ankara, 1995. 
2    R. F. Halıcıoğlu, “Türkiye’nin Dünya Ekonomisine Entegrasyon Süreci”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, C. 35, S. 8, s. 35-37, 
       İstanbul, 1988.

Açtığı yol, Türk kültürüne kattığı renkler ve ortaya koyduğu anlayışıyla Hoca Ahmet 
Yesevi, Türk İslam şuurunun en büyük lideri, birleştirici ve toplayıcı mürşidi olarak bütün 
Türk halklarının tanıması gereken müstesna Şahsiyettir. Ancak O’nun sevgisi ve yüce 
şahsiyetinin şemsiyesi altında bir Türk dünyası manevi bütünlüğü oluşturulabilir.
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Sovyetler Birliği’nin 26.12.1991 tarihinde resmen dağılmasından kısa bir süre önce 
bağımsızlığını kazanan 5 Türk Cumhuriyetinin bayrakları Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC 
bayraklarının yanında 19 yıldır özgürce dalgalanmaktadır. 

6 ülkeden oluşan BTD, 4.639 bin kilometrekarelik yüzölçümü ile dünya topraklarının 
yüzde 3.58’ine, 2008 yılı itibariyle 132,2 milyon kişilik nüfusu ile dünya nüfusunun yüzde 
1,96’na sahiptir. 

Tablo 2. Bağımsız Türk Devletlerinin Nüfusları ve Yüzölçümleri

  Yüzölçümü Orman 
Alanı

Tarım 
Alanı

Ekilebilir 
Alan Nüfus Nüfus 

Yoğunluğu

(2008 Yılı) (km2) (%) (%) (%) (bin kişi) (km2’ye 
düşen kişi)

Azerbaycan 82.629 11,33 57,56 22,44 8.897 105,05
Kazakistan 2.699.700 1,23 77,01 8,41 15.553 5,81
Kırgız Cumhuriyeti 191.800 4,56 55,94 6,67 5.311 27,52
Türkiye 769.630 13,28 51,26 28,49 69.659 96,04
Türkmenistan 469.930 8,78 69,40 3,94 5.269 10,73
Özbekistan 425.400 7,82 62,62 10,11 27.553 64,21
Dünya 129.612.312 30,32 38,02 10,93 6.750.062 51,68
BTD 4.639.089       132.242 28,51

Kaynak: United Nations, Word Bank, IMF.

Tablo 3. Bağımsız Türk Devletlerinin Yüzölçümleri, 2008 ve 2050 Nüfusları

  Yüzölçümü 2008 
Nüfusu 2050 Nüfusu (UN) 2050 Nüfusu (WPF)

 
(dünyadaki 
payı, %)

(dünyadaki 
payı, %)

(milyon 
kişi) (%) (milyon 

kişi) (%)

Azerbaycan 0,06 0,13 10,6 0,12 10,7 0,11
Kazakistan 2,08 0,23 17,8 0,20 21,5 0,23
Kırgız Cumhuriyeti 0,15 0,08 6,9 0,08 8,0 0,08
Türkiye 0,59 1,03 97,4 1,06 94,7 1,00
Türkmenistan 0,36 0,08 6,8 0,07 6,8 0,07
Özbekistan 0,33 0,41 36,4 0,40 42,4 0,45
Dünya 100,00 100,00 9.150,0 100,00 9.485,0 100,00
BTD 3,58 1,96 175,9 1,92 184,1 1,94

Kaynak: United Nations ve World Population Foundation.

2008 yılı itibariyle BTD’nin nüfus yoğunluğu kilometrekarede 28,5 kişi ile dünya orta-
lamasından düşüktür. BTD’nin orman alanı dünya ortalamasından düşük iken, tarım ala-
nın dünya ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir. Dünya Nüfus Vakfı (WPF), 2050 

Uluslararası arenada ekonomik bütünleşme süreci hem bölgesel hem de küresel dü-
zeylerde gerçekleşmektedir. Birleşmiş Milletler Örgütü’nün ihtisas kuruluşları olan Ulus-
lararası Para Fonu ve Dünya Bankası Grubu küresel ekonomik işbirliği örgütlerine örnek 
olarak gösterilebilir.

Bölgesel ekonomik bütünleşme sürecinin genel kabul gören aşamaları şunlardır3:                
1- Tercihli ticaret anlaşması, 2- Serbest ticaret bölgesi, 3- Gümrük birliği, 4- Ortak Pazar, 
5- Ekonomik birlik

Bugün tercihli ticaret anlaşmasından ekonomik birliğe kadar çok sayıda ekonomik 
bütünleşme modelinin dünyanın çeşitli bölgelerinde uygulandığına tanık olmaktayız. 
Bunlara örnek olarak ECO Ticaret Anlaşması, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
(NAFTA), Türkiye-AB Gümrük Birliği, MERCOSUR ve Avrupa Birliği (AB) verilebilir.4 

AB’nin temeli, Fransa Dışişleri Bakanı Schuman’ın 9 Mayıs 1950 tarihli çağrısını iz-
leyerek 1951 yılında imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran Paris Antlaş-
ması ve 1957 yılında imzalanan Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğunu kuran Roma Antlaşmaları ile farklı dilleri konuşan 6 devlet tarafından atıl-
mıştır. Günümüzde AB’nin üye ülke sayısı 27, yüzölçümü 4,2 milyon kilometrekare ve 
nüfusu 495 milyon kişidir. 

Türk Dünyası

Türk Dünyası, geniş bir coğrafyanın ve büyük bir sevdanın adı olup, en geniş anlamda 
dünyada Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerleri kapsayan bir alan olarak tanımlanabilir. 
Daha dar anlamda Avrasya’da yer alan bağımsız Türk devletleri ile bağımlı Türk devletleri 
ve özerk Türk bölgelerini ifade etmektedir. Günümüzde 7 bağımsız Türk devleti vardır. Bu 
çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dışındaki BDT üzerinde durulmaktadır.

Tablo 1. Bağımsız Türk Devletleri

Ülke Başkent Para Birimi Bağımsızlık / Kuruluş Günü

Azerbaycan Bakü Manat 18.10.1991

Kazakistan Astana Tenge 16.12.1991
KKTC Lefkoşa Lira 15.11.1983
Türkmenistan Aşkabat Manat 27.10.1991
Kırgızistan Bişkek Som 31.08.1991
Türkiye Ankara Lira 29.10.1923
Özbekistan Taşkent Som 01.09.1991

3    R. F. Halıcıoğlu, Ekonomik Entegrasyonun Etkileri ve Ölçme Yöntemleri: Türkiye-AB Gümrük Birliği ve Alternatifleri İçin Uygulamalar, Basılmamış 
      Doktora Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1996.
4    Bölgesel işbirliği ve bütünleşme girişimleri için bakınız: UNCTAD, Trade and Development Report, 2007.
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Tablo 5. Bağımsız Türk Devletlerinde İhracat, İthalat ve Yabancı Doğrudan 
Yatırımlar

  Mal ve Hizmet İhracatı Mal ve Hizmet İthalatı Yabancı Doğrudan 
Yatırımlar

(2008 Yılı)
Cari Fiyatlar, 
Milyon $

(dünyadaki 
payı, %)

Cari Fiyatlar, 
Milyon $

(dünyadaki 
payı, %) Net, Milyon $

Azerbaycan 32.133 0,16 11.464 0,06 -541
Kazakistan 76.399 0,39 49.571 0,26 14.783
Kırgız Cumhuriyeti 2.743 0,01 4.747 0,02 232
Türkiye 175.796 0,90 211.696 1,10 15.720
Türkmenistan 12.345 0,06 7.781 0,04 820
Özbekistan 11.706 0,06 8.812 0,05 711
Dünya 19.628.969 100,00 19.218.854 100,00 -202.960
BTD 311.123 1,59 294.071 1,53 31.726

Kaynak: Word Bank, IMF.

Tablo 6. Bağımsız Türk Devletlerinin Cari İşlemler Dengesi, Dış Borç Stoku ve 
Yabancı Doğrudan Yatırımlar

  Cari İşlemler 
Dengesi

Cari İşlemler 
Dengesi

Dış Borç 
Stoku

Dış Borç 
Stoku

Yabancı 
Doğrudan 
Yatırımlar

(2008 Yılı) Milyon $ % GSYİH Milyon $ % GSYİH % GSYİH
Azerbaycan 16.454 35,48 4.309,2 9,29 0,03
Kazakistan 6.279 4,63 107.594,7 79,37 11,83
Kırgız Cumhuriyeti -413 -8,05 2.463,7 48,02 7,33
Türkiye -41.946 -5,74 277.276,6 37,97 2,50
Türkmenistan 3.560 18,74 638,2 3,36 4,82
Özbekistan 2.485 8,69 3.995,3 13,97 2,55
Dünya 210.739 0,34 3,00
BTD -13.581 -1,41 396.277,1 41,07 3,29

Kaynak: Word Bank, IMF.

2008 yılında Kırgızistan ve Türkiye hariç diğer Türk devletlerinin cari işlemler fazlası 
verdiği, Azerbaycan’ın cari işlemler fazlasının GSYİH’sinin yüzde 35,5’ine karşılık geldiği 
anlaşılmaktadır. BTD içinde dış borç stoku en fazla olanın 277,3 milyar dolar ile Türkiye 
ve en düşük olanın 0,6 milyar dolar ile Türkmenistan olduğu görülmektedir. Kazakistan’ın 
dış borç stokunun GSYİH’ye oranı yüzde 79,37 iken, bu oran Kırgızistan’da yüzde 
48,02’dir. Diğer Türk Cumhuriyetlerinde bu oran yüzde 40’dan az olup, Türkmenistan’da 
yüzde 3,36 ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 

yılında dünya nüfusunun 9.485 milyon kişiye ve BTD’nin nüfusunun 184,1 milyon kişiye 
ulaşacağını ve BTD’nin dünya nüfusundaki payının yüzde 1,94 olacağını tahmin etmektedir.

Türk Dünyasında Ekonomik Bütünleşme

Bağımsız Türk Devletlerinin Ekonomik Göstergeleri

2008 yılı itibariyle 965 milyar dolarlık gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ile BTD’nin 
dünya hasılasından aldığı pay yüzde 1,58’dir. BTD içinde en küçük pay Kırgızistan’a ve 
en büyük pay Türkiye’ye ait olup, Türkiye’nin dünya hasılasındaki payı yüzde 1,19’dur. 
7.297,12 dolar ile BTD’de ortalama kişi başına GSYİH, dünya ortalaması olan 9.064,68 
dolardan düşük olup, sadece Türkiye’nin rakamı dünya ortalamasından yüksektir. 2008 
yılı sonu itibariyle BTD’nin tamamında dönem sonu tüketici fiyatlarındaki artış ise dünya 
ortalaması olan yüzde 4,5’den yüksek görünmektedir.

Tablo 4. Bağımsız Türk Devletlerinde GSYİH ve Enflasyon

  GSYİH GSYİH GSYİH Kişi Başına 
GSYİH

Enflasyon, 
Dönem Sonu 
Tüketici 
Fiyatları

(2008 Yılı) Cari Fiyatlar, 
Milyon $

(dünyadaki 
payı, %)

Sabit Fiyatlar, 
% Değişim

Cari 
Fiyatlar, $ % Değişim

Azerbaycan 46.378 0,08 10,80 5.212,83 15,40
Kazakistan 135.554 0,22 3,20 8.715,87 9,48
Kırgız Cumhuriyeti 5.131 0,01 8,40 966,10 20,06
Türkiye 730.318 1,19 0,66 10.484,26 10,06
Türkmenistan 18.999 0,03 10,50 3.605,85 8,94
Özbekistan 28.605 0,05 9,00 1.038,19 14,45
Dünya 61.187.163 100,00 2,83 9.064,68 4,50
BTD 964.985 1,58   7.297,12  

Kaynak: Word Bank ve IMF.

2008 yılı itibariyle 311,1 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı ve 294,1 milyar do-
larlık mal ve hizmet ithalatı ile BTD’nin dünya ticaretindeki payı sırasıyla yüzde 1,59 ve 
yüzde 1,53’dür. BTD içinde dünya ticaretinde en küçük pay Kırgızistan’a ve en yüksek pay 
Türkiye’ye aittir. 2008 yılında net yabancı doğrudan yatırımlara bakıldığında, Kazakistan’ın 
14,8 milyar dolar ve Türkiye’nin 15,7 milyar dolar yatırım çektiği, Azerbaycan’ın rakamı-
nın negatif ve diğer ülkelerin rakamlarının 1 milyar dolardan az olduğu görülmektedir.

Yabancı doğrudan yatırımların GSYİH’ye oranının Kazakistan, Kırgızistan ve 
Türkmenistan’da dünya ortalaması olan yüzde 3’den yüksek olduğu ve diğer Türk cum-
huriyetlerinde dünya ortalamasından düşük olduğu dikkat çekmektedir. 
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düşük paya Türkmenistan ve en büyük paya Türkiye sahip bulunmaktadır. Kırgızistan ve 
Türkiye enerjide dışa bağımlı iken diğer Türk Cumhuriyetlerinin enerji ihracatçısı oldukları 
anlaşılmaktadır. Kişi başına elektrik tüketiminde Kazakistan dışındaki Türk Cumhuriyetleri 
dünya ortalamasının altında bulunmaktadır. 

Tablo 9. Bağımsız Türk Devletlerinde Elektrik Üretimi ve Tüketimi

  Elektrik Üretimi Kişi Başına Elektrik Tüketimi
(2007 Yılı) (mWh) (%) (kWh)
Azerbaycan 24.211.000 0,12 2.393,69
Kazakistan 76.596.000 0,39 4.448,28
Kırgız Cumhuriyeti 16.237.000 0,08 1.771,99
Türkiye 191.558.000 0,97 2.237,60
Türkmenistan 14.880.000 0,08 2.278,51
Özbekistan 48.950.000 0,25 1.658,49
Dünya 19.819.050.801 100,00 2.845,59
BTD 372.432.000 1,88  

Kaynak: Word Bank.

Kamu maliyesine bakıldığında, 2008 yılı itibariyle genel devlet gelirlerinin GSYİH için-
deki payı yüzde 23,63 ile Türkmenistan’da en düşük ve yüzde 51,11 ile Azerbaycan’da 
en yüksek düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. Genel devlet giderlerinin GSYİH içindeki 
payı ise yüzde 12,31 ile Türkmenistan’da en düşük ve yüzde 33,82 ile Türkiye’de en yük-
sek düzeyde gerçekleşmiştir. Aynı yıl genel devlet net borçlanmasının GSYİH’ya oranı ise 
yüzde -2,37 ile Türkiye’de en düşük ve yüzde 19,99 ile Azerbaycan’da en yüksek düzeyde 
gerçekleşmiştir. 

Tablo 10. Bağımsız Türk Devletlerinde Devlet Gelirleri, Giderleri ve Borçlanması

 
Genel Devlet 
Gelirleri

Genel Devlet 
Giderleri

Genel 
Devlet Net 
Borçlanması

Genel Devlet 
Brüt Borcu

(2008 Yılı) % GSYİH % GSYİH % GSYİH % GSYİH

Azerbaycan 51,11 31,13 19,99 7,28
Kazakistan 27,86 26,79 1,06 6,65
Kırgız Cumhuriyeti 29,91 28,94 0,97 48,46
Türkiye 31,45 33,82 -2,37 39,48
Türkmenistan 23,63 12,31 11,33 3,18
Özbekistan 40,69 30,00 10,68 12,80
Dünya  
BTD        

Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database October 2010.

BDT, 2009 yılı sonu verilerine göre dünya petrol rezervinin yüzde 2,8’ine ve dünya do-
ğalgaz rezervinin yüzde 6,7’sine sahiptir. Yüzde 2,18 ile petrol rezervlerinde en büyük pay 
Kazakistan’a ve yüzde 4,00 ile doğalgaz rezervinde en büyük pay Türkmenistan’a aittir.

Tablo 7. Bağımsız Türk Devletlerinin Petrol ve Doğal Gaz Rezervi

  Petrol Rezervi Doğal Gaz Rezervi

(2009 Yılı) (milyon varil) (dünyadaki 
payı, %) (milyon m3) (dünyadaki 

payı, %)
Azerbaycan 7.000 0,51 849.500 0,45
Kazakistan 30.000 2,18 2.407.000 1,28
Kırgız Cumhuriyeti 40 0,00 5.663 0,00
Türkiye 262 0,02 6.088 0,00
Türkmenistan 600 0,04 7.504.000 4,00
Özbekistan 594 0,04 1.841.000 0,98
Dünya 1.378.000 100,00 187.800.000 100,00
BTD 38.496 2,79 12.613.251 6,72

Kaynak: CIA, The World Fact Book 2010.

2007 yılı itibariyle 342,9 bin kiloton petrol eşdeğeri enerji üretimi ile BTD’nin dünya 
enerji üretimindeki payının yüzde 2,9 olduğu görülmektedir. BTD arasında enerji üretimin-
de en düşük paya Kırgızistan ve en büyük paya Kazakistan sahip bulunmaktadır. Kırgızis-
tan ve Türkiye enerjide dışa bağımlı iken diğer Türk Cumhuriyetlerinin enerji ihracatçısı ol-
dukları anlaşılmaktadır. Kişi başına enerji kullanımında Kırgızistan, Türkiye ve Azerbaycan 
dünya ortalamasının altında iken Özbekistan dünya ortalamasına yakın, Türkmenistan ve 
Kazakistan dünya ortalamasının üzerinde bulunmaktadır. 

Tablo 8. Bağımsız Türk Devletlerinde Enerji Üretimi, Tüketimi ve İthalatı

  Enerji Üretimi Kişi Başına Enerji 
Kullanımı Net Enerji İthalatı

(2007 Yılı)
(kt, petrol 
eşdeğeri) (%) (kg, petrol eşdeğeri) (Enerji kullanımının 

yüzdesi)
Azerbaycan 52.094 0,44 1.387,90 -337,40
Kazakistan 135.995 1,14 4.292,25 -104,62
Kırgız Cumhuriyeti 1.427 0,01 556,47 51,01
Türkiye 27.273 0,23 1.369,86 72,73
Türkmenistan 66.088 0,55 3.631,02 -265,67
Özbekistan 60.053 0,50 1.811,91 -23,36
Dünya 11.926.365 100,00 1.819,23 -1,92
BTD 342.930 2,88    

Kaynak: Word Bank.

2007 yılı itibariyle 372,4 milyon mWh elektrik üretimi ile BTD’nin dünya elektrik üre-
timindeki payının yüzde 1,9 olduğu görülmektedir. BTD arasında elektrik üretiminde en 
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rük birliği 01.01.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye ile Katılım Ortaklığında Yer 
Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 19.05.2003 tarih ve 2003/398/EC 
sayılı Konsey Kararı ile tam üyelik müzakereleri başlamış, ancak bugüne kadar önemli bir 
aşama kaydedilememiştir. Bugün 27 üyeli AB’nin internet sitesine gidildiğinde 23 farklı 
dil seçeneği ile karşılaşılmakta, Türkiye ise hâlâ kapıda bekletilmektedir.

BTD arasında ikili ve çok taraflı pek çok anlaşma mevcuttur. Kazakistan Cumhur-
başkanı Nazarbayev’in çağrısı üzerine 3 Ekim 2009 tarihinde Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Devlet Başkanları 9. Zirve Toplantısında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulan Türk 
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), BTD arasındaki işbirliği ve bütün-
leşme sürecinde önemli bir aşamayı oluşturmuştur7. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan 
ve Türkiye tarafından imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Türk Konseyinin organları şu 
şekilde belirlenmiştir: Devlet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi, Kıdemli 
Memurlar Komitesi, Aksakallar Konseyi ve Sekreterya. Tarafların ayrıca Sekreterya nez-
dinde Daimi Temsilci atayacakları öngörülmüş, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi (TÜRKPA) ve Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) aracılığıyla yapı-
lan işbirliğine vurgu yapılmıştır.

16.09.2010 tarihinde İstanbul’da yapılan Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkan-
ları 10. Zirve Toplantısında, işbirliğinin ve dayanışmanın önemi ve geliştirilmesi vurgu-
lanmış, Türkiye’nin önerdiği Büyükelçi Halil Akıncı ilk Genel Sekreter olarak atanmış, 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Konseyi’nin kurulması kararlaştırılmış, Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Kalkınma Bankası ve ortak bir Sigorta Şirketi kurulması imkânının araştırılması, 
Astana’da faaliyete geçen Türk Akademisi’nin uluslararası örgüt şeklinde oluşturulması 
ve akademi çerçevesinde Türk Tarih Müzesi ve Türk Kütüphanesi kurulmasının önemi 
vurgulanmış, Nahçıvan Anlaşmasının imza gününün (3 Ekim) Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Günü olarak kutlanılmasının teşvik edilmesi ve 2011 yılında Azerbaycan, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlıklarının 20 yıldönümünün 
ortak etkinliklerle kutlanması kararlaştırılmıştır.8 

SONUÇ

23 dilli, 27 ülkeli AB’de ekonomik ve siyasal bütünleşme hedeflenebiliyor ve kısmen 
gerçekleştirilebiliyorsa, Türkçe’nin farklı lehçelerini kullanan, tarih, kültür ve coğrafyanın 
birbirine bağladığı BTD arasında ekonomik bütünleşme doğal ve kaçınılmazdır.

Türkiye Cumhuriyeti, tam üyelik gerçekleşinceye kadar AB ile gümrük birliğini askıya 
alıp serbest ticaretini ve diğer alanlarda işbirliğini sürdürmelidir. Avrasya Ekonomik Top-
luluğu ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi Türk Cumhuriyetleri de bu örgütler kapsamında 
gümrük birliğinden ileri ekonomik bütünleşme yönünde adım atmamalıdır. Türk Dili Ko-
nuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirve Toplantısı Sonuç Bildirisinde de belirtildiği gibi, 
Türk Konseyi’nin kurulması ile başlayan ivme sürdürülmeli, Özbekistan, Türkmenistan 
7     Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşması TBMM tarafından 09.06.2010 tarihli ve 5989 sayılı Kanunla 

uygun bulunmuş ve anlaşma 15.07.2010 tarihli ve 27642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.07.2010 tarihli ve 2010/700 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

8    Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirve Toplantısı Sonuç Bildirisi için T.C. Dışişleri Bakanlığı internet sitesine bakınız.

Bağımsız Türk Devletlerinin Katıldığı Bölgesel Forum ve Örgütler
Aşağıdaki tablo BTD’nin çeşitli forum ve örgütlerde diğer ülkelerle işbirliği ve daya-

nışma yaptığını göstermektedir. 

Tablo 11. Bağımsız Türk Devletlerinin Katıldığı Bölgesel Forum ve Örgütler

Uluslararası Forum/Örgüt Adı ve Kısaltması AZE KAZ KGZ TUR TKM UZ
Avrupa Konseyi, COE x x
Bağımsız Devletler Topluluğu, CIS x x x x x
Avrasya Ekonomik Topluluğu, EAEC x x
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, ECO x x x x x x
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, BSEC x x
İslam Konferansı Örgütü, OIC x x x x x x
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü, OSCE x x x x x x
Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı 
Önlemler Konferansı, CICA x x x x x

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü x
G-20 x
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı, OECD x
Şanghay İşbirliği Örgütü, SCO x x x
Asya Kalkınma Bankası, ADB x x x x x x
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, EBRD x x x x x x
Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı, TÜRKSOY x x x x x x
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi (Türk Konseyi) x x x x

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, NATO x
Ortaklaşa Güvenlik Antlaşması Örgütü, CSTO x x x

Kaynak: Tabloda yer alan uluslararası forum ve örgütlerin internet siteleri.

Türkçenin farklı lehçelerini konuşan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, 
Türkmenistan ve Özbekistan arasında ekonomik ve siyasi işbirliğinin temelleri mevcut-
tur. Bu temel üzerinde bütünleşme yönünde atılacak adımlar, ölçek ekonomisi ve kaynak-
ların etkin kullanılması yoluyla ekonomik gelişme ve refahı artırdığı gibi barış ve istikrara 
da katkıda bulunacaktır.5

Türkiye 1959 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) üyelik için başvurmuş, 
12.09.1963 tarihinde AET ülkeleri ve Türkiye arasında bir ortaklık anlaşması (Ankara An-
laşması) imzalanarak gümrük birliğini oluşturulması ve Türkiye’nin gelişimine göre Top-
luluğa katılma olanağının incelenmesi öngörülmüştür. 13.11.1970 tarihinde imzalanan 
Katma Protokol ile geçiş döneminin hükümleri ve tarafların yükümlülükleri belirlenmiş-
tir.6 Zaman içinde AET Avrupa Birliği’ne (AB) dönüşmüş ve üye sayısı artmıştır.  

Türkiye 14.04.1987 tarihinde AB’ye tam üyelik başvurusu yapmış ve Türkiye-AB güm-

5    Ali Asker Demirhan, “Türk Dünyasında Ekonomik Entegrasyon”, Yeni Türkiye Dergisi, S. 15, s. 1010-1022, Ankara, 1997.
6    Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihçesi için bakınız: www.abgs.gov.tr/index.php?p=111&1=1 
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GİRİŞ

19.Yüzyılın başından itibaren petrol dünyada en önemli hammaddelerin başında yer 
almaya başlamıştır. Dünyada petrolün sanayi yöntemiyle üretimine ilk kez 1847 yılında 
Azerbaycan’da başlanmıştır. Azerbaycan’da petrol sanayisindeki gelişmeler yabancı şir-
ketlerin de ilgisini çekmeye başlamış ve ünlü Nobel Kardeşleri Bakü’de ilk petrol şirketini 
kurmuştur1. Petrolun önem kazanmaya başladığı dönemden bu tarafa dünyada bu kay-
nağa olan ihtiyacın sürekli artış göstermesi, Azerbaycan ekonomisi’nin dayandığı temel 
sektörün petrol sektörü olmasında etkili olmuştur. Ülkede sanayi kapitalizminin gelişimi 
temel olarak petrol üretiminin artması ve bu alana yabancı sermayenin yatırım yapması 
ile gerçekleştirilmiştir.

1991’de Sovyetlerin dağılması ve Azerbaycan’ın bağımsızlığını elde etmesiyle baş-
layan süreçte ülke zengin petrol ve doğal gaz rezervleriyle yabancı sermayenin dikkati-
ni tekrar bölgeye çekmiştir. Bağımsızlığın ilk yıllarında ülke ekonomisinde yaşanan kriz 
sonucunda eski SSCB’ye bağlı Cumhuriyyetlerle varolan ekonomik bağların kopması, 

1    Muşfig Atakişiyev, Azerbaycan’ın Yeni Neft Siyaseti ve İgtisadi İnkişaf,  Azerneşr Yayınları, Bakü, 2004, s.64.

ve KKTC de Türk Konseyi’ne üye olmalı, BTD arasında ekonomik işbirliği ve bütünleşme 
yönünde somut ve kararlı adımlar atılmalı ve ayrıca Ekonomik İşbirliği Teşkilatına da iş-
lerlik kazandırılmalıdır. Bu amaçla orta vadede (örneğin, Türkiye Cumhuriyetinin yüzüncü 
yılı olan 2023 yılında) bir Türk Ortak Pazarı ve uzun vadede bir Türk Ekonomik Birli-
ği hedeflenmeli, bu hedefler doğrultusunda anlaşmalar imzalanarak gereken kurumlar 
oluşturulmalıdır.

BTD, üyesi oldukları bölgesel ve küresel uluslararası kuruluşlarda birlikte hareket 
ederek hak ve menfaatlerini korumalıdır. BTD’nin devlet kuruluşları ve yerel yönetimleri 
yanında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, siyasi partiler ve sivil 
toplum kuruluşları arasında da uluslararası işbirliği ve örgütlenmeye gidilerek ekonomik 
bütünleşme desteklenmelidir.
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Tablo 1-den de görüldüğü gibi Petrol kaynaklarına sahip olma bakımından Azerbay-
can diğer Türk Cumhuriyyetleri içinde yaklaşık 1 milyar tonluk kapasitesiyle Kazakistan-
dan sonra 2.sırada yer almaktadır. Diger Türk Cumhuriyyetleri ise zengin petrol kaynak-
larına sahip değildir. Doğal gaz bakımından ise Türkiye dışında diğer Türk Cumhuriyyet-
leri doğal gaz zengini ülkeler içerisinde yer almaktadır. Son yıllarda Hazar’daki Şahdeniz 
Yatağı’nda ortaya çıkarılan doğal gaz rezervleriyle Azerbaycan da doğal gaz ihracatçısı 
ülkeler sırasına katılmıştır. Sadece Şahdeniz Yatağı’nda 1 trilyon m3 doğal gaz rezervi-
nin bulunduğu tahmin edilmektedir ki, bunun 400 milyar m3’ü ispatlanmış rezervlerdir4. 
Azerbaycan sözkonusu kaynakların işlenip dünya pazarlarına çıkarılması amacıyla, başta 
BP olmakla,  yabancı şirketlerle 30 yıllık süreyi kapsayan ‘Şahdeniz’ Yatağı Anlaşması’nı 
imzalamıştır. Bunun sonucunda son yıllara kadar doğal gaz ithalatçısı konumunda olan 
ülke, ithalatçı ülkeden ihracatçı ülke konumuna yükselmiştir. Doğal gaz Anlaşmalarının 
ekonomik etkisi ilerleyen yıllarda daha net bir şekilde ortaya çıkacağından burada geniş 
şekilde ele alınmamakta, ağırlıklı olarak Azerbaycan’ın petrol politikası ele alınmaktadır.      

Petrol Anlaşmaları

Azerbaycan’ın sahip olduğu zengin enerji kaynaklarının işletilmesi için Eylül 1992’de 
Azerneft ve Azneftkimya adlı iki devlet şirketi birleştirilerek, Azerbaycan Devlet Petrol Şir-
keti- SOCAR (The State Oil Company of the Azerbaijan Republic) kurulmuştur. Petrol 
üretiminin arttırılması ve mevcut rezervlerin iyileştirilmesi ancak modern teknolojilerin 
kullanılması ve yeni projeler geliştirilmesi durumunda sağlanabilirdi. Fakat sözkonusu 
dönemde Azerbaycan’ın ekonomik potansiyeli ve sahip olduğu teknoloji mevcut rezerv-
lerin işletilmesi ve geliştirilmesi için yeterli olmamıştır. Bu yetersizlik Azerbaycan’ı ulusla-
rarası petrol işrketleriyle işbirliğine yöneltmiştir5. 20 Eylül 1994-de Hazar’ın Azerbaycan’a 
ait kısmında mevcut enerji kaynaklarının işlenib dünya pazarlarına çıkarılması amacıyla 
dünyanın önemli petrol şirketleriyle anlaşma imzalandı. ‘Asrın Anlaşması’adıyla tanı-
nan bu adımla Azerbaycan’ın yeni enerji stratejisinin temeli atılmış oldu. Anlaşma ülke 
ekonomisine yabancı sermayenin çekilmesi yolunda önemli bir adım olmuştur. Sonraki 
dönemlerde Azerbaycan’la yabancı petrol şirketleri arasında daha 24 Petrol Anlaşması 
imzalanmıştır6.   

Üretimin Paylaşımı Anlaşması (Production Sharing Agreement- PSA) tipli bu anlaş-
malar 25-30 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Yapılan Anlaşmalar gereği bu sürede yapıl-
ması gereken yatırımların 60 milyar doların üzerinde olması planlanmaktadır. Öte yan-
dan, petrol projelerinin gerçekleştirilmesinde 72’si yerli şirket olmak üzere toplam 400 
şirketin yer alması düşünülmüştür. Bu kapsamda, yerel ve yabancı şirketler arasındaki 
işbirliği, modern teknolojilerin, donanımın  ve yönetim tekniklerinin uygulanmasına ola-
nak tanımakta, bu da piyasa ekonomisine geçişte önemli rol oynamaktadır7.   

Genel olarak yapılan Anlaşmalarla yabancı petrol şirketleriyle işbirliğinin Azerbaycan’a 
sağladığı ekonomik katkıların bir kısmı şöyle sıralanmaktadır8: 
4    Consulting & Business Dergisi, S.9, Bakü, 1999, s.30
5    Natig Aliyev, The Azerbaijan Oil and Gas İndustry in the 1949-1999 Period, http://www.caspenergy.com/no3rus21.html ,  09.04.2005
6    Vurgun Süleymanov, Azerbaycanda Neft Kontraktlarının İnvestisiya Feallığına Tesirinin Giymetlendirilmesi, Globallaşma Prosesinde Gafgaz ve  
      Merkezi Asiya: II.Uluslararası Kongre Materialları İçinde, Bakü, 2007, ss.295-296   
7    Fikret Aliyev, Kontrakt Veka: 5 Let Spustya, Consulting & Business, S.9, Bakü, 1999, ss.40-41
8    Osman Nuri Aras, Azerbaycan Ekonomisi ve Yatırım İmkanları, TÜSİAB Yayınları 2005- 001, Bakü, 2005, s.210

dış dünya ile olan ilişkilerin yetersizliği, eski teknolojiye bağlı üretim azalışı ve sermaye 
birikiminin yetersiz olması, Azerbaycan’ın bu sektöre yabancı sermaye çekmesini zo-
runlu kılmıştır. Sözkonusu yatırımlar Azerbaycan ekonomisinin gelişiminde en önemli 
etken olmuştur. Son yıllarda petrolle beraber doğal gaz sektöründe de önemli gelişmeler 
yaşanmıştır. Yalnız bu çalışma çerçevesinde özellikle petrol sektöründeki gelişmeler ve 
bunların ülke ekonomisindeki etkileri üzerinde durulacaktır.

Azerbaycan’ın Enerji Kaynakları

Bağımsızlığın elde edilmesiyle 1991-94 yılları arasında Azerbaycan ekonomisinde 
çok ciddi ekonomik sorunların yaşanması ülkenin geleceği adına doğal kaynakların etkin 
kullanımı konusunu ön plana çıkarmıştır. Ülke için denizde ve karada sahip olduğu enerji 
kaynakları çok önemli yer tutmaktadır. Çünkü yüzyıllardan beri ülke ekonomisinin teme-
lini enerji sektörü oluşturmuştur. 

Genel olarak enerji kaynakları bakımından Hazar Havzası Orta Doğu’yla karşılaştı-
rılmasa da, stratejik açıdan Batı’nın en önemli petrol alanı olan ve yakın gelecekte tü-
kenme olasılığı bulunan Kuzey Denizi’nin yerine geçmeye aday olarak gösterilmektedir2. 
Bu açıdan dünyanın en çok enerji ithal eden bölgesi olan Avrupa Birliği arz kaynaklarını 
çeşitlendirerek enerji güvenliğini sağlamada Hazar Bölgesi’ne özel bir önem vermekte-
dir. Çünkü sön dönemlerde Rusya-Ukrayna ve Rusya- Belarus (Beyaz Rusya) arasında 
yaşanan enerji ulaşımı konusundaki krizler, AB genelinde Rusya’ya yönelik bazı endişe-
lerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum AB’nin enerji konusunda Orta Asya ve 
Kafkasya ülkelerine yoğunlaşmasını beraberinde getirmiştir3. Enerji kaynaklarına sahip 
olma bakımından Azerbaycan ve Orta Asyadaki diğer Türk Cumhuriyyetlerinin durumu 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 1:  Azerbaycan ve Diğer Türk Cumhuriyyetlerinin Petrol-D.Gaz Kaynakları:
Üretim ve Tüketim - 2009      

Petrol 
milyar 
ton

Petrol 
Üretimi 
mlyn ton

Petrol 
Tüketimi 
mlyn ton

D.Gaz 
trilyon m3

D.Gaz 
Üretimi 
milyar m3

D.Gaz 
Tüketimi 
milyon m3

Azerbaycan 1 50,6 2,8 1,31 14,8 7,7
Kazakistan 5,3 78 12 1,82 32,2 19,6
Türkmenistan 0,1 10,2 5,2 8,1 36,4 19,8
Özbekistan 0,1 4,5 4,9 1,68 64,4 48,7
Türkiye     28,8     32,1
Toplam 6,5 143,3 53,7 12,91 147,8 127,9
Dünya 181,7 3820,5 3882,1 187,49 2987 2987
Dünyadaki Payı % 4% 4% 1% 7% 5% 4%

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, www.bp.com, 05.07.2010

2     Z.V.Semedli, XXI.Esrde Hazar Hövzesinin Geosiyasi Ehemiyyeti ve Türk Dünyası, Globallaşma ve Regional İgtisadi İnkişaf: Uluslararası 
        Konferansın Makaleler Toplusu İçinde, Nurlar Neşriyyatı, Bakü, 2004, s.206
3      Vildan Serin, Havva Çaha, AB Enerji Politikalarının Orta Asya ve Kafkasya’ya Yönelik Doğrudan Yabancı SermayeYatırımlarına Etkisi: Azerbaycan
        Örneği, Globallaşma Prosesinde Gafgaz ve Merkezi Asiya: II. Uluslararası Kongre Materialları İçinde, Bakü, 2007, ss.295-296
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Anlaşmanın Azerbaycan bakımından önimli katkılarından biri proje için gerekli yatırım 
finansmanının %90-nın Konsorsiyum tarafından karşılanacak olmasıdır. Azerbaycan pet-
rol ve doğal gaz alanlarının kullanımı üzerinde yönetim ve kontrol hakkını korumaktadır.

Petrol Sektörüne Yapılan Yatırımlar

Azerbaycan’da bağımsızlığın kazanıldığı ilk yıllarda ekonomik kriz sonucu sermaye 
birikimi ve yatırım konusunda en olumsuz yıllar olmuştur. Bu yıllarda yatırım politikası-
nın temel belirleyicisi olan yasal düzenlemeler yapılmış, ‘Yatırım Faaliyetleri Hakkında’ 
ve ‘Yabancı Sermayeyi Koruma’ yasalarıyla ülkede yatırım ortamı oluşturma ve  yabancı 
sermayeyi  teşvik etme girişimleri olmuştur. Sözkonusu 1991-1993 yıllarında içte serma-
ye birikiminin olmaması ve belirsiz siyasal ve ekonomik ortamın devam etmesi ister yerli, 
isterse de yabancı yatırımlar konusunda bir başarının sağlanamamasına neden olmuştur. 

1994’te Azerbaycan petrollerinin dünya piyasasına çıkarılmasına yönelik imzalanan 
‘Asrın Anlaşması’ sonucu sonraki yıllarda, özellikle petrol sektörüne yönelik olmakla, ya-
tırımların miktarı giderek artmıştır. Aşagıdaki tabloda 2000’li yıllarda Azerbaycan ekono-
misine yapılan toplam yatırımlar; toplam yatırımlar içinde yabancı yatırımlar ve özellikle 
petrol sektörüne yapılan yabancı yatırımlar yer almaktadır.

Tablo3:   Azerbaycan Ekonomisinde Yatırımlar (milyon dolar)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Toplam yatırımlar 1441.4 1561.8 2796.6 4326.2 5922.7 7118.5 8300.4 11454.3 11049.2
İç yatırımlar 514.4 470 561.7 955.2 1347.2 2225.3 3247.6 4780 4201.8
Yüzde % 35.7 30.1 20.1 22.1 22.7 31.3 39.1 41.7 38
Yabancı yatırımlar 927 1091.8 2234.9 3371 4575.5 4893.2 5052.8 6674.3 6847.4
Yüzde % 64.3 69.9 79.9 77.9 77.3 68.7 60.9 58.3 62
Petrolde yab. yat. 546.1 820 1693 2972.4 4088.1 3799.9 3422.3 4003.3 3348.4
Topl. Yab. Yat.da % 58.9 75.1 75.8 88.2 89.3 77.7 67.7 60.0 48.9

Kaynak: Yıllık Rapor, Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi Yayınları, Bakü, 2008

Tablodan da görüldüğü gibi Azerbaycan ekonomisine yapılan toplam yatırım miktarı 
sürekli bir artış göstermiştir. Toplam yatırım içinde ülkenin iç kaynakları hesabına yapılan 
yatırımlar da giderek artmış ve 2009 yılında ilk defa olarak yabancı yatırımları geçmiştir. 
Ülke ekonomisinde yatırımlar içinde yabancı yatırımlar her zaman önde olmuş, yabancı 
yatırımlar içinde de enerji ve özellikle petrol sektörüne yapılan yatırımlar diğer sektörlere 
yapılan yatırımlardan daha fazla olmuştur. 

1994’ten itibaren gelmeğe başlayan yabancı sermaye miktarı sürekli bir şekilde art-
mıştır. Bunun sonucunda toplam yatırımların miktarı 1995 yılına oranla 2000’de yaklaşık 
3 kat, 2005’te ise 13 kat artmıştır. 1995-2008 arasında yabancı yatırımların toplam ya-
tırımlar içindeki oranı %58-%80 arasında değişmiştir. 2008 yılı verilerine göre, bağım-
sızlık sonrasında yabancı yatırımcıların Azerbaycan ekonomisine yatırdıkları sermaye 40 
milyar dolardan fazla olmuştur. Buna göre Azerbaycan Doğu Avrupa ve BDT ülkeleri ara-

• Azerbaycan, modern araştırma, petrol çıkarma, işleme ve ulaşım teknolojilerinin 
ülkeye girişi ile petrol endüstrisini yenileme ve petrol-doğal gaz sanayisinin gelişimine 
destek olacak müeseseler kurma fırsatı yakalamıştır.

• Ülke uluslararası işgucu ve hammadde piyasalarına girebilme ve izlenecek rasyo-
nel politikalarla ülkenin gelişimi için gelir kaynağı olan hammadde alanındaki üstünlü-
ğünden başarıyla yararlanabilme imkanı elde etmiştir.

• Yapılan Anlaşmalar yerel işgücünün istihdamının giderek artmasını sağlayacak şe-
kilde imzalanmıştır. Buna ek olarak, Anlaşmalardan sağlanacak gelirlerle enfrastrukturun 
tamamen yenilenmesi projesi de istihdam düzeyinin artmasına neden olmuştur. 

• Yapılan Anlaşmalar sonucu artan petrol üretimi parasal olarak bütçe gelirlerinin de 
önemli ölçüde artması sonucunu doğurmuştur.

Asrın Anlaşması: Azeri-Çırak-Güneşli

Bakü’de 20 Eylül 1994’te 11 Uluslararası Petrol Şirketi ile imzalanan ve 30 yıllık süre-
yi kapsayan ‘Asrın Anlaşması’ Hazardaki 3 petrol yatağının- Azeri, Çırak, Güneşli (AÇG) 
yataklarının- birlikte işlenmesini içeren bir uluslararası anlaşmadır. Anlaşmanın yatırım 
değeri 14 milyar dolardır. Sermayenin %80’ni sözkonusu petrol şirketleri tarafından sağ-
lanmaktadır. Anlaşma’ya göre petrol gelirlerinin %80’i Azerbaycan’a ait olacaktır9.

Asrın Anlaşması’nda taraf olan Konsorsiyum üyelerinden bazıları daha sonra kendi 
paylarını satmış ve Konsorsiyum’a yeni şirketler katılmıştır. Örneğin, Japonya’nın ‘Itoc-
hu’ şirketi tüm paylarını satan ‘McDermott İnternational’dan %2.4 pay elde ederek Kon-
sorsiyuma katılmıştır. Japon şirketi daha sonra Amoco’nun sattığı %5’lik paydan %1.5’ni 
alarak toplam payını %3.9’a çıkarmıştır. Amoco’nun geride kalan %3.5’lik payının %3’nü 
Exxon, %0.5’ni ise Unocal satın almıştır. Daha önce SOCAR’ın payı %30 olarak karar-
laştırılırken, anlaşma imzalanmadan önce %10’u Rus Lukoil’e, anlaşma imzalandıktan 
sonra %5’i Exxon’a, %5’i de TPAO’ya devr edilmiştir. Asrın Anlaşması’nda şirketler ara-
sındak paylaşım aşağıdaki gibidir10: 

Tablo 2: Asrın Anlaşması: Azeri-Çırak-Güneşli’de Şirketlerin Payları %

ŞİRKETLER PAY % ŞİRKETLER PAY %
BP (OPERATÖR) 34.13 EXXONMOBİL 8
UNOCAL 10.3 TPAO 6.75
SOCAR 10 DEVON 5.62
INPEX 10 ITOCHU 3.92
STATOİL 8.56 AMERADA HESS 2.72

Kaynak: Central Azeri Crude Oil Export Starts, Azernews No:10(400), March, 2005, s.3

“Production Sharing Agreement (Hazır ürünün paylanması)” tipli bir anlaşma olan 
“Asrın Anlaşması”nda şirketlerin paylarına göre en büyük paya sahip şirketin BP oldu-
ğu görülmektedir. BP bu anlaşmada aynı zamanda operatör görevini de yürütmektedir. 
9     Yusif Zeynalov, Globallaşma Şeraitinde Azerbaycan’ın Dünya İgtisadiyyatına İntegrasiyasında Yeni Neft Strategiyasının Rolu, Globallaşma      
       Prosesinde Gafgaz ve Merkezi Asiya: II. Uluslararası Kongre Materialları İçinde, Bakü, 2007, s.252
10  Central Azeri Crude Oil Export Starts, Azernews No:10(400), March, 2005, s.3
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Tablodan 4’ten de görüldüğü gibi, Azerbaycan’a yönelen doğrudan yabancı serma-
yenin büyük bir kısmı Amerika kökenli yatırımlardan oluşmaktadır. ABD özellikle, Bakü-
Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı ile Şahdeniz doğal gaz projesinin gerçekleşmesi yönünde 
ısrarlı politikalar sürdürmektedir. Buna karşı AB’nin çok etkili politkalar sürdürdüğünü 
söylemek zordur. Azerbaycan’a giren AB kaynaklı yabancı sermaye yatırımları içerisinde 
İngiltere ilk sırayı almaktadır. Bunu Fransa, Almanya, İtalya takip etmektedir. AB üye-
si ülkelerin tamamının gerçekleştirdiği yatırımlar, ABD’nin ülkeye yaptığı yatırımlardan 
daha az olmaktadır. Bu durum AB’nin ülkede etkili bir şekilde yer almadığını göstermek-
tedir13. Diğer yandan, ülkenin toplam yabancı yatırımları içinde sadece 2 ülkenin- ABD 
ve İngiltere’nin- payının 44,4 olması dikkat çekmektedir. Yabancı sermayede böyle bir 
ağırlığa sahip olma ülke politikalarını etkilemede sözkonusu ülkelere ek olanaklar tanıya-
bileceğinin de unutulmaması gerekmektedir.

Ayrıca belirtildiği gibi ülke ekonomisine yatırılan yabancı sermaye içinde petrol sektö-
rünün önemli bir ağırlığı bulunmaktadır.. Sözkonusu durum aşağıdaki qrafikde daha net 
bir şekilde görülmektedir. 

Grafik 2: Petrol Sektörüne Yapılan Yabancı Yatırımlar (milyon $)
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  Kaynak: Yıllık Rapor, Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi Yayınları, Bakü, 2008

Özellikle 2001 yılından itibaren petrol sektörüne yönelen yabancı sermaye giderek 
artmıştır. 2009 yılının sonuna kadar petrol sektörüne yapılan toplam yatırım tutarının 
30 milyar doları geçtiği belirtilmektedir. Enerji kaynaklarının işlenmesiyle ilgili imzalanan 
anlaşmalara göre ise enerji sektörüne yönelecek toplam yatırım turarının 60 milyar doları 
geçeceği prognozlaştırılmaktadır.

13    Vildan Serin, Havva Çaha, AB Enerji Politikalarının Orta Asya ve Kafkasya’ya Yönelik Doğrudan Yabancı SermayeYatırımlarına Etkisi: Azerbaycan  
       Örneği, Globallaşma Prosesinde Gafgaz ve Merkezi Asiya: II.Uluslararası Kongre Materialları İçinde, Bakü, 2007,  s. 299

sında da oransal olarak ilk sırada yer almıştır11. Doğrudan yabancı sermayenin %73-ünü 
petrol sektörüne yapılan yatırımlar oluşturmuştur12.

Grafik 1: Toplam Yabancı  Yatırım (milyon dolar)
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Kaynak: Yıllık Rapor, Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi Yayınları, Bakü, 2008

Yabancı sermayenin ülkelere göre dağılımına gelince, bölgesel olarak Azerbaycan’da 
Batı kaynaklı olmayan yatırımların toplam yatırımlar içindeki oranı çok düşük kalmış-
tır. Bunun nedeni de enerji projelerinde Batılı şirketlerin ağırlığının olmasıdır. Aşağıda 
bağımsızlıktan sonra Azerbaycan ekonomisine yatırılan doğrudan yabancı sermayenin 
ülkelere göre dağılımı yer almaktadır.

Tablo 4:   Yabancı Sermayenin Ülkelere Göre Dağılımı

Ülkeler Oranı %
Amerika 28.2
İngiltere 16.2
Türkiye 12.6
Norveç 6
Rusya 5.4
Japonya 4.8
Fransa 3.4
Almanya 2.3
İtalya 1.7
İran 1.6
Diğerleri 17.8

Yabancı Sermayenin Ülkelere Göre Dağılımı
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Kaynak: Yıllık Rapor, Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi Yayınları, Bakü, 2008

11    İmran Ceferzade, Esaslı İnkişaf İlleri, İgtisadiyyat Gazetesi, Bakü, 18 Ekim 2001, s.3  
12    Azerbaycan Respublikasının Sosial-İgtisadi Veziyyeti, Milli Bank İllik Hesabat, Bakü, 2001, s.22
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tir. 2005-2007 yılları arasında ekonomide kayda alınan iktisadi büyüme oranı sırasıya 
%26.4; %34.5; %25 olmuştur. 2008 krizinden ülke ekonomisi ciddi şekilde etkilenmese 
de iktisadi büyüme oranındaki artış hızı azalmış ve 10.8 olarak kayda alınmıştır. 

2009 yılında iktisadi büyüme oranını %9.3 olarak gerçekleşmiştir15. Ekonomideki 
petrol ve petrol dışı alanlardaki büyüme oranları bir birinden ciddi oranda farklılık gös-
termiştir. 2009 yılı itibariye sözkonusu farklılık aşağıdaki grafikde daha net biçimde gö-
rülmektedir.

Grafik3: Petrol  ve Petrol Dışı Alanlarda Büyüme Oranları: 2009 (Aylara Göre) 
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Kaynak: Yıllık Rapor, Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi Yayınları, Bakü, 2009

Grafikden de göründüğü gibi 2009 yılında petrol ve petrol dışı alanlardaki büyüme 
oranları aylara göre değişiklik göstermiştir. Şöyle ki, petrol sektöründe reel büyüme oranı 
%14.3 iken, petrol dışı alanlarda bu oran %3.2 olarak gerçekleşmiştir. Aynı zamanda 
petrol sektörünün GSYİH’daki payı 2008 verilerine göre % 55.4 iken 2009 yılında bu oran 
%47 olarak kayda alınmıştır. Bu oran GSYİH’nın yapısında petrol sektörünün payının çok 
yüksek düzeyde olması gerçeği ile beraber, bu oranın giderek küçüldüğünü, dolayısıyla 
petrol dışı alanların da her geçen yıl giderek gelişerek GSYİH içindeki payını artırdığını 
yansıtmaktadır.  

Sonuç olarak, bağımsızlık sonrası Azerbaycan’ın genel makro ekonomik göstergele-
rinde çok önemli gelişmeler kayda alınmıştır. Sözkonusu gelişmelerde enerji sektörüne 
yapılan yatırımların rolu çok büyükdür. Ülke ekonomisinin önünde en önemli engellerden 
biri ekonominin büyük ölçüde enerji kaynaklarına – petrole bağımlı olmasıdır. Bu an-
15    İgtisadi İslahatlar ve Onun Neticeleri, http://www.azerbaijan.az/portal/Economy/Reforms/reforms_01_a.html, 15.11.2010

İktisadi Kalkınmada Rolu

Bağımsızlığın kazanıldığı 1991 yılından  günümüze kadar geçen zaman diliminde  
Azerbaycan, ekonomik olarak önce ‘Buhran Yılları’nı atlatarak ekonomik istikrarı yakala-
maya çalışmış, son dönemlerde ise yüksek ekonomik büyüme oranlarıyla dikkat çekmek-
tedir. Sözkonusu ekonomik büyümede başta petrol olmakla, sahip olduğu enerji kaynak-
larına büyük miktarlarda yabancı sermaye akışının sağlanması ve sözkonusu kaynakların 
alternatif yollarla dünya pazarına çıkarılabilmesi en etkili neden olmuştur.

1994 yılında imzalanan ‘Asrın Anlaşması’ sözkonusu dönüşümün temelini koymuş-
tur. Bu yıldan itibaren ekonomiye, özellikle petrol sektörüne yöneltilmiş yabancı yatırımlar 
her geçen yıl artarak devam etmiş; petrol endüstrisi tamamen yenilenmiş; yeni teknoloji 
transferi gerçekleştirilmiş; istihdam alanları yaratılmış; yan sektörler geliştirilmiş; sağla-
nan finansal kaynaklar sayesinde enfrastruktur yatırımları arttırılmış; hizmet sektörüne 
yatırımlar yapılmış; nüfusun yaşam düzeyinde olumlu gelişmeler izlenmiştir.         

GSYİH ve FBMG verileri   aşagıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 5: Azerbaycan Ekonomisinde GSYİH ve FBMG Göstergeleri (manat-dolar) 

Yıllar Milyon manat Milyon  dollar 
Fert Başına 

manat $ 
1995 2133.8 2415.2 282.1 319.3 
1996 2732.6 3180.8 357.5 416.1 
1997 3158.3 3960.7 409.2 513.2 
1998 3440.6 4446.4 441.5 570.6 
1999 3775.1 4583.7 480.1 582.9 
2000 4718.1 5272.8 595.1 665.1 
2001 5315.6 5707.7 665.2 714.3 
2002 6062.5 6235.9 752.9 774.4 
2003 7146.5 7276 880.8 896.8 
2004 8530.2 8680.4 1042 1060.3 
2005 12522.5 13238.7 1513.9 1600.4 
2006 18746.2 20983 2241.1 2508.5 
2007 28360.5 33050.3 3351.8 3906.1
2008 38005.7 46258.2 4439.9 5403.9

Kaynak: Yıllık Rapor, Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi Yayınları, Bakü, 2008

Azerbaycan’da bağımsızlığın ilk döneminde (1991-1995) ekonomi, farklı verilere 
gore, %60-%70 oranında küçülmüştür. 1995-1999 yılları arasında petrol sanayisinde 
üretim hacmi %200’den fazla arttığı halde, bu dönemde petrol-dışı sanayi dallarında üre-
tim düzeyi %39 azalmıştır. 1995-2001 yılları arasında petrol sanayisinin gelişimi ülkede 
GSMH’nın %60 artmasına neden olmuştur14. Genel olarak, 1996-2004 yıllarında ülke 
ekonomisi sürekli büyümüş, yıllık ortalama büyüme oranı %10 civarında gerçekleşmiş-
14    Svetlana Tsaklik, Hazarın Neft Gelirleri; Gazanan Kim Olacag, Açık Cemiyyet İnstitutu Yayınları, Bakü, 2003, s.114
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KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN KAMU 
YÖNETİMİNE YANSIMALARI VE
 AZERBAYCAN ÖRNEĞİ

Dr. Mürteza HASANOĞLU -  Manaf BAĞIRZADE
Azerbaycan Devlet Başkanlığına Bağlı Devlet İdarecilik Akademisi
Öğretim Görevlileri

GİRİŞ
Bilgi, haberleşme ve ulaşım araçlarının sürekli gelişimi Dünya’yı bir köye çevirirken, 

siyasal dengeleri alt üst ettiği gibi ekonomik alanda da giderek sınırların ve mesafele-
rin anlamını yitirmesine neden olmaktadır. Ülkeler arasında giderek artan karşılıklı ba-
ğımlılık, piyasa güçleri, iletişim ve teknoloji alanında yaşanan büyük ilerlemeler, kültürel 
dönüşümler gibi her tür değişim kamu yönetimleri için farklı çerçeveler sunmaktadır. 
Tüm bunlar aynı zamanda geleneksel yönetim sistemini değişime zorlayan yeni ihtiyaç-
lar, talepler de doğurmaktadır. Küreselleşme ve ekonomik kriz yeni arz ve talepler ortaya 
çıkararak, kamu yönetiminin özellikle yönetim boyutunu etkilemektedir. Kamu yöneti-
minin küresel sisteme uyumunda kamu örgütleri kadar kamu yöneticilerinin de değişen 
koşullara uyumu önem taşımaktadır. Krizin baş vermesi bir çok nesnelerin ortaklaşma-
sına, kural ve kararların giderek daha çok taraflara ait olmasıyla, küreselleşmenin ortaya 
çıkmasına tekan verici bir rol oynamıştır. Krizle bağlı eylemler tarihine göz atarsak yerel, 
bölgesel, uluslararası ve son zamanlarda küresel seviyede gerçekleştiğini görüyoruz.  

lamda petrol dışı alanların geliştirilmesi, bu alanlara yatırım yapılması ülkenin en önemli 
meselelerinden biri olmuştur. Diğer bir konu ise ülkede kayda alınan niceliksel gelişimin 
iktisadi kalkınmanın gerekleri doğrultusunda kullanılması olayıdır. Mevcut kaynakların 
daha etkin kullanılması ülkede niceliksel gelişmenin paralelinde sosyo-ekonomik değişi-
mi de paralelinde getirecektir. 
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Son krizin spesifik farkını anlamak için tarihe bakmamızda yarar var. Ekonomik kriz 
tarihini  XIX yüzyıldan ele alsak, 1825 de İngiliz yatırımcılarının Latin Amerikasına yanlış 
yatırım politikası adı altında yaranan krizden başlayarak, aynı kaynaklı tarafların bulun-
masıyla, 1836, 1847, 1857, 1866, 1873, 1882, 1890 yıllarında farklı nedenlerle gerçek-
leştiğini görmekteyiz1. Yani kriz hastalığı ilk olarak İngiltere’den başlayarak, zaman içinde 
ABD, Avrupa ve Rusya (1900 yılında) ve s. ülkelere de bulaşmıştır. Krizlerin hepsi İngiliz 
kapitalist emperyalizmiyle paralel gerçekleştiğini ve aynı aktörlerin krizle ilişkili olduğu 
görülmektedir. Kuşkusuz krize karşı yapılan eylemlerin giderek daha büyük çaplı olması, 
farklı tarafların kriz nedeni ile bir birine bağlanmasına ve ortak ilişkiler normlarının oluş-
masına neden olmuştur.  

 Ekonomik krizler belirli sürelerden bir tekrarlanmaktadır. Kapitalist ekonomik devri 
bir ekonomik krizden o birisi krize kimi,  daimi tekrarlanan üretimden oluşmaktadır. Bu 
devri dört aşama olarak, kriz (düşüş), depresyon, canlanma, kalkınma fazaları kimi gös-
termek olur. Devamlı tekrarlanan sermayedar devrin maddi esasını, önemli sermayenin 
toplu yenilenmesini teşkil etmektedir. 

XX yüzyılın dünya krizlerini de diğer krizler gibi aşırı üretimden kaynaklandığını söy-
lemek mümkündür. Ama son küresel ekonomik krizin finansal karakterli olması diğer 
krizlerden farklı olduğu sorusunu doğurabilir. İstenilen finansal krizin mahiyeti – devletin 
finansal sisteminde derin istikrarsızlığın yaranmasıdır. Finansal krizin etkisi lokal (ayrıca 
örnek ülkeler), bölgesel  (bölgede bulunan ülkelerde kriz) ve küresel karakterde bulun-
maktadır. Önceki devirlerde finansal kriz savaş ve ya tekrarlanan ekonomik krizlerle (aşırı 
üretim krizi ile) hayata geçmekte idi.  Eski finansal krizler 18-19.cu yüzyıllarda lokal ve 
bölgesel olarak, kısa süreli niteliğe sahip olmuşlar. 

Finansal krizin önemli değişik durumu 1929-1933 yıllarında daha uzun süreli nitelikte 
olarak kendini göstermiştir. Tekrarlanan krizle, sonucu olan finansal kriz bir çok devletin 
mali sitemini iflas duruma getirmiştir. Bu devirde önemli devletlere (Almanya, İngiltere, 
Fransa, İtalya) dış borçların ödenilmesi tam olarak durdurulmuştur.  

Gördüğümüz gibi, finansal kriz belirli görünüşte bundan önceki krizde de gerçekleş-
miştir. Ama özel olarak kendine sahip spesifik farklılık aşağıdakileri göstermek olar:   

• Mevcut kriz varlığına göre hiç bir ülke istisna olmadan, gelişmiş ve gelişmekte 
olan, Azerbaycan dahil olmakla bütün dünya ülkelerine etkisini göstermesi, 

• Krizin, eskisi gibi afet durumlarında değil, sulh ve durgunluk içinde gerçekleşmesi,
• Eğer eski finansal krizlerin ortaya çıkması, sürekli tekrarlanan kriz sebebiyle oluş-

maktaydıysa, günümüzdeki kriz ise tam eksi olarak özünden sonra tekrarlanan krizi  ge-
tirdi.  

Yukarıda gösterilen hususlara krizin sahip olmasının tek bir neden olan, küreselleş-
menin getirdiği yeni hal ve durumu  söylemek yeterlidir. Tarihi açıdan da bakıldığında es-
kiden krizler giderek daha büyük çapta tarafları kendine bağlamasıyla yeni bütünleştirici 

1    L. M. Çistov, Effektivnoe uprovlenie  proizvodstvom kak uslovie borbı c krizisnımi yavleniyami v ekonomike, Mirovoy Krizis i Evo Sosialno- 
      Ekonomiçeskie Posledstvie, Sankt Petersburg, 2009, s56.  

Ekonomik krizler için uzmanlar farklı yaklaşımlar ve çeşitli nedenler  ileri sürmektedirler. 
Ekonomi yazınında günümüzün en çok kabul gören yazarlarından Frederic S. Mishkin’e 
göre ekonomik krizin temel sebepleri şu dört faktördür:

• Faiz oranlarındaki artışlar 
• Belirsizliklerdeki artışlar 
• Varlık piyasasının bilanço üzerindeki etkileri 
• Bankacılık sektöründeki problemler 
Azerbaycan’da finansal kurum ve piyasalarının tam olarak gelişmemesi ve serbest pi-

yasanın dışarıya bağlılığının az olması bazı görüşlerde yetersizlik gibi görülmeye rağmen, 
krizi yaşamakta avantaj sağlayarak, devletin diğer stabilleştirici fonksiyonlarına gerekli 
çevrenin sağlanmasında önemli husus olarak değerlendirilebilir. Ayrıca 2013 yılına kadar 
planlanan önemli  görevlere örnek olarak:

• Tüketim pazarının ciddi kontrole alınması,
• Spekülasyona dayalı olarak suni fiyatların oluşmasının karşısının alınması,
• Lüzumsuz tekelciliğin ve haksız rekabete son konulması,
• Sosyal programların maksimum icrası,
• Devlet yatırım harcamalarının daha çok altyapıya yatırılması,
• İhraç mallarını üreten müesseselere devlet yardımının gösterilmesi,
• Maliye  disiplinin güçlendirilmesi, 
• Gıda güvenliğine özel önemin verilmesi,
kimi eylemlerin nazarda tutulması devletin krizden minimum zararla geçmesi yönün-

de  devletin rolünün artması gereğini göstermektedir. Bu amaca uygun olarak, çalışma-
mızda öncelikle genel olarak küreselleşme kavramı, küreselleşmenin nedenleri ve küresel 
ekonomik krizin Azerbaycan kamu yönetimi üzerindeki sonuçları üzerinde durulduktan 
sonra, küreselleşmenin kamu yönetimi için anlamı, kamu yönetiminde değişim ihtiyacını 
ortaya çıkaran faktörler ve kamu yönetimi sistemlerinin bunlara ne şekilde cevap verdiği  
konuları incelenecektir.

2007 yılının sonunda başlamış dünya finansal-ekonomik krizi, gelişmiş ve gelişmekte 
olan devletlerin düzenine ve gelir seviyesine  önemli derecede olumsuz etkisini bırak-
mıştır. Kriz aynı zamanda kamu yönetimine, hususi olarak sosyal ekonomik stratejili ve 
ekonomik fonksiyonlu kamu yönetiminin faaliyetine bütünlükte etkisini göstermiştir. Kriz 
kamu yönetimine zor görevler bırakmasıyla birlikte, dayanıklı, geniş ölçekli ve adaletli 
gelişim imkanları sağlamaktadır. 

Küresel Ekonomik Krizin Spesifik Özelliği

Günümüzde baş veren küresel ekonomik krizin niteliğinin daha verimli incelenme-
si ve tasvir edilmesi için, konuya bilimsel yanaşma kriterleri ile, tarafsız değerlendirme 
metodolojisi kullanarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. Kriz kısa olarak beklenmedik, 
farklı sürelerde, negatif nitelikli, bulaşıcı fonksiyona sahip bir kavram altında kabul edil-
melidir. Son  krizin kaynağı saha olarak ekonomi veya daha dakik finans sektörü olsada, 
nedenine bir başa ilgisi olan taraflar anlamında bir çok subyelerin dahil edilmesi tartışma 
özelliği taşımaktadır. 
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4.  Bilgi-iletişimsel küreselleşme – hazırki devirde en uyumsal ve örnekli proses ola-
rak kendinde: 

- İletişim imkanlarının ve kozmik alanın bilgi paylaşımında kullanması
- Küresel bilgi setlerinin yaranması ve artışı
- İnsanlığın hayat faaliyetinin bir çok faaliyetlerinin bilgisayarlaştırılması dahildir. 
5. Hakimiyetin küreselleşmesi – en temel faktör olarak dünya hakimiyetinin faaliyet 

süreci olarak göstermek olar.  
Yukarıda gösterilen faktör sınıflandırması küreselleşmenin çok daha eskiden oluşu-

munun hayata geçtiğini ve bu sürecin kontrollü olarak gerçekleştiği kanaatine gelmek 
mümkündür. Yani sürecin gerçekleşmesi bir çok faktörlerle etkide bulunmasına rağmen 
bu faktörlerin belli nesneler tarafından sürece yönelik hedeflendirilmektedir. Hedeflenen 
faktörlerin biri olan ekonomik küreselleşmenin (kapitalist ekonomisi olarak) sonucu, 
2007 küresel ekonomik krizde kendini göstermektedir.  Bu anlamda küreselleşme genel 
anlamıyla kapitalizmin gelişiminde yeni bir aşamayı ve dünyanın entegre olunmuş tek bir 
pazar haline gelmesini ifade etmektedir2. Bu tarihi bir süreç içinde tedricen büyüyerek 
sermayelerinin dünya çapına çıkmasına yardımcı olan   kapitalist sistemin,  sermayedar-
lara sağladığı üstünlüyüdür. 

Kapitalist ekonomik sistemin yapısı olan, küçük kitle sermayedarların  gelir artışının, 
ona tabi bulunan büyük kitlenin gelir artışından çok üste olması, aşırı sermaye birikimi-
ni sağlıyor. Bunun yanında aşırı üretimden doğan satılamayan mal varlığı da sermaye 
sayılmaktadır.  Artık mal satılmayacağından malın depolanmış olarak kalmasıyla bera-
ber, üretim hacminin küçültülmesi ve işçilerin işten atılmasıyla sonuçlanıyor. Malların 
satılmaması ticaretin bozulmasına ve kredi ilişkilerinin dağılmasına, değerli kağıtların 
fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır. Yani kriz aşırı üretimden kaynaklanmaktadır. 
Büyük ahali kitlesinin açlıkta olmasının sebebi ”aşırı ekmek üretimi” ve ya ısınamama-
sının nedeni ”aşırı yakıt üretimi”nin olmasıyla yaranan krizle bağlıdır. Basit mal üretim 
türü de krizin yaranması imkanını kendinde bulundurmaktadır. Ama kapitalist üretimde 
kriz kaçınılmaz ve belli bir süreden sonra tekrar olarak oluşan bir karakter taşımaktadır3. 
Üretim toplumsal bir nitelik taşıyor. Milyonlarla insanı kendinde bulunduran toplumsal 
emeğin neticesi olan mahsule ise,  özel sermayedarlar sahiplenmektedir. Bu zıddiyetli-
lik aşırı üretim ekonomik krizinin esasını bulundurmaktadır. Bunun yanında elde olunan 
toplumsal kaynakların devlet tarafından yönetilmesinde de, bir çeşit ekonomik politika 
ve reformlar adı altında dolaylı olarak sermayedarlara harcanması, ekonominin devlet 
tarafından değil, sermayedarlar tarafından yönetilmesi tartışmasını ortaya çıkmaktadır4. 
Halk adına yapılan harcamalar kapitalist bireylerin cebine gitmesi, devletin liberalleş-
mesi, özelleştirme, yerelleşme gibi kuramların adı altında gerçekleşmesiyle meşru hale 
geçmiştir.  Bu husus kapitalizmin çok eski bir anlayış olmasına bakmayarak, günümüzün 
neoliberal kavramlarından olan minimal devlet kavramı altında, devletin verimsizliğine 
çare olması bahanesi ile karşımıza çıkması, bu tür kavramlara yönelik eskiden dünya ça-
2    Gencay Şaylan, (1999), “Küreselleşmenin Gelişimi”, Emperyalizmin Yeni Masalı, Yayıma Hazırlayan Işık   Kansu, Güldikeni Yayınları, Ankara, s. 14 
3    Mehmet Ufuk TUTAN,  KAPİTALİST ÜRETİM SİSTEMİNDE  ÜRETİM İLE TÜKETİM DENGESİZLİĞİNE TARİHSEL VE TEORİK YAKLAŞIMLAR,  
      Ege Akademik Bakış, 2010. s.774, 779.
4    Alesina A., Roubini N., Cohen J.D. Political Cycles and the Macroeconomy. New York: MIT Press, 2002.

kural ve gerçekler doğrultusunda küreselleşmeye yardımcı bir unsur olarak nitelendirilir-
diyse de, günümüzde bunun tam aksi olarak küreselleşmenin kendisi krizlerin yaranma-
sına neden olduğunu görüyoruz. Bu durumda küreselleşmeyle, sosyal bireyleri ilgilen-
diren bütün hususların (siyasi, ekonomik, bilimsel, sosyal-kültürel ve s.  olarak)  matris 
halinde biri birinden bağlılığı ile izah ediliyor.  Küreselleşme taraftarlarının görüşlerine 
göre dünya ekonomisinin içinde bulunduğu farklı ekonomik sistemlerin bir birine bağlı 
olmalarına rağmen, küresel çapta stabilizasyon ve denetim karakterli düzenleme sistemi-
nin olmaması nedeniyle, krizin yerel çaptan küresel çapa bulaşmasına neden olmuştur. 
Bu görüşe dayanarak bütün dünya devletlerinin tek bir küresel düzenleme sistemine tabi 
bulunmasına yönelik çıkış yolları göstermektedirler. Bildiğimiz kadarıyla krizlerden ortaya 
çıkan zarar bütün ülkelerde aynı ölçüde olmamaktadır. Zararın oranı devletlerin küresel 
politikalar çerçevesinde mevkine göre değişmesi, hususi olarak doğal kaynak ekonomili 
ülkelerle, üretim ekonomili ülkelerin hangiyse kanunauygunluk çerçevesinde etkileşme-
sinin olmaması krizin politik araç vazifesinin de kendinde bulundurduğunu söyleğebiliriz.     

Küresel Sermayedar Sistemin Kamu Yönetimine Baskısı

Devletin gelişimi tarihi süreç içerisinde bir çok defa değişim geçirmiştir. Her değişim 
yeni sosyal siyasi koşulların yaranmasıyla, toplumsal düzeni temin edecek bir sistemi 
oluşturmuştur. Hazırki sahip olduğumuz devlet faaliyetinin değişiminde yeteri kadar etki-
de bulunacak husus küreselleşme sürecidir. Bu değişim  küreselleşmenin neden olduğu 
ekonomik, siyasi, teknolojik, kültürel çerçevedeki değerlendirmelerden dolayı farklı yak-
laşımlar bulundurmaktadır. Küreselleşmenin kurumsal faaliyet mekanizması uluslararası 
şirket ve kuruluşlar vasıtası ile istikametlenmesi, devletin ağırlığını düşürmektedir.  

Kamu yönetimi açısından küreselleşme daha çok yönetimsel karakterli  süreç olarak 
kabul edilmektedir. Bu nedenle, küreselleşme – yönetim nesnelerinin konsentrasiyonu 
(bütünleşmesi) süreci olarak tanımlayabiliriz. İki kutuplu  dünyanın dağılmasıyla daha da 
genişlenen bu süreç, dünya seviyesinde hayata geçen politikaların tekcinslik niteliğinde 
bütün  ülkeler için geçerli olmasına getirip çıkarmaktadır. Bu yolda kendilerine küresel 
görev tanıyan uluslararası kuruluşların faaliyetleri de, devletlerin küresel politikalara 
uyum sağlamaları yönünde önemli role sahip olmaktadır.     

Genel olarak toplumsal yönetim açısından küreselleşmenin gerçekleşmesini bir kaç 
yönden değerlendirmek olar. 

1. Kültürel-ideolojik küreselleşme – uzun tarihi olan örf, din, kültür ve ideolojiyi kap-
sayan kompleks süreçtir. Dini küreselleşme  ilk monoteist dinle başlamıştır. Diğer süreç 
kültürel Rönesansları (İtalya, Fransa, İngiltere ve Amerika’da gerçekleşen) örnek olarak 
göstermek olar. 

2. Bölgesel küreselleşme – Devlet ve devlet üstü kuruluşların genişlenmesi sürecidir.  
3. Ekonomik küreselleşme – kendi içinde iki süreç bulundurmaktadır. Birincisi pa-

zarların küreselleşmesi (kapital, insan kaynakları, mal ve hizmet), ikincisi ise ekonomik 
yapıların, yani kurumsal yapıların genişlenmesi (orta çağdaki atölyelerden  küresel şir-
ketlere kadar (corporation)).
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görüşlü ideolojinin yüklenmesi, devletin imkanlarını sadece iç faaliyetlerle kısıtlamakta-
dır7. Oysaki tam bunların tersi olan güçlü hükümet, toplumsal otorite, disiplinli toplum , 
hiyerarşi, ulus gibi kavramları içeren muhafazakar aletler devletlerin dış ve küresel poli-
tiklerinin gerçekleştirilmesi için serbest irade yeteneğini kazandırmaktadır. Gelişmiş ül-
kelerin siyasetinde bu iki unsurun birlikte yer almasını 1980’lerde Thatcher ve Reagan’ın 
yeni sağ politikalarında  liberalizm-muhafazakarlık sentezi örnek olarak göstermek olur. 

Bu niteliğe sahip sentezi Azerbaycan kamu yönetimi sisteminin faaliyet politikasında 
da  bulunmaktadır. Buna rağmen bu sentezin imkanları ile devletin değişen şartlar içe-
risinde düzeninin stabil olarak kalması temin olunmaktadır. Bu tür çok yönlü görüşlerin 
mecmusunu kendinde bulunduran kamu yönetimi sisteminin yapısı ister siyasal, isterse 
de ekonomik ve sosyal sahalarda baş veren hadiselere yönelik durumun düzgün değer-
lendirilmesi ve esnekliğin temin olunmasına imkanını sağlamaktadır.  

Krizlerin Karşılanmasında Kamu Yönetiminin Rolü

Krizlerin gerçekleşmesinde çözümler, kamusal vazifelerin yenden yapılaşması ile baş 
vermiştir. Bu yapılanma sadece liberal ve ya sosyalist doğmalarla değil, daha çok amaç-
ların optimal hayata geçmesini sağlayan yönetim teorisine bağlı olmasıdır. Karşı durma-
nın aradan kaldırılması mekanizmasının olmaması krizin yaranmasına neden olmaktadır. 
Kriz hallerinin ortaya çıkmasının genel tarihi belirti durumları, azınlık ile çoğunluğun kar-
şı durması ile izlenmektedir. Bu karşı durmanın çözülmesi devletin karışması ile hayata 
geçmiştir.   Bu sebepten devletin bütün tarihi süreçleri bu seçimden ibaret olmuştur.  

İlkin aşamada sosyal kurumsallaşmanı güç tayin etmektedir. Kolektif mahsulün eli-
tin (tayfa başçısı) isteğine uygun bölünmesidir. Bu nedenle açlık tehlikesinin aktüelliği 
yaranmakta idi. Burada da bir dilemması ortaya çıkmakta idi. Kimler kolektif  mahsül 
payından mahrum edilecektir. İlk azınlıkla çoğunluğun menfaati arasında sosyal konflikt 
bu tür gerçekleşmiştir.  Azınlıkla çoğunluğun arasında ilişkilerin ikinci aşaması feodal 
münasebetlerin önceliği ile karakterize edilmekteydi. Toprak sahipleri ile toprak kullanıcı-
ları arasındaki ilişkiler, ahalinin artımı ile ekmeğe olan talep ve emek değerinin aşağı düş-
mesiyle oluşmuştur. Kriz durumundan yeni yönetimsel vazifeli devlet olarak ulus devlet 
çıkış yolu seçilmiştir. Diğer üçüncü aşama para karşılığı çalışan işçilerle işverenlerin 
menfaatlerinin çatışmasından ortaya çıkan konflikt, sınıflar arası ilişki taşımasıdır.  Zen-
ginle fakirliğin bölünmesine aşırı üretim krizleri hizmet etmekte idi. Devlet azınlığı menfa-
atlerinin savunucusu olarak, hem içeriden hem de dışarından korumak vazifesi taşımakta 
idi. Sonuçta genel durumun  değişmesine bakmayarak, anlam aynı olarak kaldı. Devletin 
demokratikleştirilmesiyle, azınlığın menfaatlerini ulusal menfaatler adı altında hem fikir-
lik yaratmakla  hizmet gösterilmesine geçirildi. Halbuki, bu problemi aradan kaldırsa da 
onu oluşturan nedenleri yok etmemektedir. Dördüncü aşama iki kutuplu dünya modeli 
yönünde oluşmuştur. Ekonomik kriz (Büyük Gerileme) eski liberal modelli kamu yöne-
timinde yetersizlikleri yüze çıkarmıştır. Ulusal ekonomi anlayışının gelişmesinin temeli 
Keynes’yen  türlü esnek pazar seçiminden, planlı ekonomiye kadar değişerek,  ekonomik 
süreçlerin devlet tarafından yönetilmesiyle gerçekleşti. 
7    Gamble, A. (1994) “Özgürlüğün Ekonomi Politiği”, Mürekkep, sayı 9, 44.

pında kontrollü bir sürecin sağlandığı kanaatine gelmek olur. Bunun yanında günümüzde 
adı geçen sermayedarların artık uluslararası bir statü kazanmaları devletlerin iradelerini 
kendi çıkarlarına yönlendirebilme becerisine sahip olmasıdır.   

Kapitalist ekonominin olumsuz özelilikleri aşağıdakilerdir. 
- Proporsionel olmayan üretim, 
- Üretim dallarının disbalansı,
- Kaçınılmaz kriz,
- Toplumsal emeğin meyvasına az bir sermayedar grubun sahiplenmesi, 
- İşçi sınıfı ile burjuvazi arasında tabaka zıddiyeti.
Devletin önemli fonksiyonlarından olan ekonomi, devletin bütün kollarına ister direk 

isterse de dolaylı olarak kendi etkisini göstermesi, güvenlik açısından stratejik bir nitelik 
kazandırır. Bu nedenle ülkeler kudretlerini, sahip oldukları ekonomileri ile değerlendi-
rilmektedir. Eğer devletin ekonomisinin yukarıda saydığımız yetersizliklerini toplumsal 
sorumluluk taşımayan sermayedarlarının iradesi ile düzenleniyorsa, kuşkusuz devletin 
önemli fonksiyonunun  belirlenmesinde bağımsızlığını otaya koymaktadır. 

 Liberal ve Muhafazakar Görüşlerin Kamu Yönetiminde Görevi

1970’li yıllardaki krizin temel nedenini Keynes’çi refah devletin mali krizi ile sebeplen-
dirilmesiyle, kamu yönetiminde yeni değişimin hayata geçmesine neden oldu. Yeni bir 
döneme girilirken toplumsal kesimler (emekçi kesimler ve iş dünyası) ile devlet arasında 
var olan uzlaşma 1980 li yılların başında yeni sağ ideoloji tarafından çökertildi. Artık eski 
refah devletinin yerini Reaganizm/Thatcherizm olarak ta adlandırabileceğimiz yeni bir 
model almıştır.Yeni projenin iki temel ayağı serbest piyasa ile küçük ama güçlü devlet 
idi5. 1970’li yıllardan sonra  neoliberalizmin kendisini yeni bir ideoloji olarak sunmaya 
çalışmasına rağmen bunun aldatmaca olması ve yetersizliklerin karşılanmasına uygun 
yaranan yeni hal kısa süre içinde aydın oldu. Çözümlerin hayata geçmesinde daha rahat 
yolun eski Keynes öncesi çözümlere baş vurma olmuştur.  Bu çözümler değişik  bir ver-
siyonla yeniden sunulmaya başlandı6. Bu değişiklikler yeni liberalizm adlandırılsada ken-
dinde eski unsurlar olan liberallerin sınırlı devlet, Pazar ekonomisi, ekonomik verimlilik, 
birey özgürlüğü talepleri kadar özünde pek çok muhafazakar unsuru da barındırmaktadır. 
Zaten Hayek’e göre de toplumun temelinde gelenekler vardır. Yeni sağın söylemi, libe-
rallerin sınırlı devlet, pazar ekonomisi, ekonomik verimlilik, birey özgürlüğü talepleri ile 
neomuhafazakarların otorite ve geleneklere dayalı kanun ve düzen anlayışının özgün bir 
biçimde birbirine eklenerek kompleks bir yapıyı kendinde bulundurması görülmektedir. 
Bunu basit şekilde ince ve esnek konulu işleri liberal aletlerle, önemli ve esnek olmayan  
karakterli konulara (fundamental politikaları ile) ise muhafazakar aletlerin kullanmasıdır. 
Oysaki bazı görüşlerde bu unsurların tek tek ele alınmasıyla ve devletin yalnız birinin ve 
ya daha doğrusunu söylesek en son sunulanı kabul etmesi zorunluluğu düşüncesi bilim-
sel mantıktan çok uzakta yer almaktadır. Birde gelişmekte olan devletlere sadece iç politi-
ka düzenlemeleri faaliyet alanının çerçeveleştirilmesine yönünde, birey, tercih özgürlüğü, 
serbest piyasa toplumu, bırakınız yapsınlar, en az hükümet fikrini savunur gibi liberal 
5    Özkazanç, A. “Refah Devletinden Yeni Sağa” Mürekkep,sayı 7, 1997,  s21
6    Işıklı, A. (1999) “Neo-liberalizm ve Sosyal Güvenlikte Reform” Ekonomide Durum, sayı 6, 205.
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liminin parçasal (fragmental) yanaşma metodunun mahsulü olan teorilerin sadece razı-
laştırılmış görüşlerini örneğini göstermek olur. Eğer ekonomi bilimini siyaset ve menfa-
atlerden ayırsak, çözüm yolları aşağıdakiler olacaktır. 

1. Menfaatlerin balanslaştırılmasına yönelik, optimallaştırılmış yönetim türüne çaba 
göstermek. 

2. Gelir getirme imkanı yaratacak risklerin yönetilmesi. Bu tür devlet kontrolü kendini 
düzenleyen ticaret türü ile karşılanamaz. 

3. Devlet ve ya devletlerin uluslararası kurumları ekonominin gelişiminde planlaştır-
ma ve düzenlemede önemli rol oynamasıdır.   

Dünya finansal sermayenin dolar olarak bırakılması demek olar ki, kendi başına ola-
rak kontrolsüz hayata geçmektedir. Tahmini olarak dünya ekonomisi 60 trilyon dolar ola-
rak değerlendirilmektedir. Ama bunun finansal karşılığı 10 defa çok 600 trlyon olarak 
hesap edilmektedir10.  Para siyaseti FRS (Federal Rezerv Sistemi) 20 bankayı kendinde 
bulundurmakla, özel yapı taşımaktadır. Krizi küresel çapa çıkmasının nedeni dolar eko-
nomisinin bütün dünyaya yayılmasıdır. ABD devletinin üç idari yapı değişmesine bak-
mayarak real anti kriz politikasının bulunmaması, krizin tek bir ekonomide ve ya bölgede 
lokalleştirilmesine imkan sağlamadı. 

Kriz Sürecinde Azerbaycan Kamu Yönetimi Sistemi
Küresel ekonomik krizin her ülkeye farlı etkide bulunması, ülkelerin sahip olduğu 

koşullar çerçevesinde, jeopolitik durumunun, faaliyet potansiyeli seviyesinin, sistem 
yapısının bir birinde farklı vaziyette olmasıyla açıklanmaktadır. Sahip oldukları farklılık-
lar malum durumda, bazı devletler için avantaj ise bazıları içinse ister sosyal ekonomik, 
isterse de yönetim iradeleri açısından siyasal sıkıntı getirmektedir. Küresel kriz sonucu 
olarak bir başka tür olarak, etkilenen ülkelerden biri de Azerbaycan olmuştur. Bu etkilen-
meler, kritik karakterli bir sonuç yaratmayacak nitelikte olarak, basit ekonomik değişim-
lerle kıyaslamak mümkündür11. Azerbaycan ekonomisine etki eden küresel krizin riskleri 
aşağıdakilerdir. 

• Petrol ve gayrı petrol ihraç mahsullerinin dünya pazarında fiyatlarının inmesi,
• Dış kredi akınlarının milli banka sistemine yönlendirilmesinin keskin azalması,
• Dışardan para göçürmelerinin (baratlarının) azalması. 
Hususu ile görmekteyiz ki, petrol ve petrol mahsulleri Azerbaycan ekonomisinin te-

melini teşkil etmektedir. Dünya pazarında petrol fiyatlarının değişmesi sözsüz olarak, 
Azerbaycan devlet gelirlerinde de kendini gösteriyor. Bu nedenle devlet bütçesinin petrol 
fiyatlarındaki değişikliklere etki yaparak, dış borçlanmaya gidilmemesi ve devlet politi-
kalarının serbest gerçekleştirilmesi için, ülkenin tüm petrol gelirlerinin toplanılacağı ve 
verimli kullanacağı amacıyla Azerbaycan Petrol Fonu kurulmuştur. Bu fon Azerbaycan’da 
baş verebilecek kısa ve orta vadeli istikrarsızlıkları karşılanması niteliği taşıyarak, kamu 
yönetimi sistemini istenilen süreçlerde sabit ve güvenceli olmasını sağlıyor. 

10    V. İ. Yakunin, (2009) “Krizis: priçinı, proqnozı” Problemnıy Analiz Qosudarctvennoe Upreovlençeskoe Proektirivonie, Politoloqiya Ekonomika 
         Pravo Bilimsel jurnalı, No. 3. cilt 2. 
11    Halil AKMEŞE , Hüseyin ÇETİN,(2009)  2008 DÜNYA EKONOMİK KRİZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ VE TÜRK-AZERİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ 
         ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Journal of Azerbaijani Studies, , s105.

İki kutuplu dünya sistemi insanlığı krizlerden kurtara bilmedi. Çoğunlukla azınlık kon-
filikti yeni şartlar çerçevesinde yaranmakta idi. Devletin adı altında, memurlar geniş ulu-
sal çıkarların yerine, dar korporatif çıkarlara hizmet ediyorlardı8.      

Liberal danışmalık masasında çözüm, devletin rolünün ekonomik ve sosyal hayatta 
minimalleştirilmesi oldu. Bu ise devletin yönetim mekanizmalarını zor hale getirmesine 
çıkarıyor. F.Fukuyama’nın ifadesiyle “Küçük, ama güçlü”  yeni devlet görünüşünde hesap 
edilmektedir.9    

Gelişmekte olan ülkelerde (Afrika, Latin Amerika’sı, Asya) gıda ve su yetersizliği prob-
lemi bulunmaktadır. Aynı zamanda dünyanın ayrı bölgesinde aşırı tüketim bulunmaktadır. 
Diğer merhalelerde olduğu gibi beşinci aşamada de yine, azınlığın büyük imkana sahip 
olmasıdır.  İhtiyaçları olanlara yardım amacı ile kurulan Dünya Bankası ve IMF faaliyetleri-
nin siyasallaştırılması, kurumların kurulduğu günden resmi kurulma amaçlarına yönelik 
sonuç his olunmamaktadır.  Bu nedenle biz iki güç olan azınlık ve çoğunluğun “Altın Mil-
yar” aşaması dediğimizde, bu sürecin sınır ve ya ulus çerçevesi değil, küreselleşmenin 
mahsulü olarak dünya çapında gerçekleştiğini görmekteyiz. Aşırı tüketim niteliğine sahip 
gelişmiş devletler dünyanın diğer devletlerini istismar etmektedirler. 

Tek kutuplu dünyanın ortaya çıkmasıyla, “Altın Milyar” hakimiyetinin meşrulaştırıl-
ması çabası ortaya çıktı. Azınlık ve çoğunluk kategorileri artık ulus içi zıddiyet halinde 
gerçekleşiyor. Sosyal karların yaranması – bir toplum içinde vatandaşların diferensialleş-
mesi, birçok zıt görüşlerin bulunması niteliği ile oluşmaktadır.  

Halkların eş olmayan finansal ekonomik durumlu sisteminin esasını global maliye ya-
lanı olmaktadır.  1978 yılında virtüal ekonominin prensiplerinin kanunileştirilmesi  Kinq-
ston maliye sistemini ilan etmiştir. Eğer eskiden para miktarı sahip olunan altın miktarı ile 
karşılanıyorduysa, artık para istenilen miktarda basıla bilir. Krizden çıkış yolu uluslararası 
finansal entegrasyon yönünde görülmektedir. Günümüzde ise küresel entegrasyon ABD 
ekonomisi için kendini helak etme gibi görülmektedir. Mantık açısından sonuç çok kutup-
lu geofinansal ve geoekonomik sistemin yaranması olacaktır.  Altıncı aşamayı insanlığı 
iki seçim içinde tasvir etmek olar. Birincisi ulus devlet düzeyinden küresel düzeye geçe-
rek, çoğunluk ve azınlık arasında karşıdurması devamı ile, krizlerin tekrarlanması ve so-
nuçta insanlığa büyük etki getiren küresel katastrofun baş vermesi. İkinci senari ise çok 
kutuplu dünya sisteminin yaratılmasından oluşmaktadır. Uygunlaşma çabası entegras-
yona çıkarmak yerine, uluslararası ilişkilerin konfliktogen esaslarını genişlendirmektedir.     

  Sistemli krizden çıkmak için devletin fonksiyonlarının yeniden belirlenmesi ge-
rekmektedir. Krizin sadece ekonomik tarafının incelenmesiyle, durumun tasvir edilmesi 
yanlış sonuca varılmasına sebep olur. Bildiğimiz gibi sosyal faaliyetler, içinde bulunan 
bir çok farklı açıların etkileşimiyle gerçekleşmektedir. Bu açılar ister yönetsel, ister eko-
nomik, ister kültürel olsun, bunların komple değerlendirilmesinin yapılmaması pratik 
anlamda gereksiz kanuna uygunlukları ortaya çıkaracaktır. Tıpkı günümüz ekonomi bi-
8    Index of Economic Freedom (http://www.heritage.org/research/features/index/indexoff reedom.cfm).
9    Fukuyama F. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. Cornell University Press, 2004; Fukuyama F. America at the     
      Crossroads: Democracy, Power and the Neoconservative Legacy Yale University Press, 2006.
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• İhraç mahsulü üreten müesseselere devlet yardımı göstermek, strateji üretim sa-
halarının sağlamlaştırılması, tüketim pazarına nezaretin ve maliye düzenin güçlendiril-
mesi;

• Sanayi müesseselerinin dahili pazara yönetilmesi . Azerbaycan sanayisinin ihraca 
bağlı hissesi kriz yüzünden kendi pazarının büyük kısmını kaybetmiştir. Stratejik önem 
taşıyan müesseselere yardımların artırılması. 

• Gıda güvenliğinin temin edilmesi. Tahılın yerli üretimi artırılmalıdır. 2009 yılından 
Azerbaycan kendini bütün stratejik gıda mahsulleri ile temin etme yönünde faaliyete geç-
miştir.   

SONUÇ

  Dünya çapında krizle mücadele amacıyla hayata geçen faaliyetlerin tahlili, iç ve dış 
borcu az olan ve aynı zamanda yüksek mali kaynaklara sahip ülkeler krize daha hazır-
lıklı olmuşturlar. Ekonomiye devlet müdahalesinin olumlu sonuçlara varılmakta, efekti-
ni Azerbaycan modelinde de görmekteyiz. Krizin baş vermesi ister Azerbaycan, isterse 
de diğer devletlerin   kamu yönetimi sisteminde, devletin rolünün azalması yerine daha 
da artmasında yararın var olması gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Bu sırada uluslararası 
kuruluşlar da kendi amaçlarına yönelik, antikriz teklifleri adı altında, minimal devlet kav-
ramlarını sunmağa devam etmektedirler. Uluslararası kuruluşların örneklerinin geniş uy-
gulandığı ülkelerin dışa bağlılığı seviyesinin yüksek olması, idari ve siyasal olarak kamu 
sisteminde yetersizlik ve destabilizasiyon karaktere sahip olmasına getirip çıkarmaktadır.  
Azerbaycan kamu yönetimi sisteminin sahip olduğu esas husus mevcut durumda  glo-
kalleşme fonksiyonlarının izinsiz olarak faaliyetinin geçersizliği olmaktadır.      
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Azerbaycan krizden minimum kayb ile çıkan ülkelerden olması ilk olarak serbest 
ekonomik siyasetin gerçekleşmesi için ekonomik maddi, bilimsel pratik ve yönetimsel  
imkanlarına sahip olmasıdır. Devletin maliye güvenliği temini bakımından, uluslarara-
sı maliye spekülasyon niteliğine sahip fon borsalarında, değerli kağıtlar pazarında faal 
iştirake ihtiyatlı olarak yanaşması, krizin zayıf  etkisinin olmasının temel nedenlerinden 
olmaktadır. Uluslararası kurumların Azerbaycan’ın maliye sektörüne milli meraklara da-
yalı konservatif yanaşmasına çok eleştirili olarak tepki göstermektedirler. Devlet başçısı 
İlham Aliyev’in vurguladığı gibi: “Bazen bize tavsiye olunur ki, entegrasyon meylerine 
daha da hızlı katılalım, uluslararası ticaret kurumlarıyla entegrasyona gidelim. Ama bizim 
mevkimiz bütün zamanlarda çok ihtiyatlı idi. Çünkü Azerbaycan ekonomisi kendini temin 
eden ekonomidir. Bazı ülkeler gibi biz dış yardımlardan aslı değiliz. Bu nedenle biz ulusla-
rarası işbirliği meselelerine her zaman kendi mevkimizden yanaşmışız.”  

Devletin vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik esnek, dış tarafların menfaatlerine yönelik 
politiklerine ise sert bir kamu yönetimi yapısına sahip olması, sürekli gelişimi stabil şart-
lar altında gerçekleştirmektedir. Bu hususu kendinde gösteren, krizle ilişkili Azerbaycan 
ekonomisinde baş veren gerçeklere kısa olarak dokunsak:

• Ekonomik artıma göre MDB ülkeleri içinde birinci yerdedir,
• Petrol fiyatlarının 1 bareli 140 dolardan 35 dolara kadar inmesine rağmen, ekono-

mik bunalım yaşanmadı,
• Milli para (manat) kendi stabilliğini koruya bildi ve manatın devalüasyonun karşısı 

alındı, 
• Devlet, özel, yabancı ve karışık olarak faaliyet gösteren 46 bankanın hiç biri müflis-

leşmemiş ve faaliyetini dayandırmamıştır12. (Amerika’da 120 banka kapanmıştır.),
• Krizle bağlı Azerbaycan’ın dış borçlanmaya gitmemesi
• 
Yukarıda gösterdiğimiz Azerbaycan’ın olumlu göstericilerinin nedeninde, krizden 

önce yapılan devletin öncelikli, milli istikrara yönelik, çok amaçlı politikaları ile birlikte, 
kriz sonrası anti kriz eylemleri de yer almaktadır. 

Bu eylemlere aşağıdakiler dahildir:
• Tüketim fiyatlarının indirilmesi. 2005-ci yılda Azerbaycan Cumhurbaşkanının 31 

Mayıs 2005 yılı tarihli fermanı ile Azerbaycan Cumhuriyetinde “Anti Enflasyon tedbirleri-
nin güçlendirilmesi hakkında” fermanı ile fiyatların düzenlenmesi için kompleks tabirlerin 
hayata geçirilmesinin davam ettirilmesi. 

• Lüzumsuz tekelciliğin ve haksız rekabete son konulması. Esassız tekelciliğe ve 
haksız rekabete son koyulması için cezalandırma metotlarına baş vurulması. Bu sahada 
maksimum şeffaflığın temin olunması ve devlet kurumları tarafından kanunsuz taleplerin 
derhal dayandırılması. 

• Sosyal sorumlukların karşılanması çerçevesinde, yeni programların yaratılması;
• Azerbaycan yabancı yatırımcılar için elverişli ülke gibi kendi önemini korumalı, 

Devlet yatırım harçlarını daha çok altyapı sahalarının oluşumuna yöneltmelidir.
12    Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası (www.cbar.az)
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TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDA 
EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRMESİNDE 
KOBİ’LERİN ROLÜ VE YENİ İŞ 
BULUŞÇULUK KONSEPTİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. İntigam BEŞİROV
Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi

GİRİŞ

Günümüz dünyasında yaşanan baş döndürücü bir değişim ve bu değişimim hızı kar-
şısında eski değerler, eğilimler yerini yenilerine bırakmaktadır. Küreselleşme ile beraber 
dünyadaki değişim trendi gözlemlendiğinde ekonomik, siyasal, teknolojik, sosyal-kül-
türel, ekolojik ve demografik dönüşümler giderek artan bir şekilde hızını artırmaktadır. 
Söz konusu değişim sürecinde tüm yönleri ile bir yeniden yapılanma süreci karşımıza 
çıkmaktadır. Bu sürecin Türk Cumhuriyetleri arasında ekonomik işbirliklerine ne gibi so-
nuçlar doğuracağı ise uygulanacak politikalara göre şekillenecektir.

Bütün dünyada olduğu gibi Türk Cumhuriyetlerinde de ekonomi dinamiklerinin en 
önemli oyuncularının KOBİ’ler olduğu düşünüldüğünde, küreselleşme ile beraber deği-
şim sürecinin temel ağırlığı KOBİ’lere verilmesi rasyonel bir tercih olarak karşımıza çık-
maktadır. KOBİ’ler değişen şartlara hızla uyum sağlayabilmeleri, esnek üretim yapısına 
sahip olmaları, bölgesel kalkınmayı sağlamaları ve yöresel farklılıkları azaltmaları, yeni 
iş imkânları yaratarak istihdama önemli katkılarda bulunmaları ve benzeri özellikleriyle 
ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarında stratejik öneme sahiptirler. 
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• Rekabetçi bir ekonomik yapının oluşması 
• Büyük işletmelerle tamamlayıcılık ilişkisi 
• Tüketici taleplerinin karşılanması 
• Krizlerin etkilerinin azaltılması 
• Gelir dağılımında adaletin sağlanması 
• Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması 
• Gocun ve göç sonucu oluşan olumsuz etkilerin azaltılması 
• Sosyal içermenin sağlanması  
• Bölgesel gelişmenin sağlanması
• Demokratikleşme4 
• Etnik çatışmaların giderilmesi 
• Sosyal ve politik istikrar sağlanması
• Makro ekonomik istikrar sağlanması
KOBİ’lerin yukarıda sıralanan ekonomik ve sosyal faydaları göz önünde bulunduru-

lursa Türk Cumhuriyetleri açısından, özellikle bağımsızlıklarını elde ettikten sonra yaşa-
nan süreç de dikkate alındığında, özel sektörlerinin gelişmesinde5 ne kadar önemli ku-
rumlar olduğu görülecektir.  

Son yıllarda sosyo-ekonomik anlamda meydana gelen değişiklikler ve sanayi toplu-
mundan bilgi toplumuna geçişle birlikte ulusal ekonomi politikaları gittikçe birbirine yak-
laşmakta, dünyada para, sermaye ve mal hareketleri sınır tanımamaktadır. Küreselleşen 
piyasa ekonomisinin  temeli olan rekabetin yerleşmesi ve devam ettirilebilmesi açısından 
KOBİ’lerin varlığına bağlıdır. KOBİ’ler  bir ekonominin, sosyo-ekonomik yapısı çerçeve-
sinde sanayileşmesinin, sağlıklı kentleşmenin ve optimum dağılım ve ticaret uygulama-
larının sürükleyici faktörü ve itici gücünü oluşturmaktadırlar6. 

Küreselleşen ekonomi ile birlikte işletmeler ulusal pazarlardan daha çok uluslararası 
pazarlara üretim yapmaya yönelmişlerdir. KOBİ’ler esnek yapıları dolayısıyla farklılaşan 
pazarlardaki farklı talepleri karşılayabilmekte aynı zamanda yeni ve yaratıcı ekonomik 
faaliyet alanları doğurabilmektedirler. KOBİ’ler yeni üretim yöntem ve tekniklerine, yeni 
pazarlama stratejilerine uyum sağlayabilecek esneklik ve yenilik niteliğine sahiptirler. Sü-
reçte yenilik oluşturma ve bir işletmenin başarısında kritik önem taşıyan kaynakların bir-
çoğu doğrudan kontrol edilen alanın dışındadır ve diğer işletmelerle işbirliğini gerektirir. 
Türk Cumhuriyetlerinin kalkınması, birbiri ile entegrasyonunun hızlandırılması ve ekono-
mik ilişkilerin geliştirilmesi genel olarak sanayileşme sürecinin itici gücü olan KOBİ`lere 
bağlıdır. Bu da Türk Cumhuriyetleri arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde KO-
Bİ’lerin rolünü ortaya koymaktadır.

4    HALLBERG K., “A Market Oriented Strategy for Small and Medium-Scale Enterprises”,International Finance Corporation, Discussion Paper,2000, 
      No:40.s.6
5   LİTTLE, I.M.D. MAZUMDAR D., PAGE J.M. “Small Manufacturing Enterprises: A Comparative Analysis of India and Other Economies, Oxford    
      University Press,New York,1987, s.313
6    http://www.kosgeb.gov.tr

KOBİ’lerin ülkelerin ekonomisinde oynadığı rol ile küreselleşmenin getirdiği yoğun 
rekabet şartlarını birlikte değerlendirdiğimizde KOBİ’leri desteklemenin Türk Cumhu-
riyetlerinin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamasında da öncelikli bir husus olduğu 
ortaya çıkmaktadır. KOBİ’lerin ister ulusal, ister bölgesel ve küresel alanda rekabet üs-
tünlüğü elde etmeleri, müşterilerin artan ihtiyaçlarını ve isteklerini rakiplerinden farklı 
ve daha etkin bir şekilde karşılamalarına, hatta bizzat yaratmaları ile ilgilidir. Bu durum 
ise KOBİ’leri hızlı, esnek, yaratıcı olmasını ve stratejik düşünmesini zorlamaktadır. Bu 
bağlamda KOBİ’lerin yenilikçiliği/yaratıcılılığı ve iş konsepti buluşçuluk (İKB), yarının 
pazarlarında söz sahibi olabilmeye yönelik değerlendirilen ana argümandan biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İş buluşçuluğu konsepti, Türk Cumhuriyetleri işletmelerinin sek-
törlerinde devrimci ve meydan okuyucu olma yolunda temel teknik ve sosyal kavramlar-
dan biri olmaktadır.

Bu çalışmada, öncelikle KOBİ’lerin ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerindeki 
önemi ve ekonomik işbirliklerin geliştirilmesindeki rolü incelenmiştir. İkinci olarak, artan 
ve küreselleşen rekabet ortamında Türk Cumhuriyetleri arasında ekonomik işbirliğinin 
geliştirmesinde, birlikte ve ortak çalışmaları da ön gören, İKB’nin süreci ve bileşenleri ele 
alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmada Türk Cumhuriyetleri KOBİ`lerine farklı bir bakış 
açısı yaratma amaçlanmıştır. Dolayısıyla çalışma kavramsal bir kapsamda değerlendiril-
miştir. Daha sonra sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 

 KOBİ’LERİN EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMEDEKİ ÖNEMİ

Dünyadaki tüm ülkelerin ekonomileri birçok farklı özellik göstermesine rağmen tüm 
ülke ekonomilerinde KOBİ’ler toplam isletmelerin büyük bir oranını kapsamakta ve eko-
nomideki yeri gün geçtikçe artmaktadır. Bütün ekonomilerin temel dinamiğini oluşturma-
larına rağmen, bugün Dünya literatüründe üzerinde görüş birliği sağlanmış KOBİ tanımı 
bulunmamaktadır1. Zaten doğaları gereği bu isletmeler için kesin bir tanımlama yapmak 
olanaksızdır. Sanayileşme düzeyine, isletmelerin bağlı oldukları işkollarına ve üretim tek-
niklerine bağlı olarak ülkeler arasında, hatta aynı ülkenin farklı bölgeleri ve işkolları ara-
sında KOBİ tanımlamaları değişebilmektedir2. KOBİ’lere yönelik çalışan kurumların her 
biri kendine göre bazı tanımlar yapabilmektedirler. Tanımlardaki sınırlar, genellikle ülke-
lerin ekonomilerinin büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle, KOBİ kavramı, 
hukuki olmaktan çok ekonomik bir anlam taşımaktadır. 

KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal hayattaki önemini genel olarak şu başlıklar altında 
sıralanabilir3;

• İstihdamın artırılması 
• Girişimciliğin gelişimi 
• Fakirliğin önlenmesi 
• Verimlilik Artışı 
• Yeniliklerin artması  

1    SARIASLAN, H., Orta ve Küçük Ölçekli _sletmelerin Finansal Sorunları, TOBB Yay.,1994,Ankara, s.12
2    KARATAS, S, Sanayileşme Sürecinde Küçük ve Orta Ölçekli İsletmeler, 2.Baskı, Veli Yayınları, İstanbul, 1990, s.25
3    ÖZTÜRK O., İstihdam Konusunda KOBİ’lerin Önemi Ve KOBİ Alanında Eğitim İstihdam İlişkisi Açısından Kamu İstihdam Kurumunun Rolü, T.C. 
      Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2007, ss.14-34
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ile İKB, bir sektöre ya da rekabet alanına daha geniş strateji değişkenliği getirmek hedef-
lenmektedir. Doğal olarak süreçler gerçekleştiğinde “zenginlik yaratma potansiyeli” bu-
luşçuluktan yana döner. Bu buluşçuluk bizzat rekabetin temelini değiştirmesi açısından, 
olağan buluşçuluktan daha ötede ve daha kapsamlı bir durum yaratır. Hareket noktası 
ise, bütün iş konseptini temel almasıdır. 

İş Konsepti Buluşçuluğu: Süreçler ve Bileşenler

Kaynak: PAPATYA N., PAPATYA G., BEŞİROV İ., “KOBİ`lerde İş Buluşçuluk Konsep-
tinin Geliştirilmesi: Türkiye KOBİ`lerine İlişkin Yeni Buluşçuluk Rejim Önerisi”, The 
İnternasinal Symposium: Modern Developmental Trends and Turkic World, Khazar Uni-
versity, Baku, 29-31 May, 2009,s.117

Ana Strateji: İş konseptinde ana strateji bileşenleri, işletmenin rekabette kendisi için 
önemli bulduğu iş misyonu, oluşturduğu ürün-Pazar kapsamı ve vurguladığı farklılaşma 
tabanıdır.

 1) İş Misyonu: İş misyonu, iş modelini gerçekleştirmeye ya da sağlamaya dönük bir 
nitelik taşır. Değer sunumu, stratejik niyet, büyük meşakkatli ve cüretkâr gayeler, hedefler 
ile genel performans hedefleri iş misyonu kapsamına girer. Bu kapsamda iş misyonu, 
ilerlemenin ölçülmesini sağlayacak bir takım rekabet ölçütlerini nitelemeye yardımcı olur. 
Ancak, bir işletmenin iş misyonunda yaptığı bir değişiklik iş konsepti buluşçuluğuyla so-
nuçlanmaz. 

2) Ürün/Pazar Kapsamı: Bu kapsam ile işletmenin hangi müşterilere, hangi coğrafi 
alana ve hangi ürün kesimlerine yöneleceği ve hangi alanda rekabete gireceği nitelen-
dirilmeye çalışılır. İşletmenin ürün/pazar kapsamına ilişkin tanımı, geleneksel rakiplere 
göre farklı olduğu zaman, İKB için bir kaynak olabilir. Pazarın kesimlenmesi için, pazar 
dinamiklerinin iyi anlaşılması ve müşteri ihtiyaçlarının sağlam ilişki temelinde yanıt ve-
rilmesi gerekir. 

 3)Farklılaşma Tabanı: İşletmenin nasıl rekabet ettiği, özellikle de rekabet yaklaşımı-
nın rakiplerine göre nasıl bir farklılık taşıdığı belli bir taban gerektirir. Bu taban işletmenin 
değerini nitelemeye ve algıları/imajları etkilemeye dönük ele alınır.

Stratejik Kaynaklar: İşletmenin kendine özgü ve benzersiz kaynakları rekabet üstün-
lüyü sağlamak için temel oluşturabilir ya da rekabete dönük kaynak tabanı, İKB işin bir 
temel olabilir. Stratejik kaynaklar arasında ana yetkinlikler, stratejik varlıklar ve ana sü-
reçler yer alır

1) Ana Yetkinlikler: İşletmenin bildiği ve güç alanı oluşturduğu ana yetkinlikler, be-
cerileri ve benzersiz istidatları kapsamaktadır. Bu konuda her işletmenin kendine sorması 
gerek soru; “Yetkinliklerimiz arasında benzersiz, müşteri için değerli, yeni fırsatlara çev-
rilebilir olan şeyler nedir? Bunları nasıl rekabet unsuru olarak kullanabiliriz? İş konsepti-
mize ne tür yeni yetkinlikler katmamız gerekir?” olmalıdır. 

Türk Cumhuriyetleri KOBİ’lerinin küreselleşme sürecinde mevcut durum ve özel-
liklerini değerlendirip rekabet gücü kazanacak şekilde bir stratejik yapılanma içine gir-
meleri gerekmektedir. Çünkü KOBİ’ler için iç pazarın ötesinde uluslararası piyasalardaki 
gelişmeleri analiz etmek; ülkelerin oluşturdukları grupların entegrasyon hareketlerini ve 
sermayenin hareketliliğini yakından incelemek; iş potansiyelini, işletme kapasitesini, ku-
rumsal kültürü buna göre dönüştürmek kaçınılmaz hale gelmiştir. Yeniden yapılandırma 
sürecinde geliştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti ve kardeş Türk Cumhuriyetleri’nde KOBİ’le-
re uygulanacak politikalar, serbest piyasa ekonomisinin geliştirme sürecini hızlandıra-
cak, devlet adamlarının ve Türk halklarının arzuladığı kalkınma ve gelişme seviyesine bir 
an önce ulaşmalarına ve kavuştukları yenidünya düzeniyle kısa sürede bütünleşmelerine 
katkıda bulunacaktır.

İŞ KONSEPTİ BULUŞÇULUĞU: SÜRECİ VE BİLEŞENLERİ7

İKB, iş dünyasında devrimci ve meydan okuyucu olma yolunda temel kavramlardan 
biri olarak değerlendirilmektedir. İKB’da çarpıcı düzeyde farklı iş konseptleri ya da mev-
cut iş konseptlerinden farklılaştırılmış yeni yaklaşımları hayal etme kapasitesi olması 
açısından değerlendirilir. Sistematik yöntemlerden yararlanmaya dönük bir süreçtir. Bu 
süreç öncelikle işletmenin kendine olan stratejik bakışı, sonra dış çevreye ilişkin stratejik 
yönelişleri değerlendirmeyi içerir. Yapılan stratejik analizle yeni fırsatlar haritası ve olası 
fırsatların krokileri çizilir. İş planı ile geliştirilir ve projelendirme ile uygulamaya dönük 
değerlendirilmektedir. Bu anlamda İBK’nin-iş alanında bizzat rekabetin temellerini değiş-
tirmesi açısından, olağan buluşçuluğun ötesinde ve daha kapsamlı bir çalışma içermesi 
gerekmektedir.

İKB sıradan rekabet stratejisi değil, rekabet-üstü olabilmenin stratejisidir. Yani, ra-
kiplere karşı koymak değil, rakiplerin üzerinde, farklı ve benzersiz değer yaratmaya yö-
neliktir. Bunun için disiplinli çalışma ve ciddi yaratıcılık/yenilik üretimi üzerinde durulur8. 
Bu anlamda İKB, bir işletmenin rakiplerin yanıt vermesine ilişkin yenilikler yaratılması 
demektir. Bu bakımdan İKB öğrenme fırsatı sağlayarak birçok işletmenin, aynı zaman-
da rakiplerin hareket alanlarını daraltarak, daha etkili olmaları konusunda sınırlandırıcı 
bir işleve de sahiptir. Dolayısıyla rekabet-üstü olabilmek için, işletmelerin yeni ürünleri/
hizmetleri tasarlamanın/geliştirmenin yanında kökten, çarpıcı ve yeni iş konseptleri oluş-
turması gerekmektedir. Buna bağlı olarak İKB ile ortalamaların üzerinde gelir yaratmak, 
bir sektörde ya da rekabet alanında daha geniş bir strateji değişkenliği getirmek, sektör-
de lider ve devrimci olmak, etkili alanlarda hareketi sağlamak ve rakipleri kontrol etmek 
mümkün olabilmektedir. 

 İKB süreci başlıca üç süreçten oluşur. Bunlar; temel süreçler, destekleyici süreç-
ler ve bağlayıcı süreçlerdir. Temel süreç dört bileşenden (ana strateji, stratejik kaynaklar, 
müşteri yüzleşimi, değer şebekesi) oluşur. Bu süreçleri destekleyici dokuz bileşen ve 
bağlayıcı süreçleri nitelemeye ilişkin üç eşgüdümleme süreci söz konusudur. Bu süreçler 
7      PAPATYA N., PAPATYA G., BEŞİROV İ., “KOBİ`lerde İş Buluşçuluk Konseptinin Geliştirilmesi: Türkiye KOBİ`lerine İlişkin Yeni Buluşçuluk Rejim 

Önerisi”, The İnternasinal Symposium: Modern Developmental Trends and Turkic World, Khazar University, Baku, 29-31 May, 2009,ss.116-
121: Hamel G., Devrimin Başına Geçen, (Çev. ELHÜSEYNİ N.), BDZ Yay., İstanbul,2000, ss. 86-142

8      BONO E., Rekabet Üstü,(Çev. OZEL O.), Remzi Kitabevi, İstanbul,1996, ss.97-98
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duygusal unsurlar bulunduğu ve bunların son derece farklılaşmış bir iş konseptine temel 
oluşturabileceğini görmek gerektiğidir. 

4) Fiyatlandırma Yapısı: Tüm işletmelerin üretimden sonra üzerinde kafa yordukları 
ana sorun “fiyat belirlerken temel alınan ölçüt nedir?” olmaktadır. Daha sonra “fiyat biçi-
len ürün ile müşterilerin gerçekte değer verdiği arasında daha sıkı bir uyum sağlanabilir 
mi? Mevcut fiyatlandırma yapısı örtük olarak bazı müşterilerin cezalandırılmasına, bazı 
müşterilere ise kolaylık sağlanmasına yol açıyor mu?” gibi sorulara yanıt aranır. Eğer 
soruların yanıtları gerektiği şekilde verilirse ya da bir müşterinin değer yapısı, yani elde 
ettiği yararların her birine verdiği değeri anlayan bir işletme, fiyatlandırma konusunda 
önemli bir konum kazanmış olacaktır.

Ana strateji ile müşteri yüzleşimi arasında bağlayıcı-eşgüdümleyici süreç olarak müş-
teriye sağlanan yararlar, uygulamada müşteriyi tatmin eden temel ihtiyaçlar ve talepler 
konusunda, müşteriden hareketle belirlenmiş bir ifadeyi vurgular. Ancak bu noktada her 
iş konseptinin önemli bir bileşeni olarak hangi yararlara yer verileceğine ya da yer veril-
meyeceğine ilişkin kararın verilmesi öncelikle değerlendirilmelidir. 

Değer Şebekesi: İKB ve modelinin son süreci, işletmeyi saran ve işletme kaynaklarını 
büyüten değer şebekesidir. Günümüzde bir işletmenin başarısında kritik önem taşıyan 
kaynakların bir çoğu doğrudan kontrol edilen alanın dışındadır. Değer şebekesinin bile-
şenleri arasında tedarikçiler, ortaklar (partnerler) ve koalisyonlar yer alır. Değer şebeke-
sinin tasarımı ve yönetimi İKB açısından önemli kaynak olabilir. 

1) Tedarikçiler: Genel anlamda üreticiye göre tedarikçiler “değer zincirinin başında” 
yer alır. Tedarikçiler konusunda ayrıcalıklı bir etkileşim/erişim ve derin bir ilişki, yeni bir iş 
modelinde kilit unsur özeliliğini taşır. Yaşanan değişimin hızı her an değer zincirine yeni 
katılımlar içermektedir. Çünkü değişim hızı, belirli bir zaman aralığına sıkışmış olayların 
sayısını ifade eder. “Olaylar”ı tanımlamak gerekir. Bu durumda gözlenen farklılıklardan 
çıkarılan sonuçlar konusunda dikkatli olma gerekliliği ortaya çıkar9. 

2) Ortaklar: Tipik durum ortakların nihaî bir ürün ya da “çözüm” için kritik dönemde 
“tamamlayıcı bir rol” üstlenmeleridir. Üreticilerle ilişkileri, tedarikçilere oranla daha çok 
yatay ve daha az dikeydir. Ortaklardan yaratıcı bir şekilde yararlanmak, sektörde anahtar 
rol taşır.

3) Koalisyonlar: İKB bir işletmenin çoğu kez aynı zihniyet yapısındaki, gerek çalışan-
lar gerek rakip işletmelerle koalisyon içinde bir araya gelmesini gerektirir. Yatırım ya da 
teknoloji çıtalarının yüksek olduğu veya kaybetme olasılığı yüksek olduğu durumlarda, 
koalisyon yoluna gitme durumu yüksek olur. Koalisyon üyeleri ortak olmanın ötesinde 
bir/aynı konumdadır ve sektörün risklerini/fırsatlarını doğrudan paylaşırlar. 

Bağlayıcı-eşgüdümleyici süreç olarak işletme sınırları, işletmenin stratejik kaynakları 
ile değer şebekesi arasında işletme sınırları yer alır. Bu bağlayıcı süreç işletmenin neler 

9    TOFFLER, A., Şok: Gelecek Korkusu,  (Çev.. Selami S.), Altın Kitaplar Ya., İstanbul, 1996, s. 29

2) Stratejik Varlıklar: İşletmenin sahip olduğu stratejik varlıklar, daha çok fiziksel 
olmayan kaynaklara endekslenir. Bunlar markalar, patentler, tescilli standartlar, müşteri 
verileri, teknolojik altyapı, entelektüel sermaye/birikim gibi sınaî ve entelektüel kaynaklar 
kapsamda değerlendirilir. Entelektüel kaynaklara sahip işletmenin bunları yeni bir yakla-
şımla kullanması İKB’na giden yolu açabilir.

3) Ana Süreçler: İşletme çalışanlarının fiilen yaptıkları ya da tasarladıkları, girdileri 
çıktılara dönüştüren yöntemleri ve rutin işlemleri kapsar. Ana süreçler, varlıklardan ya 
da becerilerden çok faaliyetler ile ilişkilendirilir. Özellikle yetkinlikleri, varlıkları ve öteki 
girdileri müşterilere dönük değere dönüştürmede ana süreçlerden yararlanılır. Bu açıdan 
işletmenin müşteri ekseninde en yüksek değeri üretmesi ve rekabet ekseninde en özgün 
süreçlerin eşleştirmesi değerlendirilmelidir.

Ana kaynak ile stratejik kaynakları bağlayıcı-eşgüdümleyici unsur olarak konfigüras-
yon, belirli bir stratejiyi desteklemek üzere söz konusu yetkinlikler, varlıklar ve süreçler ile 
bunları bir araya getirme ve karşılıklı ilişkileri oluşturmada izlenen özgün yolu vurgular. 
Daha çok da yetkinlikler, varlıklar ve süreçler arasındaki bağlantılar ve bağlantılara işlerlik 
kazandırma ile ilgilidir.

Müşteri Yüzleşimi: Müşteri Yüzleşiminin dört bileşeni vardır. Bunlar: tatmin ve des-
tek, bilişim ve içgörü, ilişki dinamikleri ve fiyatlandırma yapısıdır

1) Hedefe varma ya da tahmin ve destek: Bu bileşen işletmenin piyasaya çıkışında 
izlediği yolla ilgilidir. Yani, uygulamada müşterilere nasıl ulaştığını, hangi kanalları kul-
landığını, ne tür müşteri desteği sunduğunu, ne düzeyde bir hizmet sağladığını açıklar. 
Buna yönelik olarak, işletmenin kendine sorması gereken bazı sorular vardır: Bir müşteri 
kendisine sunulan ürünleri/hizmetleri satın almak için nelere katlanmak zorundadır? He-
defe varma ve ürünleri/hizmetleri satın almak için neleri yapmak zorunda kalır? İşletme-
nin hedefe varma ve destek sürecinde, müşterinin yükünü ağırlaştıran her türlü unsuru 
bertaraf ettiği söylenebilir mi?. 

2) Bilişim ve İçgörü: Bu bileşen müşterilerden toplanan ve onların yararına kulla-
nılan bütün bilgiler ile ya da müşteri ile yüzleşimin bilişim içeriğiyle, ve bu bilişimden 
hareketle müşteriler için yeni hoş şeyler yapmaya katkıda bulunacak içgörülerle ilgilidir. 
Ayrıca bu bileşen, müşterilerin satın alma öncesinde ve sonrasında sunulan hizmetin 
bilişimini de kapsar. Bu bileşenin içerdiği sorular ise şu şekilde belirginleşir: Müşterilere 
ilişkin neler bilinir? Müşterilerin ihtiyaçlarına ve arzularına dair bilgileri derinleştirecek 
fırsatlar değerlendiriyor mu? Bu bilgi birikimini müşterilere ilişkin geliştirilecek yeni yak-
laşımlarda ne ölçüde kullanıyor?

3) İlişki Dinamikleri: Bu bileşen üretici ile müşteri arasındaki etkileşimin/iletişimin 
niteliği belirler ve bununla ilgilidir. Daha çok, etkileşimin müşteri açısından ne tür duygu-
lar uyandırdığı üzerinde durur. Bunun için yanıtı aranan sorular içinde “etkileşimlerin da-
yandığı düzenle ortaya çizmiş bir bağlılık anlayışı var mı?” araştırılır. İlişki dinamiklerinin 
hareket noktası üreticiler ve müşteriler arasındaki etkileşimde ticari unsurların yanı sıra, 
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yapacağına ve değer şebekesine karşı nasıl bir yükümlülük altına gireceğine ilişkin karar-
ları vurgulamaya dönüktür. Herhangi bir iş modelinin önemli bir yüzü, işletmenin kendi 
başına yapacağı ve tedarikçilere, ortaklara ya da koalisyon üyelerine bırakacağı işlere 
ilişkin tercihtir. Bu sınırları değiştirmek çoğu zaman İKB’na önemli bir katkıda bulunur. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Yenidünya düzeni ile bütünleşmek, ülkelerinde gelişme ve kalkınmayı sağlamak için 
sanayileşme yolunda tercihlerini yapan Türk Cumhuriyetleri’nde sanayileşmenin ön ko-
şulu ve motoru olarak kabul edilen KOBİ`lerin geliştirilmesi, yenilerinin piyasaya girmele-
rinin sağlanması ve ekonomik katkılarının artırılması amacıyla, çeşitli politika ve tedbirler 
uygulamaya koymuşlardır10. Bu bağlamda Türk Cumhuriyetleri arasında, makro düzey-
de, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve bağımsızlık öncesinin mirası olan kazanılmış 
bir takım alt yapı imkânlarına sahip olma bakımından benzerlik gösteren, buna karşılık 
zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına nitelikli işgücü potansiyeline sahip olmakla bir-
takım avantajları birlikte kullanması, girişimcilik kültürü ve ruhunun yayılmasında, KO-
Bİ’lerin sorunlarını çözümde11, olumlu sonuçların elde edilmesi amacıyla ülkelerin KOBİ 
politikalarının yeniden yapılandırılmasına gereksinim duyulmaktadır.  Ayrıca, işbirliği 
(Pazarlama ve Satış İşbirliği, Üretim işbirliği, Yeni İşbirliği; Ar-Ge İşbirliği12) programlarını 
desteklemek, işbirliği organizasyonlarının geliştirilmesine yardımcı olmak, yerel endüst-
rilerin işbirliğine rehberlik etmek, KOBİ işbirliği organizasyonlarının yasal düzenlemele-
rini yapmak önemli olmaktadır. Dolayısıyla, KOBİ’lerinin bir araya getirilmesi amacıyla 
TURK DÜNYASI KOBİ FEDERASYONU`nun kurulması uygun ve yerinde bir davranış 
olacağı kanaatindeyiz.

Mikro düzeyde, Türk Cumhuriyetleri’nde KOBİ’lerin ihtiyacı olan sektör içi ve sektör-
ler arası ilişkileri ve işbirliklerinin oluşumu açısından İKB, KOBİ`lerin işbirliği yaparak/
öğrenerek ve yaratma yeteneklerinden yararlanarak doğru bir ilerleme olanağı yaratmak-
tadır. Ayrıca, küresel arenaya taşınan ve Türk Cumhuriyetleri KOBİ’lerinin çevresini saran 
rekabetçi güçlere birlikte rekabet edebilmesi13, yoğun rekabetçi pazarda İKB’nu geliştir-
meleri bir zorunluluk niteliği taşımaktadır.  İKB, Türk Cumhuriyeti KOBİ`lerine rekabetçi 
yapıya hız kazandıran, işletmeyi canlı tutan bir süreç olarak düşünülmelidir14. Bununla 
birlikte, İKB temel süreçlerinin kritik bileşenlerle bütünleşmesi gerekmektedir. Özellikle 
kaynak tabanının temel yetenekler, beceriler ve yetkinlikler çerçevesinde süreçte bütünleş-
mesi büyük önem taşımaktadır. 

10    ERKAN D., “Bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nde Uygulanacak Kobi Politikaları Açısından Danışmanlık Sisteminin Önemi” http://www.dtm.gov.tr/
dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/bagimsiz.doc

11    MÜFTÜOĞLU T., Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Sorunlar –Öneriler, Ankara EGS Bank Yayın,1997.
12    ÖZALP İ., ULUKAN C., ve Diğ., “Rekabetçi Üstünlükler Açısından Stratejik Birlikler”, Anodolu Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt: XIII, Sayı: 1-2, 
        1997, s.8.  
13    BRANDENBURGER  A., NALEBUFF B.J., Ortaklaşa Rekabet, (Çev: CİNEMRE L.), Scala Yay., İstanbul, 1998,  s.19
14   PAPATYA, N, PAPATYA, G. ve HAMŞİOĞLU, A.B., “KOBİ’lerin Rekabette Meydan Okuma Stratejileri: Sürdürülebilir Yenilik ve Pazarlama Yeteneklerinin     
         Yapılandırılması”, 7-8 Aralık 2007 İstanbul Kültür Üniversitesi 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi Bildirisi, 2007, ss. 425-434. 
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GÜNÜMÜZDE TÜRK DÜNYASI’NIN 
ENFORMASYON BAĞLANTILARI

Dr. Gayana YÜKSEL
Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Öğretim Üyesi

Her zaman Türk Dünyasının işbirliği ve aynı dilde konuşması için tüm hayatı boyunca 
çalışan, büyük düşünür, gazeteci, öğretmen, “Dilde Fikirde İşte Birlik” şiarının sahibi İs-
mail Bey Gaspıralı’nın memleketinden gelen bir temsilci olarak bu toplantıya katılmaktan 
büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum.

İletişim cihazlarının hızla gelişimi, iletişim araçları alanındaki yenilikler, mevcut olan 
basının gelişimi ve çok sayıda yeni medyanın ortaya çıkışı, enformasyonun üretimini ve 
değişik ülkeler arasında enformasyon takasının kuvvetlendirilmesi için temel oluşturdu. 
Son 20 yılda Türk Dünyası medyası içinde iletişim bağlarının geliştiği tartışılmaz bir gerçek.

Çağımızda enformasyon araçlarının önemini herkes biliyor. Artık medya sadece ha-
ber ve bilgi vermiyor, insanların dünya bakışını oluşturuyor, yaşama tarzını etkiliyor ve 
onların bazı kararlar almalarına neden oluyor. Medya her milletin kendi dilini, örf ve adet-
lerini, tarihini ve başka değerlerini koruyabilmek için önemli bir araçtır. 

Enformasyon takası derken biz, enformasyon ürünlerinin alışverişini, enformasyon 
sürecine katılanlar arasında devlet sınırı üzerinden enformasyon takasını anlıyoruz. Bu 
durumda enformasyon takasının başlıca unsuru basın, radyo, televizyon, haber ajansları 
ve her türlü internet kaynaklarıdır.
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Bu, enformasyon alanının çok yönlü olmasını ve bu alanda siyasi görüşler ve plat-
formlar açısından çok sayıda medya aktörünün meydana gelmesini sağlıyor.

Burada, eğitim faaliyetleri üzerinde, Türk dilleri, kültürleri, tarihi, edebiyat mirası 
problemi konusunda bilimsel çalışmalar üzerine kurulan kültürel Türkçülüğün mensup-
larını örnek vermek mümkün.

İşbu iletişim takası bütün medya alanlarda gerçekleşiyor. Bu 
• Basın (gazete, dergi, özel bülten)
• Radyo (özel program, röportaj, haber, canlı bağlantılar)
• Televizyon (belgesel, sinema, haber program, analitik program, canlı bağlantılar)
• Haber Ajansları (metin, foto,video)
• İnternet siteleri (internet gazeteleri, İnternet dergileri, basına bağlı yan siteler, 

bloglar, özel günlükler, tanıtım sayfalar, kişisel siteler, gayrı resmi grupların siteleri ve 
kurumsal siteler, forumlar, elektronik postalar (E-mail), sosyal ağlar ve sosyal ağlardaki 
gruplar).

Yaptığımız araştırmanın sonunda Türk dünyasının çeşitli ülkelerde ve bölgelerde ya-
şayan halkların enformasyon paylaşımın esas alanları

• Siyaset
• Ekonomi
• Kültür
• Sanat
• Eğitim
• İlim
• Edebiyat
• Tarih
• Etnografi
• Halk sanatı
• Turizm.
Simdi ise yukarıda bahsettiğim alanları hakkında kısa bilgi vermek istiyorum.

Basın 

Türk halkları arasında enformasyon alış verişi SSCB’nin dağıldığı ve elektronik ba-
sında erişilebilir hale geldiği 1990’lı yıllardan sonra başladı. Bu dönemde basında Türk 
halklarının hayatıyla ilgili özel araştırma konularını anlatan bilgiler ağırlıklı olarak yer alı-
yordu.  Basılı yayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
tarafından yayımlanan ‘Basında Dış Türkler’ Bibliyografyası (Makale, Yorum ve Haberler) 
gibi bibliyografik yazıları esasında yapılan yayınlar bunun iyi bir örnektir. 

Son yıllarda esasında Türk dünyasının gelişimiyle ilgili sorunların incelenmesinin yer 
aldığı özel sosyal ve siyasi, bilimsel, etnografik yayınların baskısı mümkün oldu. Onla-
rın arasında «Тюркский мир»(Türk Dünyası), «Диалог-Аврасия» (Diyalog Avrasya),  
«Вопросы тюркского мира» (Voprosı Türkskogo Mira), «Avrasya» gibi dergiler yer 
almaktadır.

Türk Dünyasından bahsederken biz ilk olarak bağımsız devleti olan halkları, (Azer-
baycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Türkiye, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti), milli özerk cumhuriyetleri olan halkları (Başkurdistan, Tataristan, Dağıs-
tan, Gagauzyeri ve diğerleri), devleti olmayan halkları (Kırım Tatarları, Ahıska Türkleri, 
Makedonya’da, Bulgaristan’da vs. yaşayan Türkleri) kastediyoruz. Üzerinde ilk kez çalı-
şılan bu konunun, çok sayıdaki üretici ve tüketiciler arasındaki işbirliği alanlarının tek bir 
bilimsel makalede yer almasının imkânsız olduğunu belirtmek lazım.

Araştırma kullanılan metotlar
• Tipolojik
• Sosyolojik (içerik analizi)
• Tarihi
• Edebi metotlar.
Çalışmamızda 7 Türk Cumhuriyetinin, 13 Özerk Cumhuriyetin ve 32 Türk Topluluğun 

esas medyası araştırıldı. Toplam 212 dergi ve gazete, 25 radyo kanalı, 34 televizyon ka-
nalı, 525 internet kaynağı araştırıldı. Ama şunu itiraf etmeliyim  – medya tablosu veya 
medya görünümü çok hızla değişiyor. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Bir ay önce 
saymış olduğum Kırım Tatar konulu internet sitesi sayısı 87 idi. İçlerinden 19’u diaspo-
ranın siteleri oluşturuyor. Onların arasında da faal olan sadece 6 site bulunuyor. Yani bu 
duruma medyanın kalıcı olması, belli bir süre içinde çıkması ve etkileyici olması, kitle ta-
rafından (okuyucu, seyirci, kullanıcı veya abone tarafından) sürekli takip edilmesi önemli 
faktörlerdir. 

Bu bilimsel çalışmanın amacını Türk halkları arasında medya konusunda işbirliğinin 
açıklanması oluşturuyor. Doğal olarak enformasyon takası, daha önce kaydedildiği gibi, 
değişik iletişim araçlarıyla yapılıyor. 

Türk halkları arasındaki enformasyon takasının gelişimi, 1991 yılında SSCB’nın da-
ğılmasından sonra mümkün oldu. O dönemde dünyanın siyasi haritasında tekrar ortaya 
çıkan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi Türk devletleri, 
yeni iletişim takasına katıldı. Bu iletişim takasına, yeniden gelişmekte olan devletlerin ba-
sını, SSCB döneminde SSCB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve SSCB dağıldıktan sonra 
ortaya çıkan yeni medya iştirak etmektedir. Enformasyon takası sürecine, devleti olan 
halkların yanı sıra milli özerk cumhuriyetleri olan Türk halkları (Tataristan Cumhuriyeti, 
Başkurdistan Cumhuriyeti, Moldova’nın güneyinde bulunan Gagauzyeri Özerk Bölgesi 
v.b.), kendi milli kimliğini aramakta olan ve diğer Türk halklarıyla ilişki kurmaya çalışan 
halklar katıldı. Bu ilişkinin esas temeli de Türkçülüktür.

Türkçülüğün temeli, Türk halklarının sadece dil ve kültür ortaklığı, karşılıklı dil anla-
ma, etnojenetik yakınlığı değil, aynı zamanda tarihi gelişim yönü, “ortak yol” seçimi [21, 
s.5], her ülke ve toplumun kendisine has özeliklere sahip olmasıdır. Toplumsal arenada 
sadece Türk halklarının müstesna olduğunu savunan ve Türk halklarının birliği fikrini 
sakin ve dengeli şekilde ifade eden partiler, sivil toplum teşkilatlar, hareketler var. 
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rüşmelerde sunduğu teklifler ile öneriler birleştirilip haber ajanslarının Türkçe konuşan 
halkalar arasındaki bağlantıların geliştirilmesine katkısının büyütülmesi, Türkçe konuşan 
ülkeler ve halkların bugünkü hayatı hakkında objektif haberlerin daha geniş alanda yayıl-
ması amacıyla, TKA 7. Genel Asamblesi toplantısında şu kararlar kabul edildi:

1. Türkçe konuşan devletler ve halklar arasındaki ilişkilerin ilerde gelişimi açısından 
Türkçe Konuşan Haber Ajanslarının ulaştığı sıkı işbirliğinin mantıklı olarak kabul edilme-
si.

2. TKA’ya üye olan haber ajansları arasında ikili işbirliği kurulmasının gerekli olarak 
kabul edilmesi.

3. TKA’ya üye olan haber ajanslarının Türkçe konuşan ülkeler ve halkların siyasi, eko-
nomik, sosyal ve kültür hayatı ile ilgili her gün haber alışverişini sağlaması. Bu kapsamda 
ajansların bilgi paylaşımını kendileri için uygun olan rejimde (linklerin kullanımı ile hazır 
haberlerin kullanımı, ortak olan ajansların bannerlerin kullanımı, haberlerin içinde atıflar 
ve partner ajans için günlük haber paketinin hazırlanması v.s.)

4. TKA’ya üye ajanslar, en az yılda 2 kez bir birine “Türk Dünyası Haberleri” bölümün-
de geniş ve resimli haberleri göndermeli. Bu haberler ajansların sitelerinde yayınlanacak.

5. TKA’ya üye olan ajansların çalışmalarını öğrenmek ve tecrübe paylaşımını gerçek-
leştirmek amacıyla gazeteciler ve teknik personelinin karşılıklı ziyaretlerinin organizasyo-
nunun mantıklı olarak kabul edilmesi.

6. TKA’nın sitesinin normal faaliyetinin sağlanması için gereken önlemlerin alınma-
sı. TKA’nın sitesi kurulduktan sonra TKA’ya üye olan haber ajanslarının ortak sitesi olan 
www.tkaonline.org’ta her gün haber takasını yapması.

7. Birliğin “Türkçe Konuşan Ülkeler Haber Ajanslar Birliği” adının “Türkçe Konuşan 
Haber Ajansları Birliği” olarak değiştirilmesi. Birliğin kısaltılmış adı olan TKA’nın değişti-
rilmemesi. Bu konuda TKA’nın tüzüğüne gereken değişiklikler yapılması.

8. Türkçe Konuşan Haber Aşansları Birliği’ne “Tatar-inform”, “Başinform” ve Kırım 
Haber Ajansı’nın alınması [24].

Bakü toplantısı bittikten hemen sonra TKA’nın internet sitesi faaliyetine hemen baş-
ladı. TKA’ya üye olan her haber ajansı, bu siteye günde en az 5 haber yayınlamakta. Her 
haber ajansının TKA sitesinde ana dili, faaliyet gösterdiği devletin resmi dili, İngilizce, 
Türkçe veya Rusça olmak üzere kendisi uygun gördüğü dilde haber yayınlama imkânına 
sahip olduğunu da belirtmek lazım. 

Haber ajanslarının oluşturduğu böyle bir birlik öncelikle Türk halklarının kendi kültü-
rel değerlerini korumasının yollarından biridir.

İnternet kaynakları
Çok geniş bilgi takası, internet ağında yapılıyor. İnternette aşağıda getirilen kaynak-

lardan bilgi takip edilebiliyor:
•	 Son haberleri çevrimiçi olarak veren internet gazeteleri ve dergilerinin siteleri; 
•	 Özelikle Türk Dünyasıyla ilgili olan sivil toplum teşkilatları, vakıflar, devlet kurum-

larının internet siteleri;
•	 Medyaların yan siteleri

Radyo ve Televizyon 

Görsel ve işitsel medyada Türk konusu esas olarak Türk halklarının hayatını anla-
tan programlar şeklinde yer alıyor. Bunlar TRT-Türk, TRT-Avaz, Samanyolu Televizyonu, 
Azer-1, CNN-Türk gibi kanallarda gösteriliyor. Özel konulara adanan programlar Türk 
halklarının tarihi ve çağdaş problemlerini anlatmakta.

2009 yılında Ocak ayının sonunda Türk Müzik Birliği (TMB) televizyonu faaliyete baş-
ladı. TMB Kanalı 17 Türk devlet ve topluluğunun müziğini izleyicilere sunuyor. TMB’de 
yayınlanacak müzikler arasında hiçbir fark gözetilmiyor, genç sanatçıların, halk müziğinin 
ve tanınmış şarkıcıların eserleri birlikte yayınlanıyor.  

Haber Ajansları 

Türk Dünyası medyası içinde enformasyon takası, internet kaynakları ve haber ajans-
ları başta olmak üzere elektronik iletişim araçlarının çalışması sayesinden mümkün oldu. 
Elektronik iletişim araçları, ilk takası gerçekleştiren medya oldu.

Türk Dünyası medyası içinde enformasyon takası, Türk devletleri, özerk cumhuriyet-
leri ve devleti olmayan Türk halklarının haber ajanslarının gelişimi ve bu haber ajansları 
arasındaki işbirliği sayesinde mümkün oldu. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 29 Nisan- 
3 Mayıs 2008 tarihleri arasında “Türkçe konuşan devletler arası ilişkilerin gelişiminde 
haber ajanslarının rolü” konusunda 4. Türkçe Konuşan Haber Ajansları Birliğinin (TKA) 
Genel Asamble toplantısı yapıldı.

Toplantıda Türkiye’den Anadolu Ajansı, Azerbaycan’dan “Azertac”, Kazakistan’dan 
“Kazinform”, Kırgızistan’dan “Kabar”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden “TAK“ (Tur-
kish News Agency), Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyetinden “Tatar-inform”, 
Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyetinden “Başinform” ve Ukrayna’nın Kırım 
Özerk Cumhuriyeti’nden “QHA“ (Kırım Haber Ajansı) yer aldı.

Türkçe Konuşan Haber Ajansları Birliği 1992 yılında Ankara’da “Türkçe Konuşan Ül-
keler Haber Ajanslar Birliği” adı altında kuruldu. TKA’nın amacı Türk dünyası haberlerinin 
doğru ve tarafsız olarak verilmesi, haber ajansları arasında haber alışverişinin yapılması, 
teknik bazanın gelişmesi ve karşılıklı eğitimin gerçekleştirilmesidir. 1992 yılında TKA’yı 
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin haber ajansları kurdu.

TKA’nın amacının sadece kendi devleti olan halkların haber ajanslarının birleşmesi 
olmadığından dolayı Bakü’deki toplantıda Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyetin-
den “Tatar-inform” ve Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyetinden “Başinform” 
ve Ukrayna’nın Kırım Özerk Cumhuriyeti’nden QHA’nın (Kırım Haber Ajansı) yer aldığı-
nı belirtmek lazım. Bakü’de yapılan toplantıda TKA üyeleri oy birliği ile birliğinin adının 
“Türkçe Konuşan Haber Ajansları Birliği” olarak değiştirilmesi kararını aldı. Bunun yanı 
sıra “Tatar-inform”, “Başinform” ve QHA’nın TKA üyeliği oy birliği ile kabul edildi.

Haber ajansları yöneticilerinin toplantı açılışında yaptığı konuşmalarda ve yapılan gö-
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•	  Elektronik iletişim araçları:   bloglar, özel günlükler, sayfalar, kişisel siteler, gayrı 
resmi grupların siteleri ve ticari siteler, forumlar, elektronik postalar vs.

İnternette yayınlanan bilgiler, hız, erişilebilirlik, üretim ve tüketim ucuzluğu, geniş kit-
le, devlet sınırlarından kaynaklanan kısıtlamanın olmaması, tirajda kısıtlama olmaması, 
bilgilerin arşivlenmesi ve kitlenin isteği üzerine yeniden yayınlanması, kitlenin olaylar ile 
ilgili yapılan tartışmalara katılma imkânının olması, kitlenin etkileşimli olabilmesi, kitle 
ile bağların olması gibi bir takım artılara sahip. Örneğin kütüphanelerin internet siteleri, 
okurlarına okunan kitaplar hakkında fikir paylaşma imkânını sağlamakta. Değişik sosyal 
konularda açık interaktif tartışmalar, internet ortamının ayrılmaz parçası haline geliyor. 
Bilgi ortamında bağımsız fotoğrafçılar ve kameramanların içeriği popüler olmaya baş-
lıyor. Bugün ev koşullarında iyi bir görsel içerik oluşturmak için fotoğraf makinesi veya 
kamera satın alıp kurmak yeterli. Günler geçtikçe ses ve video konferansları sıradan hale 
gelmekte. İletişim sürecinde her yerde kullanılan GSM hattı ve SMS mesajları kullanıl-
maktadır.

• Türk Dünyasının medya arasındaki enformasyon bağlantılarını gelişmesi için ge-
rekli öneriler:

• Bilgi havuzu kurulması
• Medya arasında tanıtım programlarının gerçekleşmesi
• Medyanın siyasi: ekonomik, sosyal ve kültür hayatı ile ilgili haber alışveriş sağ-

lanması
• Medyanın çalışmalarını öğrenmek ve tecrübe paylaşımını gerçekleştirmek ama-

cıyla gazetecilerin ve teknik personelin karşılıklı değişimi organizasyonlarının yapılması 
mantıklı görünüyor.

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
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TÜRK CUMHURİYETLERİ’NİN EKONOMİK 
DÖNÜŞÜM ÇABALARI: UYGULAMALAR, 
POLİTİKALAR VE STRATEJİLER

Dr. Murad İSGENDEROV
Azerbaycan Kafkaz Üniversitesi Öğretim Üyesi

ÖZET

Sovyetler Birliği’nin dağılması dünyanın ekonomik ve politik yapısını köklü bir şe-
kilde değiştirmiştir. Ekonomik sistem olarak piyasa mekanizması, politik sistem olarak 
demokratik rejimler ön plana geçmiştir. İfade edilen şekilde oluşturulan global yapı içinde 
başarılı olmak için fonksiyonel bir iç ekonomik yapıya ihtiyaç duyulur. Fonksiyonel bir 
ekonomik yapıda fiyat oluşumu ve kaynak dağılımı piyasa güçleri tarafından belirlenme-
li, istikrarlı bir makroekonomik çevre oluşturulmalı ve özel sektöre öncülük verilmelidir. 
Böyle bir yapı içinde devlet özel sektörün daha etkin olduğu alanlardan çekilmelidir. 

Post-komünist geçişin özellikleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oldukça 
farklı özellikler arz etmektedir. Örneğin Alman ekonomisi savaştan çıktıktan sonra is-
tikrarlı para ve piyasa düzenlemelerine gitmek suretiyle ekonomik gelişimini sağlamaya 
kalkışmıştır. Japonya savaş nedeniyle piyasa mekanizmasını askıya almış ve güdümlü bir 
şekilde yönetilmişti. Gelişmekte olan ülkelerin çoğu yüksek enflasyon, hiper enflasyon 
ve aşırı düzenlemelerle ve dış rekabete kapalı ekonomileri ile mücadele etmek zorunda 
kalmışlardır. Bunlardan bazıları birçok yapısal bozulmaları bir arada yaşamışlardır. Ancak 
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sistem, başlangıçtaki sistemin aynısı değildir. Dönüşüm değişimi gerektirmez; değişimin 
ta kendisidir. Bir kuruluşun  veya sistemin dönüşümünden söz ettiğimizde, o kuruluşu 
tanımlayan sistemdeki bir değişiklikten söz ediyoruz demektir. Üstelik bu değişiklik sade-
ce kuruluşun yapısını değil, sistemi etkileyen ve onun bir parçasını oluşturanların sahip 
olduğu varsayımları, değerleri ve yaptıkları uygulamaları da ilgilendirir. Kuruluşun yapı-
sını olduğu kadar onu oluşturan parçaları da değiştirmediğimiz sürece tam bir dönüşü-
mü gerçekleştiremeyiz. “Dönüşüm, ne bir yeniden yapılanma süreci ne de bir yenilenme 
sürecidir. Aşağıdan yukarıya doğru tümüyle yeni bir yapı gerektirir”6.

Ekonomik sistemin dönüşümü aşağıdaki konuları kapsamaktadır7:
• Ekonomik Dönüşüm: Mali, makro ekonomik, kamu bütçesi, parasal işlemler, tica-

retin liberalleştirilmesi ve gelir düzeyi gibi konuları ve işlemleri içermektedir.
• Kurumsal Dönüşüm: Eski sosyalist sistemi ortadan kaldırmak için yeni iktisadi ku-

rumların oluşturulması gibi konuları kapsamaktadır. Kurumsal değişmeler; hukuksal ve 
seçim sisteminin kurulmasına, özel mülkiyet kurumunun geliştirilmesine, özelleştirilme 
işlemlerinin hızlandırılmasına, milli paranın devalüasyonuna, yabancı ticaretin gelişimine 
olanak sağlanmasına, yeni şartlar altında çalışabilecek yöneticilerin yetiştirilmesine, tica-
ri bankaları kapsayacak sermaye piyasası kurumunun oluşturulmasına ve geliştirilmesi-
ne, sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesine bağlıdır.

• Yapısal Dönüşüm: Ekonominin eksikliklerinin azaltılması, ordu işlemleri, endüst-
ri, pazarlama işlemleri ve milli gelirin piyasa ekonomisinin kurulması için kullanılması 
işlemlerini kapsamaktadır. Diğer bir ifadeyle yapısal değişmeler, eski ve olumsuz üretim 
ve araçlarını yenileriyle değiştirmek, endüstrinin milli gelir içindeki payını yükseltmek ve 
diğer alt birimlerini geliştirmek, pazarlamada etkinliği artırmak, orta ve küçük işletmeleri 
geliştirerek tekel ekonomisini ortadan kaldırmak, dış ticaretin kontrol edilmesi ve düzen-
lenmesi konularını kapsamaktadır.

Sovyetler Birliği‘nin dağılması ile birlikte  başlayan, bölge ülkelerinin siyasi, sosyal ve 
ekonomik dokusunun tüm cephelerine yönelik topyekün bir dönüşümü ihtiva eden geçiş 
sürecinin, sadece ekonomik cephesinin bir makaleye sığdırılmaya çalışılması kolay bir iş 
değildir. Bununla birlikte, bölgenin genel bir fotoğrafının çekilmesinde, ekonomi alt saha-
sında, üretim, enflasyon, sosyal göstergeler, dış ekonomik ilişkiler, devletin yeniden yapı-
landırılması, piyasa ekonomisi-kamu ekonomisi dengesindeki değişmeler ile ekonomik 
hukuk altyapısının kısaca özetlenmesi, bölgedeki dönüşümün boyutlarının anlaşılması 
açısından  bazı ipuçları verebilecektir.

6    Gregory Gull, “Dönüşümü Anlamak”, Executıve Excellence, Aralık, 1997, s. 9.
7    Ellman M., Gaidar E., Kolodko G., Economıc Transition in Eastern Europe, (Edited by Admıraal H.P.), Blackwell, Oxford UK Cambridge, USA, 
      1993, ss. 10-24.

bunların hiçbirisi eski Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerinden daha zor durumda 
değillerdi1.

Baltık Cumhuriyetleri ile Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri (MDAÜ) son 20 yılda, sos-
yalist sistemden kapitalizme geçişin zor ve zikzaklı yollarını beklenilenin çok üzerinde 
bir performansla aşarken, Türk Cumhuriyetleri aynı performansı gösterememişlerdir. 
Bunun çok sayda nedenleri olmakla birlikde daha çok “bu ülkelerin MDAÜ ve Baltık Cum-
huriyetlerine nazaran planlı komünist sistem altında daha uzun kalmalarına, Batı Avrupa 
pazarlarına daha uzak olmalarına, Türk Cumhuriyetlerinin içinde yer aldığı Orta Asya Kaf-
kasya Bölgesi’nin (Gürcistan hariç) denize çıkışının bulunmayışına, eski Sovyet sistemi-
nin aşırı sanayileşmiş yapısı ile bölgede çıkan sıcak çatışmalara”  bağlanmalıdır2. “MDAÜ 
ve Baltık Cumhuriyetleri Türk Cumhuriyetleri karşısında ayrıca, AB’ne katılma hazırlıkla-
rının sağladığı ilave bir motivasyona da sahipler. Bununla birlikte, Türk Cumhuriyetleri de 
başlangıç şartları açısından zengin doğal kaynaklar, yüksek bilimsel ve teknik seviye ve 
eski Sovyet askeri sanayiinin yan ürünleri gibi bazı avantajlara sahiplerdir”3.

Bilindiği üzere, Türk Cumhuriyetleri merkezi planlama tecrübesini 1917 yılından itiba-
ren yaşarken MDAÜ 1945 sonrası  dönemde, merkezi planlı ekonomik sistemle yönetil-
miş; dolayısıyla, sosyalist sistemi daha kısa bir süre tecrübe etmişlerdir. MDAÜ’nin İkinci 
Dünya Savaşı’na kadar dünyanın en zengin, müreffeh ve gelişmiş bölgelerinden birisini 
teşkil ettiği, bununla birlikte Türk Cumhuriyetlerinin coğrafyasının büyük bölümünde gö-
çebeliğin hüküm sürdüğü bilinmektedir4.

Her şeye rağmen uygulamaya konulmuş yaklaşık 20 yıllık ekonomik reform süreci-
nin sonunda Türk Cumhuriyetleri’nin planlı bir ekonomik sistem yapısından uzaklaştığı 
da bir gerçektir. Türk Cumhuriyetleri’nden özellikle Kazakistan ve Kırgızistan’ın hemen 
hemen tüm ekonomik reform alt sahaları ve sektörlerinde diğer cumhuriyetleri geride 
bıraktığı, Azerbaycan’ın da yaklaşık olarak bu cumhuriyetlerle aynı kategoride yer aldığı, 
buna mukabil Özbekistan ve Türkmenistan’ın ekonomik reformların derinleştirilmesi hu-
susunda çok istekli bir reform programı takip etmedikleri görülmektedir.

GİRİŞ 

Dönüşüm, dinamik bir tarihsel süreç olarak tanımlanabilir. Bu tarihsel sürecin temel 
amacı, toplumun bütün öğelerinin tamamen benimsenen yeni sisteme göre dönüşümü-
nü ve uyumunu sağlamaktır. Bunun öncelikli olarak ekonomik yapıda gerçekleştirilmesi, 
sistemin diğer alanlarında da başarının anahtarı olacaktır. Nitekim, ekonomik yapının 
başarılı bir şekilde dönüşümü refah seviyesini doğrudan etkileyecektir. Bu dönüşüm ol-
gusunun temel amaçlarından biri sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasıdır5. 

Dönüşüm süreci, belli bir sistemle başlayıp aynı sistem içinde biter. Ama ortaya çıkan 

1    Dabrowski, Marek., “Different Strategies of Transition to a Market Economy: How Do They Work in Practice”, 1996, s. 3.
2    Vito Tanzi and George Tsibiuris, “Fiscal Reform over Ten Years of Transition” IMF Working Paper, WP/00/113/ IMF, June 2000.
3    Oleh Havrylyshyn and John Odling-Smee, 2000, “Political Economy of Stalled Reforms,”  Vol 37,  No 3 Finance & Development, A Quarterly 
      Magazine of the IMF.
4    Transition Report 1999: Ten Years of Transition-Economic Transition in Central and Eastern Europe, the Baltic States and the CIS, s.28, EBRD, 
      London 1999
5    Aziz Hatipağaoğlu, “Merkezi Pılanlamanın Çöküşünden Dönüşüme: Kirgizistan’da Ne Oldu?”, Dış Ticaret Dergisi, Özel Sayı, Ocak, 2002, s. 181. 
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Negatif  büyümenin özellikle 1992-95 yılları arasında çok yüksek bir seyir izlediği, 
yıllık GSYH küçülmesinin % 29’lara ulaştığını görmekteyiz. 

Türk Cumhuriyetleri’nin S.S.C.B’nin dağılmasının getirdiği derin yapısal krizin büyüme 
üzerindeki negatif etkisini izale etmek, büyüme ve istihdam seviyesini belirli bir optimum-
da tutmak amacıyla devasa bütçe açıkları vermeye ve bu kamu finansman dengesizliklerini   
açık finansman yöntemi ile finanse etmeye başladıklarını, bağımsızlıklarının sembolü  olan 
kendi paralarını basmaya başlamaları  birlikte de enflasyonist sürecin  daha da hızlanması-
nı, büyüme hızını olumsuz etkileyen diğer faktörler olarak sayabiliriz8. 

Türk Cumhuriyetleri’ndeki tek mamule bağımlılık (Azerbaycan, Kazakistan ve Türk-
menistan-hidrokarbonlar, Özbekistan-pamuk), COMECON’un çökmesinin getirdiği dış 
şoklar ile kötü makro ekonomik yönetim ve bölgesel sıcak çatışmaların dağılma sonra-
sı dönemde yaşanan ekonomik krizin temel nedenlerini teşkil ettiğini düşünebiliriz9. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde, 2002 sonrasında hızla artan petrol fiyatlarının Azerbaycan, 
Kazakistan ve Türkmenistan gibi hidrokarbon kaynaklarına dayalı ekonomilerdeki GSYH 
büyüme oranlarını, Kırgızistan ve Özbekistan’daki oranların oldukça üstüne çektiği görül-
mektedir. Bu kapsamda, 2002-2004 döneminde Azerbaycan % 10,6,  Kazakistan % 9,5 ve 
Türkmenistan % 21,3 oranında büyürken; bu oran Kırgızistan’da % 4,7 ve Özbekistan’da 
ise % 4,4 olarak gerçekleşmiştir. Tacikistan ekonomisinin ise, Türk Cumhuriyetlerindeki 
yapıdan farklı bir seyir izleyerek, hidrokarbon üreticisi olmamasına rağmen, bu dönemde 
yüksek sayılabilecek % 10,1 oranında bir büyüme hızı yakaladığı görülmektedir. 

Türk Cumhuriyetlerinin sanayi yapısı da yürütülen ekonomik reformlara paralel ola-
rak, dağılma sonrası dönemde bazı değişiklikler geçirmiştir. Bu kapsamda, Azerbaycan 
ve Kazakistan’da GSYH’den sanayinin aldığı payın bir miktar yükseldiği, buna mukabil ta-
rım sektörünün payının gerilediği, Türkmenistan’da sanayinin payında ılımlı  bir gerileme 
yaşanırken tarımın payında birkaç puanlık artış meydana geldiği, Özbekistan’da tarımın 
payında ciddi bir artış olduğu, Özbekistan ve Kırgızistan sanayilerinin GSYH’den aldıkları 
payın ise ciddi oranda gerilediği görülmektedir.

Enflasyon, Ekonomik İstikrar ve Kur Politikası 

Türk Cumhuriyetleri siyasi bağımsızlıklarını pekiştirmek amacıyla, 1993-95 yılları ara-
sında Ruble alanından çıkarak kendi paralarını tedavüle sürmeye başlamışlardır.Yapısal dö-
nüşüm sorunlarının getirdiği bütçe açıklarına ilaveten elde edilen parasal bağımsızlığın açık 
finansmanı körüklemesiyle birlikte gevşek maliye politikalarına gevşek para politikalarının 
eklenmesi enflasyonu10 astronomik rakamlara yükseltmiş, 1991 yılında ortalama % 150-
160’lar seviyesindeki fiyat artış rakamları  bağımsızlığın birinci yılında Azerbaycan’da % 
1395, Kazakistan‘da % 2984,  Kırgızistanda % 1259,  Özbekistan‘da % 960, Türkmenistan‘da 
ise % 644’e kadar çıkmıştır. Durum aşağıdaki tabloda sergilenmektedir.
8    Gürgen and Others, “Economic Reforms in Kazakhstan ,Kyrgyz Republic, Tajikistan, Türkmenistan and Uzbekistan,” 1999, Occasional Paper 
      183, IMF Washington D.C.  
9    G.W. Kolodko “ Globalization and Catching-Up: From Recession to Growth in Transition Economies,”    IMF Working Paper, WP/00/100/ June 
       2000 IMF washington D.C.
10   P. Christofferson and P. Doyle(1998) “From Inflation to Growth: Eight Years of Transition” IMF Working Paper, WP/98/100, C. Cotarelli and P. 
        Doyle “Disinflation in Transition: 1993-97”,  IMF Occasional Paper, No.179.

TÜRK CUMHURİYETLERİ’NİN EKONOMİK DÖNÜŞÜM  
UYGULAMALARINA GENEL BİR BAKIŞ
Ekonomik Büyüme ve Üretim Yapısında Gelişmeler

Dağılma sonrası ekonomik reform sürecinin ilk 10 yıllık bölümünde, tüm diğer eski 
sosyalist ülkelerde olduğu gibi, Türk Cumhuriyetlerinin üretim seviyesinde de keskin bir 
düşüş yaşanmış, buna paralel olarak da bölgedeki hayat standardında çok ciddi bir eroz-
yon meydana gelmiştir. Durum aşağıdaki tabloda sergilenmektedir.

Tablo-1: Türk Cumhuriyetleri’nde Bazı Makro Ekonomik Göstergeler

2003 2004 2005 2006 2007 2008

A
ze

rb
ay

ca
n

GSYH (milyar manat) 7,1 8,5 12,5 18,7 26,9 38,0
GSYH (Reel yüzde 
değişim) 11,2 10,2 24,3 30,5 23,4 10,8
Kişi Başına GSYH 
(ABD doları) 880 1.050 1.576 2.497 3.729 5.508
Toplam Nüfus (yıl 
sonu, milyon) 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4

K
az

ak
ist

an

GSYH (milyar manat) 4.612 5.870 7.591 10.214 12.850 16.313
GSYH (Reel yüzde 
değişim) 9,3 9,6 9,7 10,7 8,9 3,2
Kişi Başına GSYH 
(ABD doları) 2.062 2.862 3.785 5.261 6.748 8.719
Toplam Nüfus (yıl 
sonu, milyon) 15,0 15,1 15,1 15,4 15,5 15,6

K
ırg

ız
ist

an

GSYH (milyar manat) 83.871,6 94.350,7 100.899 113.800 141.897 185.013
GSYH (Reel yüzde 
değişim) 7,0 7,0 -0,2 3,1 8,2 7,6
Kişi Başına GSYH 
(ABD doları) 381,3 434,8 478,7 545,0 723,8 952,5
Toplam Nüfus (yıl 
sonu, milyon) 5,0 5,1 5,1 5,2 5,3 5,3

Tü
rk

m
en

ist
an

GSYH (milyar manat) 59.404 72.706 91.863 113.073 136.244 247.152
GSYH (Reel yüzde 
değişim) 17,1 14,7 13,0 11,4 11,6 10,5
Kişi Başına GSYH 
(ABD doları) 954,9 1.078,1 1.283,0 1.598,6 1.960 2.915
Toplam Nüfus (yıl 
sonu, milyon) 6,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Ö
zb

ek
ist

an

GSYH (milyar manat) 9.837 12.261 15.923 20.759 28.186 36.839
GSYH (Reel yüzde 
değişim) 4,2 7,7 7,0 7,3 9,5 9,0
Kişi Başına GSYH 
(ABD doları) 386,5 474,4 567,5 630,8 814,8 1.007
Toplam Nüfus (yıl 
sonu, milyon) 25,6 25,9 26,2 27,0 27,4 27,7

Kaynak: Europan Bank, Transıtıon Report 2009.(Tarafımdan düzenlenmiştir)



21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 387386

ye başladığını, enflasyonun keskin bir şekilde düşüşe geçtiğini görüyoruz. Enflasyonda 
meydana gelen düşüş ve buna paralel olarak parasal istikrarın sağlanmasıyla birlikte, 
döviz kuru gelişmeleri çerçevesinde karaborsa ile resmi döviz kuru arasındaki marjın 
gittikçe daralmaya başladığını (Özbekistan ve Türkmenistan hariç) ve hatta reel kur de-
ğerlenmesi (reel appreciation)’ne bile rastlandığı görülmektedir 12. 

Türk Cumhuriyetleri dahil tüm eski Doğu Bloku ülkelerinde 1990’ların başında uy-
gulamaya konulan reformların ilk aşamasındaki liberalizasyon -fiyat kontrollerinin kal-
dırılması- ve gevşek makro ekonomik politikaların bir neticesi olarak, enflasyonda ciddi 
bir yükseliş gözlenmiştir.1992 yılında, MDAÜ medyan enflasyon oranı yaklaşık %100, 
Baltık Cumhuriyetleri (BC), Rusya Federasyonu (RF) ve diğer eski S.S.S.CB ülkelerinde 
ise %1000’in üzerine çıkmıştır. Ekonomik reformlar sonucunda üretimin ciddi oranda 
gerilemesi ve mali sektördeki yeniden yapılandırmanın ortaya çıkardığı  monetizasyonun 
enflasyonu bölge ülkelerinde dört haneli rakamlara çıkardığını görüyoruz13.

Türk Cumhuriyetleri’nde ortaya çıkan enflasyonist süreçte fiyat liberalizasyonu ya-
nında merkezi planlama döneminden kalan ve mal yokluğu ve kıtlığı sebebiyle harcana-
mayan önemli miktarlardaki para stoku (monetary overhang) nun da ciddi rol oynadığı 
belirtilmektedir14.

Dış Ekonomik İlişkilerde Dönüşüm  ve Yabancı Sermaye Girişleri

Yaklaşık 74 yıl merkezi planlı bir ekonomik sistemle yönetilen “Türk Cumhuriyetleri” 
daha önce maruz kaldıkları emperyalist sömürgeciliğin etkileri de hesaba katıldığında, 
dünya ile entegre olmanın avantajlarından uzun süre mahrum kalmışlar, maruz bırakıl-
dıkları izolasyon neticesinde ise uluslararası karşılaştırmalı üstünlükler (comparative 
advantages)’e dayanarak ticaret yapma,  teknoloji (know-how) ithal etmenin avantajla-
rından yararlanamamışlar ve bu hususta MDAÜ’nin gerisinde kalmışlardır. 

Bu kapsamda, Türk Cumhuriyetlerinin yabancı sermaye için gerekli hukuki altyapıyı 
yeterli ölçüde kuramadıklarını, bölgeye ciddi yabancı sermaye girişi olmakla beraber bu-
nun çoğunlukla petrol sektörüne gittiği, imalat sanayii ve buna bağlı ihracat kapasiteleri 
üzerinde MDAÜ benzeri bir etkinin ortaya çıkmadığı görülmektedir. Diğer yandan Türk 
Cumhuriyetleri’nin ticari açıdan dünya ile entegrasyonda da bazı problemler yaşadığını, 
ticaret pazarlarının ve mamul kompozisyonlarının çeşitlendirilmesinde MDAÜ kadar ba-
şarılı olamadıkları görülmektedir15.

12    UNECE, Economic Survey of Europe, 2001,No.1 s73-102
13    World Economic Outlook, October 2000, IMF, Washington D.C.
14    EBRD, Transition Report, 1999, s.30.
15    UNECE, Economic Survey of Europe, 2001,ch.5

Tablo-3: Fiyatlar ve Ücretlerde  Yüzde Değişme

2003 2004 2005 2006 2007 2008

A
ze

rb
ay

ca
n

Tüketici fiyatları (yıllık ortalama) 2,2 6,7 9,6 8,3 16,7 20,8
Tüketici fiyatları (yıl sonu) 3,6 10,4 5,5 11,4 19,7 22,0
Üretici  fiyatları (yıllık ortalama) 16,1 12,9 10,6 17,7 12,8 15,1
Üretici  fiyatları (yıl sonu) 11,2 21,9 10,8 17,1 11,3 11,6
Bürüt ortalama aylık gelir (yıllık ortalama) 21,4 26,2 21,9 19,8 51,5 25,2

K
az

ak
ist

an

Tüketici fiyatları (yıllık ortalama) 6,4 6,9 7,6 8,6 10,8 17,2
Tüketici fiyatları (yıl sonu) 6,8 6,7 7,5 8,4 18,8 9,5
Üretici  fiyatları (yıllık ortalama) 9,3 16,9 23,7 18,4 22,7 36,8
Üretici  fiyatları (yıl sonu) 5,9 23,8 20,3 14,6 31,9 18,6
Bürüt ortalama aylık gelir (yıllık ortalama) 13,8 21,7 20,5 19,7 30,6 14,1

K
ırg

ız
ist

an

Tüketici fiyatları (yıllık ortalama) 3,1 4,1 4,3 5,6 10,2 24,5
Tüketici fiyatları (yıl sonu) 5,6 2,8 4,9 5,1 20,1 20,1
Üretici  fiyatları (yıllık ortalama) 13,5 9,0 2,8 15,3 11,9 26,4
Üretici  fiyatları (yıl sonu) 13,5 4,3 6,3 10,4 20,6 17,4
Bürüt ortalama aylık gelir (yıllık ortalama) 13,7 16,9 16,6 25,2 22,0 36,0

Tü
rk

m
en

ist
an

Tüketici fiyatları (yıllık ortalama) 5,6 5,9 10,7 10,5 8,6 12,0
Tüketici fiyatları (yıl sonu) 3,1 9,0 10,4 7,1 8,6 8,9
Üretici  fiyatları (yıllık ortalama) na na na na na na
Üretici  fiyatları (yıl sonu) na na na na na na
Bürüt ortalama aylık gelir (yıllık ortalama) 84,2 5,7 21,6 na na na

Ö
zb

ek
ist

an

Tüketici fiyatları (yıllık ortalama) 11,6 6,6 10,0 14,2 12,3 12,7
Tüketici fiyatları (yıl sonu) 7,8 9,1 12,3 11,4 11,9 14,4
Üretici  fiyatları (yıllık ortalama) na na na na na na
Üretici  fiyatları (yıl sonu) 27,4 26,5 28,2 24,0 10,9 7,7
Bürüt ortalama aylık gelir (yıllık ortalama) 14,0 32,4 54,9 38,2 56,3 39,1

Kaynak: Europan Bank, Transıtıon Report 2009.(Tarafımdan düzenlenmiştir)

Enflasyonda bir yıl içerisinde ortaya çıkan söz konusu astronomik yükselme, bu 
oranları aşağıya çekecek istikrar politikalarını da gündeme getirmiş ve Türk Cumhuriyet-
leri enflasyonu kontrol etmek amacıyla “döviz kuru düzenlemeleri” ve “parasal istikrar 
politikaları“na dayanan seçenekler arasında tercih yapmak durumunda kalmışlardır. As-
lında, Türk Cumhuriyetleri geçiş döneminin ortaya çıkardığı istikrarsız para talebi yapısı-
na  bağlı olarak döviz kurunun aşırı yükselmesi ihtimaline (exchange rate overshooting) 
karşı sabit kur rejimine (fixed exchange rate) yönelmişlerdir.

Türk Cumhuriyetleri reel ücretler, sübvansiyonlar ve yatırım harcamalarında ciddi 
kısıntılara gitmişlerdir. Bunlara ek olarak devlete ait iktisadi teşebbüslere aktarılan kredi-
lerde de önemli ölçüde kısıntıya  gidilmiştir11.

Uygulamaya konulan istikrar politikalarının özellikle 90’lı yılların sonlarına yaklaşılan 
dönemle birlikte, Türk Cumhuriyetleri ekonomileri üzerinde olumlu tesirlerini gösterme-
11    Emine Gürgen, “Central Asia: Achievements and Prospects”, Finance & Development, A Quarterly Magazine of the IMF, Sept.2000 Vol.37, No.3
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Türk Cumhuriyetlerini yabancı sermaye girişleri açısından değerlendirdiğimizde, re-
form politikalarında kazanılan nisbi ivme ardından, özellikle petrol üreticisi konumundaki 
Azerbaycan ve Kazakistan’a ciddi miktarlarda sermaye girişi bulunduğu, çok önemli gaz 
yataklarına sahip olmakla beraber, önceki bölümlerde açıklandığı üzere, ekonomik re-
formlarda geri kalan Türkmenistan’ın aynı trendi yakalayamadığı görülmektedir.Yabancı 
sermaye girişleri açısından dikkate değer bir nokta ise, 28 milyona yakın bir nüfus ve 
geniş bir iç pazara sahip Özbekistan’ın reformları uygulamadaki isteksizliği ve özellikle 
de 1997’den itibaren uygulamaya koyduğu sermaye kısıtlamaları sebebiyle kayda değer 
bir sermaye miktarını ülkeye çekemediğidir.

Rakamsal olarak değerlendirdiğimizde, Türk Cumhuriyetlerine yönelik yabancı ser-
maye girişinin 1994 yılında toplam 891 milyon dolara ulaştığı, 1996 yılında ivme kaza-
narak 2.068 milyon dolara, 1998 yılında ise  2.588 milyon dolara çıktığı görülmektedir. 
Yabancı sermaye girişleri genelde petrol ve doğal gaz sektörüne yapılmakta olup son 
dönemlerde özellikle Türkmenistan ve Azerbaycana bu yatrımların yapılmasında bir azal-
ma görülmektedir.

Devletin  Rolünde Değişiklikler,  Kamu Finansman Dengesi ve Hazine reformu

Devletin piyasa mekanizmasına geçişteki rolünü analiz etme hususundaki en önemli 
kıstaslardan birisi kuşkusuz kamu kesiminin ekonomiden aldığı toplam payın ne yönde 
değiştiğidir. Bu çerçevede, Türk Cumhuriyetleri’nin birbirlerine kıyasla oldukça değişik 
yapılar arzettiği görülmektedir. Bu kapsamda, Kırgızistan ve Kazakistan’da özel sektör 
GSMH içinde % 60’lık üretim seviyesine ulaşmışken, bu oran Türkmenistan‘da % 25’ler-
de kalmıştır. Diğer taraftan, devletin ekonomideki rolünü tayin etmede en önemli değiş-
kenlerden birisi de özelleştirme süreci olup, bu kategori kamu-özel sektör dengesindeki 
değişmelerin en önemli belirleyicisi olması nedeniyle önem arzetmektedir. Bu çerçevede, 
1998 yılı ile kıyasladığımızda, son iki yılda orta ölçekli şirketlerin özelleştirilmesinin hız-
landığı, buna mukabil büyük ölçekli özelleştirmede, Azerbaycan’daki cüzi bir gerileme 
hariç, ciddi bir değişme olmadığı görülmektedir.

Tablo-4: Dış Ticari İlişkiler (Milyon ABD doları) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

A
ze

rb
ay

ca
n

Cari İşlemler -2.020,7 -2.588,0 167,0 3.707,0 9.013,0 16.425,6
Ticaret Dengesi -97,7 162,0 3.299,0 7.745,0 15.224,0 23.010,4
     Mal İhracatı 2.625,0 3.743,0 7.649,0 13.014,0 21.269,0 30.584,8
     Mal İthalatı 2.722,7 3.581,0 4.350,0 5.269,0 6.045,0 7.574,4
Doğrudan Yabancı 
Yatrımlar, net 2.353,0 2.351,0 458,0 -1.300,9 -5.200,6 -555,2

Bürüt Rezervler (yıl sonu) 803,0 1.075,0 1.178,0 2.500,0 4.273,0 6.467,0
Dış borç stoku 2.744,3 3.488,8 4.345,3 4.865,9 5.835,1 6.400,0

K
az

ak
ist

an

Cari İşlemler -272,6 454,9 -1.036,8 -1.900,0 -8.219,0 7.000,0
Ticaret Dengesi 3.679,0 6.785,4 10.371,2 14.700,0 14.142,0 33.500,0
     Mal İhracatı 13.232,6 20.603,1 28.350,0 38.800,0 47.350,0 72.000,0
     Mal İthalatı 9.553,6 13.817,7 17.978,8 24.100,0 33.208,0 38.500,0
Doğrudan Yabancı 
Yatrımlar, net 2.213,4 5.436,0 2.123,0 6.663,0 8.000,0 10.700,0

Bürüt Rezervler (yıl sonu) 4.962,0 8.600,0 6.200,0 17.900,0 15.900,0 18.100,0
Dış borç stoku 22.920,6 32.946,0 43.430,0 74.100,0 96.700,0 106.100,0

K
ırg

ız
ist

an

Cari İşlemler 33,4 109,1 68,8 -87,2 -5,8 -413,2
Ticaret Dengesi -56,9 -90,0 -311,5 -686,5 -1.076,0 -1.612,2
     Mal İhracatı 666,2 813,8 794,0 1.106,0 1.559,5 2.141,4
     Mal İthalatı 723,1 903,8 1.105,5 1.792,4 2.635,5 3.753,5
Doğrudan Yabancı 
Yatrımlar, net 45,5 131,5 42,6 182,0 208,1 265,2

Bürüt Rezervler (yıl sonu) 364,6 528,2 569,7 764,4 1.107,2 1.152,9
Dış borç stoku 1.985,6 2.107,6 2.103,9 2.205,1 2.291,1 2.312,7

Tü
rk

m
en

ist
an

Cari İşlemler 305,0 82,2 876,9 3.347,2 4.036,0 3.560,0
Ticaret Dengesi 886,0 705,5 1.997,1 4.597,8 5.334,0 6.423,0
     Mal İhracatı 3.465,0 3.853,9 4.944,1 7.155,5 9.114,0 11.786,0
     Mal İthalatı 2.579,0 3.148,4 2.947,0 2.557,7 3.780,0 5.363,0
Doğrudan Yabancı 
Yatrımlar, net 226,0 353,7 418,2 730,9 804,0 820,0

Bürüt Rezervler (yıl sonu) 2.673,0 2.714,0 3.442,0 7.477,2 na na
Dış borç stoku 1.519,0 1.273,0 1.007,0 805,0 na na

Ö
zb

ek
ist

an

Cari İşlemler 587,0 859,6 1.097,0 1.551,9 1.630,7 3.561,7
Ticaret Dengesi 807,6 1.241,7 1.289,0 1.369,8 1.893,5 3.080,5
     Mal İhracatı 3.213,3 4.302,1 4.594,3 5.377,1 7.691,5 11.129,9
     Mal İthalatı 2.405,7 3.060,4 3.305,3 4.007,3 5.798,0 8.049,4
Doğrudan Yabancı 
Yatrımlar, net 82,6 176,6 191,6 173,8 705,2 711,3

Bürüt Rezervler (yıl sonu) 1.659,0 2.320,3 2.992,6 3.778,4 5.193,8 9.072,2
Dış borç stoku 4.248,7 4.301,6 4.131,8 3.768,8 3.725,3 3.747,6

Kaynak: Europan Bank, Transıtıon Report 2009.(Tarafımdan düzenlenmiştir)
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Türk Cumhuriyetleri’nin dış borçlanma konusunda uzun vadeli ve sürdürülebilir 
borçlanma politikaları yerine, kısa dönemli yaklaşımlar sergiledikleri, her zaman verimli 
yatırım alanlarında kullanmak üzere borçlanmadıkları görülmektedir17.

Temel Yasalardaki Değişmeler, Uluslararası Tahkim ve MIGA Üyeliği

Sosyalist sistemden piyasa mekanizmasına geçiş yolundaki Türk Cumhuriyetleri’nde, 
uygulanan programların belki de en can alıcı yanlarından birisi bahsekonu hukuk alt dal-
larının ne ölçüde ihdas edilebildiği, uygulanabildiği, hukuki sonuçlarının yaptırıma bağ-
lanabildiği veya etkin bir şekilde uygulanabildiğidir. Bu kapsamda ekonomik hukuk di-
yebileceğimiz bazı hukuk alt dallarındaki  reformları değerlendirdiğimizde, Kazakistan’ın 
“anonim şirket kayıt sistemi”ne yönelik yeni düzenlemelere gitmesinin genel ticaret 
hukuku kalitesini yükselttiği, yine, Asya Kalkınma Bankası-ADB desteğinde yürüttüğü 
çalışmalar neticesinde Kırgız Ticaret Hukukunda iyileşme gerçekleştiği görülmektedir. 
Örneğin; Kırgız borsasına kota edilen şirketler ADB  yönetim kalite standartlarını otomatik 
olarak kabul etmek durumunda kalmaktadırlar. Diğer taraftan Azerbaycan’ın ipotek huku-
ku alanında Temmuz 1998’de yeni düzenlemeler yaptığı, Özbekistan’ın 1998 Mayıs’ında 
yeni bir Borçlar Kanunu düzenlemesi gerçekleştirdiği görülmektedir. Bununla birlikte, 
borçlar hukuku kapsamında bir borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda alacak-
lının icra takibinin kısıtlanması uluslararası bankaların Özbekistan’a kredi açmamasının 
önündeki en önemli engellerden birisini teşkil etmektedir. 

Yine şirketler hukuku alanında 1998 Temmuz ayında Kazakistan’ın Şirketler 
Kanunu’nda şirket hissedarlarını koruyan bazı düzenlemeler yapıldığını, bununla be-
raber vergi sahasında hükümeti kayıran bazı hususların da bu düzenleme içerisinde 
yer almasının bir dezavantaj teşkil ettiği belirtilmektedir. 1988 yılı içinde Kazakistan ve 
Azerbaycan’ın icra-iflas hukukuna yönelik düzenlemeleri gerçekleştirdiği, bu kapsamda 
en kaliteli icra-iflas hukuk sistemine Kırgızistan’ın sahip bulunduğunu, bu ülkeyi Azer-
baycan ve Kazakistan’ın izlediğini görüyoruz18.

Dünya Bankası’nın yan kuruluşlarından birisi olan ve bölgedeki yabancı sermaye ya-
tırımlarında karşılaşılan politik risklere karşı sigorta ve garanti programı uygulayan “Çok 
Taraflı Yatırım ve Garanti Ajansı (Multilateral Investment and Guarantee Agency-MIGA)”, 
yatırımcıların bölgeye yönelmesinde en ciddi katkıyı sağlayan kurumlardan biri  olarak 
ortaya çıkmaktadır. Türk Cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türk-
mensitan ve Özbekistan’ın MIGA’ya üye olduğunu görüyoruz19.

Türk Cumhuriyetlerinde  5 yıl hukukçuluk yapan ABD’li bir avukat Orta Asya’da KO-
Bİ’lere yönelik hukuk ve mevzuat altyapısı konulu makalesinde bu ülkelerdeki hukuki ek-
siklikleri şöyle sıralıyor20:

• Hukukun üstünlüğü kuralına riayet edilmemesi,

17    Emine Gürgen, a.g.e.
18    EBRD Transition Report 1999 s.46-47
19    http://www.miga.org/screens/ 
20    William A. Klawonn, “Some Observations on the Legal and Regulatory Environment for SME’s in Central Asia”, 27 April 2001, Conference on 
         SME Finance in Central Asia, (Taşkent)

Tablo-5: Kamu FinansmanDengesi (GSYH’nın yüzdesi)

2003 2004 2005 2006 2007 2008
A

ze
rb

ay
ca

n Kamu Dengesi -0,8 1,0 2,6 -0,2 2,4 25,5

Kamu Harcamaları 28,5 25,9 22,7 27,4 27,4 27,6

Kamu Borçları 20,0 18,6 14,2 10,8 9,4 9,7

K
az

ak
ist

an Kamu Dengesi 3,0 2,5 5,8 7,2 4,7 1,1

Kamu Harcamaları 22,3 22,7 22,3 20,2 24,2 26,5

Kamu Borçları 15,0 11,4 8,1 6,7 5,8 6,6

K
ırg

ız
ist

an Kamu Dengesi -4,7 -4,4 -3,4 -2,5 -0,3 -0,1

Kamu Harcamaları 27,2 27,7 28,1 28,9 31,0 29,6

Kamu Borçları 106,9 92,9 85,9 72,5 56,8 48,6

Tü
rk

m
en

ist
an Kamu Dengesi -1,3 1,4 0,8 5,3 4,0 11,3

Kamu Harcamaları 19,4 18,9 19,7 14,9 13,4 12,3

Kamu Borçları na na na na na na

Ö
zb

ek
ist

an Kamu Dengesi 0,1 1,2 2,8 6,8 5,7 10,5

Kamu Harcamaları 33,4 31,6 29,5 29,2 32,7 32,7

Kamu Borçları 41,6 35,1 28,2 21,3 15,8 13,1

Kaynak: Europan Bank, Transıtıon Report 2009.(Tarafımdan düzenlenmiştir)

Türk Cumhuriyetleri’nden Özbekistan hariç tamamının IMF desteği ile “hazine 
sistemleri”ni ihdas ettiklerini görüyoruz. İyi bir hazine sistemi kurulabilmesi için dört ana 
unsurun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunlar;

1)-Maliye Bakanlığı nezdinde bölgesel ofisleri olan, gelirleri toplayan ve harcamaları 
idare eden bir “Hazine Dairesi” nin ihdas edilmesi,

2)-Devlete ait kaynakların Merkez Bankasında açılan bir “hazine tek hesabı”nda top-
lanması,

3)-Hazinenin devletin mali faaliyetlerine yönelik nitelikli bir muhasebe standardı ge-
tirmesi,

4)-Kamu kesiminin faaliyetlerine yönelik bir “finansal yönetim ve planlama çerçeve-
si” geliştirilmesi.

Bugüne kadar, reform sürecinde tüm Türk Cumhuriyetleri kendi hazine sistemlerini 
kurmuş olmakla beraber, sistemlerinin gelişmişlik seviyeleri arasında farklar da bulun-
maktadır. Bu çerçevede, Kazakistan yerleştirmiş bulunduğu gelişmiş harcama denetim 
sistemi ile cumhuriyetler arasındaki en gelişmiş hazine sistemine sahip bulunmaktadır. 
Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan  hazine sistemlerini kurmuş ve hazine tek hesap 
sistemine geçmiş bulunmaktadırlar16.
16    B. H. Potter and  J. Diamond, “Building Treasury Systems”, Finance &Development, September 2000 vol:37, no:3
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Bu çerçevede, Türk Cumhuriyetlerindeki genel fakirlik oranının toplumların % 40’lık 
kesimine kadar ulaştığı; bununla birlikte, enflasyonun düşüş trendine girmesinin, büyü-
me hızının yükselmesinin, dış pazarlara yönelik yeni açılımlar sağlanmasının, sosyal ve 
politik istikrarın genel olarak temininin ve tarımsal üretimin artış trendine girmesinin fa-
kirlik oranını aşağıya doğru çekmeye başladığı görülmektedir.  Fakirlik gelişmeleri genel 
olarak değerlendirildiğinde;

· Azerbaycan ve Kırgızistan’da bu oranının % 45’ler seviyesinde bulunduğu, 
Kazakistan’da ise oranın 1990’lı yıllardaki % 40’lar seviyesinden son dönemlerde % 
28’ler seviyesine kadar indirildiği, Özbekistan ve Türkmenistan’ın ise göreceli olarak 
daha düşük bir fakirlik seviyesine sahip oldukları,

· Fakirlik ile gelir farklılıklarının daha ziyade Fergana Vadisi, Kazakistan, Kırgızistan’ın 
sınır bölgelerinde yoğunlaştığı, bununla birlikte toplumun en fakir % 20’lik diliminin milli 
gelirden aldığı pay çerçevesinde bir değerlendirme yapıldığında Cumhuriyetler’in bu oran 
(% 8) açısında  Tayland ve Malezya gibi ülkelerden daha dengeli bir durumda oldukları 
görülmektedir. 

TÜRK CUMHURİYETLERİ’NİN EKONOMİK DÖNÜŞÜM  
UYGULAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ
Türk Cumhuriyetleri 1991 sonrası dönemde ciddi ekonomik reform girişimlerinde 

bulunmuş, planlı ekonomik sistemden piyasa mekanizmasına geçebilmek amacıyla 
önemli çabalar sarf etmişlerdir. Bununla birlikte,  Cumhuriyetlerin Merkezi ve Doğu Av-
rupa Ülkeleri ölçüsünde bir ekonomik reform başarı performansı sergileyemedikleri gö-
rülmektedir. Türk Cumhuriyetlerinin halihazırda ekonomik reformlar açısından atmaları 
gereken önemli adımlar bulunmakta olup, aynı zamanda ekonomik yapının  dönüşümü 
açısından ciddi ve önemli engellerle de karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu engelleri aşa-
ğıdaki gibi sıralamak mümkündür;

1. İmalat sanayi için sağlıklı bir uluslararası rekabet ve  teknolojik gelişme altyapısı-
iklimi kurulamamıştır,
2. Bankacılık ve mali sektörün ekonominin üretken sektörlerinin ihtiyaçlarına cevap 
verecek bir bünyeye kavuşturulmamıştır,
3. Dış ticarette pazara giriş, müteşebbis kültürü, AR-GE ve yenilikçilik-inovasyon alt-
yapısı oluşturulamamıştır,
4. Denize çıkış imkanı olmamasının getirdiği dezavantajların izalesi amacıyla, nakliye 
maliyetlerini azaltacak etkin bir bölgesel lojistik ve ticaretin kolaylaştırılması (trade 
facilitation) politikası geliştirilememiştir,
5. Bölgesel politikalarımızın geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşlarımız, devlet, üni-
versiteler ve düşünce kuruluşlarımız arasında işbirliği sağlanamamıştır, 
6. Cumhuriyetlerin dış ekonomik ilişkilerini dış ticaret, yatırımlar, finansman ve tek-
nik yardım yaklaşımlarını ihtiva edecek şekilde kapsamlı bir strateji üreterek uygula-
maya koyan  kurumlar kurulamamıştır, 
7. Kamu otoriteleri ile özel ekonomi birimleri arasında bağlayıcı bir koordinasyon 
sağlanmamıştır,

• Mevzuatın muğlaklığı  ve belirsizlik içermesi,
• Yanlı ve tarafsızlığını muhafaza edemeyen kazai organlar,
• Bürokratik kayırmacılık (favoritism),
• Hukuki rejimin şeffaf olmaması,
• Hukuk ve mevzuat oluşum sürecine özel sektörün   katılmaması,
• Aşırı düzenleme (regulation) ve kontrol,
• Kamu görevlilerinin sorumluluk hissi duymamaları,
• Hukuk sisteminin tahmin edilemeyen gelişmeler içermesi.
Sosyal Gelişmeler

1991-1995 döneminde Cumhuriyetler’de ciddi bir fakirlik meydana geldiği; bunda, 
yürütülen kapsamlı ekonomik reformların, yaşanan  yüksek enflasyon sebebiyle gelir 
ve satın alma gücündeki şiddetli aşınmanın, sosyal güvenlik sistemlerinin tahrip edilip 
yerlerine yeni sistemler ihdas edilememesinin, “COMECON Sistemi”nin dağılmasının 
getirdiği arz şoklarının, temel mamul üretim süreçlerinin akamete uğramasının, ülkede-
ki çok hızlı ve topyekun tecrübe edilen siyasi, sosyal ve kültürel değişikliklerin yarattığı  
kuralsızlıkların etkili olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo-6: Sosyal Göstergeler

2003 2004 2005 2006 2007 2008

A
ze

rb
ay

ca
n İşgücü (yıl sonu, % değişim) 0,6 1,7 1,1 9,2 0,7 -2,1

İstihdam (yılsonu, % değişim) 0,6 1,7 1,1 3,2 1,0 0,2

İşsizlik (yıl sonu, işgücünün %’si olarak) 1,4 1,4 1,4 6,8 6,5 4,3

K
az

ak
ist

an İşgücü (yıl sonu, % değişim) 3,5 2,4 0,8 1,6 2,5 2,4

İstihdam (yılsonu, % değişim) 4,1 2,8 1,1 2,0 3,1 3,0

İşsizlik (yıl sonu, işgücünün %’si olarak) 8,8 8,4 8,1 7,8 7,3 6,6

K
ırg

ız
ist

an İşgücü (yıl sonu, % değişim) 4,9 3,6 4,5 1,5 2,6 -2,0

İstihdam (yılsonu, % değişim) 4,3 3,1 4,3 0,9 2,7 1,5

İşsizlik (yıl sonu, işgücünün %’si olarak) 10,3 8,7 8,2 8,3 8,2 na

Tü
rk

m
en

ist
an İşgücü (yıl sonu, % değişim) 3,0 3,0 na na na na

İstihdam (yılsonu, % değişim) 2,2 na na na na na

İşsizlik (yıl sonu, işgücünün %’si olarak) 29,8 30,2 na na na na

Ö
zb

ek
ist

an İşgücü (yıl sonu, % değişim) 2,6 3,5 2,8 2,6 2,5 2,7

İstihdam (yılsonu, % değişim) 2,7 3,4 2,9 2,7 2,6 2,8

İşsizlik (yıl sonu, işgücünün %’si olarak) 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2

Kaynak: Europan Bank, Transıtıon Report 2009.(Tarafımdan düzenlenmiştir)
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Yukarıda sıralanmış bu amaçların öncelik sırası ülkenin yapısına, üst düzey yönetici-
lerin tutumu ve davranışına, halkın tepkisine, dönüşümde kullanılacak yönteme, zaman, 
mekan ve dönüşümün nitelik boyutuna bağlı olacaktır.

Konuya Türk Cumhuriyetleri yönünden baktığımızda şu kanata gelmekteyiz; söz ko-
nusu ülkelerde ekonomik sistemin dönüşümünde temel hedef veya dönüşümde amaç-
ların sıralanmasında ilk sırada, ekonomik istikrar, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve 
kalkınma, daha sonra Dünya ekonomisiyle küreselleşme ve sermaye birikimi, teknolojik 
yenilenme gelmekte; bundan sonra katılımcı özgürlük, yenilikçi ve yaratıcı insan yetiş-
tirmek, eğitim, sosyal güvenlik ve refah, bilgi toplumu ve sosyal barış ve daha sonraki 
amaçlar gelmesi daha doğru olacaktır.

 Dönüşüm Sürecinin Stratejik Düşünce Boyutu

Merkezi planlı Sovyet ekonomik modelinden Kapitalist serbest piyasa ekonomisine 
geçiş veya Sosyalist Ekonomik Sistemden Kapitalist Ekonomik Sisteme geçişi ifade eden 
dönüşüm kavramı, temel olarak, ekonomik faaliyetlerin fiyatlar ve piyasa işlemlerinin 
serbestleştirilmesi, kaynakların en etkin şekilde kullanılacak şekilde yeniden dağıtılması, 
makro ekonomik istikrar için piyasa ağırlıklı aktörlerin geliştirilmesi, özelleştirme aracılı-
ğıyla yapısal değişmeleri hızlandırarak ekonomik verimlilik ve etkin bir işletme yönetimi-
nin sağlanması, sıkı bir bütçe denetimi uygulanarak ekonomik verimliliğin sağlanması, 
mülkiyet hakları, hukukun üstünlüğü ve anayasal çerçevenin oluşturulması unsurlarını 
içeren sürecin felsefesini oluşturmaktır21.

Dönüşüm Sürecinin Politik Uygulama Stratejileri

Politik Alanda Yenilenme Stratejisi

Sosyalist Sistem ve dolayısıyla Sovyet toplumu, üretim faktörlerine sahip devlet ve 
devleti yöneten küçük bir grup ‘‘komünist sınıfı’’ politik açıdan avantajlı bir konuma ta-
şıyordu. Sovyet toplumunda komünist sınıfın politik iktidara yürümesi komünizmi aşan 
bir politik örgütlenmeyi getirdi. Marks’da düşünülen sosyalizmin son aşamasında ortaya 
çıkacak devlet anlayışından uzak, farklı bir devlet yapısı ortaya çıktı. Bu devletin sınırları, 
komünist sınıfın veya iktidarın sahip olduğu o günkü teknolojisi ile üretim ilişkilerini dü-
zenlemede ideal sayılabilecek büyüklükte bir mekan oluşturdu.

Hem üretim için, hem tüketim için tüm kararları veren yukarıda ifade edilen bu devlet, 
işçi olarak üretime ve vatandaş olarak tüketime katılmış Sovyet tipi özgürlüğün temsilcisi 
oldu. Karar alan ve karar veren bu devlet temsili demokrasinin bekçisi olmuştur. Aynı 
zamanda bu devlet iki farklı sosyal kesimin –komünistler ve komünist olmayanlar-olu-
şumuna neden olmuştur. Buna göre, komünist olmayanlar yönetime katılmazken sadece 
komünistler tarafından temsil edilir ve bu gün yıkıldıktan sonra halen eski devletin yeni 
formasyonunda görev alan bu sınıfı zenginleştirmekte iken kendisi aynı ölçülerde fakir-
leşmekteydi.

21    O.Havrylyshyn, T.Wolf, ‘‘Determinants of Growth in Transition Countries’’, Finance and Development, June, 1999, V.36, No: 2, s. 1.

8. Gerçek anlamda piyasa ekonomisine, fiyat mekanizmasına işlerlik kazandırılama-
ması, rekabet sisteminin kurulamaması ve haksız rekabetin varlığını sürdürmesi en-
gellenememiştir,
9. Haberleşme kanallarının gelişmemiş olması nedeniyle bilgi yetersizliği ve dönüşü-
mün halk tarafından desteklenmesi sağlanamamıştır,
10. Ekonomik kalkınmanın ülkenin iç potansiyelinde değil dışarıdan aranması ve 
bunun ağır maliyetleri ile karşı karşıya kalınmıştır,.
11. Sıkı para ve sabit döviz kuru politikası uygulaması nedeniyle milli paranın me-
kanik fonksiyon üstlenmiş gözükmesi ve aşrı değerlenmesi nedeniyle dış ticarette 
etkinlik sağlanamamıştır,
12. Özelleştirme uygulamalarındaki kamu kayırmacılığının yaygın olması nedeniyle 
başarısızlığı, tekel ekonominin yaygınlaşması sonucunu doğurmuştur,
13. Dış ticaretin düzenlenmesinde uygulanan yanlış politikalar sebebiyle ülkenin 
yabancılarla karşılaştırmalı üstünlüğünü zayıflatmıştır,
14. Sosyal tabakalaşma sürecinde adalet sisteminin kurulmaması, rüşvet ve ben-
zeri kolay gelir yöntemlerinin yaygın olması nedeniyle geniş halk kütlesinin ekonomik 
dönüşüm sürecine yabancı kalmasına neden olmuştur,
15. Vergi sisteminden kaynaklanan kayıt dışı ekonominin varlığı ve kamu kuruluş-
larının karşılıklı borçlarının genişlemesi problemini doğurmuştur,
16. Sanayide pozitif yapı değişmelerinin gelişmesi için ekonomik istikrarın sağlan-
ması ve siyasal-yasal ortamın geliştirilmesi oluşturulamamıştır,
17. Dış ticaretin devlet tarafından teşvik olunması ve garantiye alınması ve iç piya-
sada sanayi ürünlerine talebin genişlendirilmesi ve Sanayi sektöründe yatırım riskle-
rinin azaltılması politikaları uygulanamamıştır,
18. Devlet ve yerel yönetimlerde yeniden yapılanmanın hızlandırılması sağlanama-
mıştır.

TÜRK CUMHURİYETLERİ’NİN EKONOMİK  SİSTEMİN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN 
UYGULANMASI ÖNERİLEN GELECEK STRATEJİLER 
Dönüşümde Temel Hedef Stratejileri

Ekonomik sistemin dönüşümde hiç kuşkusuz temel hedef Sosyalist Ekonomik Sis-
temden Kapitalist Piyasa Ekonomisine geçmek, diğer bir ifadeyle yıkılmış, varlığını sür-
dürememiş Sosyalist ekonomik yapıdan piyasa ekonomisine geçmektir. Temelde bu he-
def daha sonra aşağıdaki amaçlar karmasını oluşturmaktadır:

1. Ekonomik istikrar, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma amacı,
2. Sermaye, dolayısıyla beşeri ve entelektüel sermaye birikimi amacı,
3. Sosyal güvenlik sistemi ve sosyal refah amacı,
4. Yenilikçi ve yaratıcı insan yetiştirmek, eğitim amacı,
5. Yeniden yapılanma ve katılımcı özgürlük amacı,
6. Teknolojik yenilenme ve ekonomik küreselleşme amacı,
7. Çağdaş, uygar ve bilgi toplumuna geçme ve sosyal barış amacı.
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Ayrıca, yenilikler için araştırma, geliştirme ve üniversitelerle, üniversite öncesi eği-
timin içeriği de önem kazanmakta, konu, aile içi ve okul öncesi eğitime kadar uzanıyor. 
Yeniliği yadırgayan değil, yeniliğe açık insan yetiştirmek için bir yenilik ve değişim kül-
türü oluşturmak gereklidir. Yenilik ve değişim, dönüşüm kültürünü özümsemiş insan 
önyargısız, bilgili, irfanlı, çevreye ve çevresinde olup bitenlere ilgi duyan insandır. Bu 
insan sürekli kendisiyle yarışır ve kendisini sürekli aşar, esnek rasyonelliği ve çeşitliliği 
kabullenen bireydir.

Türk Cumhuriyetlerde dönüşüm sürecinin ekonomisi sinerjik ekonomisi olmak zo-
rundadır. Farklı uzmanlıkları olan ve bir arada çalışan insanların karşılıklı olarak bilgilerini 
birbirine aktararak kendi alanlarında yenilik üretmeye yönelmeyi sağlamaları gerekmek-
tedir. Ayrıca, dönüşüm ekonomisinde dönüşüm toplumsal düzeyden kişisel düzeye ka-
dar inmek zorundadır.

Ekonominin kurumsal düzeydeki yeniden yapılanması, verimliliği ve toplam kaliteyi 
ve küresel bütünleşmeyi esas alır. Verimlilik ve toplam kalite anlayışının, bireysel aktivi-
teden, örgütsel ve kurumsal düzeye kadar geçerlilik kazanması esastır. 

 Sosyal Alanda Yenilenme Stratejisi

Sosyalist sistemin sosyalist veya komünist insan tipi, mekanik akıla dayalı, sistem 
içinde yeni insan tipiydi. Kapitalizmin ilk aşamalarında bu insan tipi ise bireyci veya homo 
ekonomiks insandı. Ekonomik sistemin dönüşümündeki insan, sadece mekanik akıl de-
ğil, duygulu, akıllı ve yenilikçi post-modern insan tipidir.

Türk Cumhuriyetlerde ekonomik sistemin dönüşüm sürecinde yer alan insan eğitil-
miş nitelikli insan tipi olmak, yani entelektüel sermaye ön plana çıkmak durumundadır. 
Bu insan tipi, bütün bunların yanında, aynı anda sosyal dayanışmacı, katılımcı ve sosyal 
sorumluluğu olan insani duygu ve değerleri ön plana çıkmış bir insan tipi olmalıdır. 

Teknolojik Alanda Yenilenme Stratejisi

Ekonomik sistemin dönüşüm sürecinde teknolojik yenilenme, toplumsal yapıdaki 
reform konusu bilgi teknolojilerini yaşama geçirmektir. Bu alanda dönüşüm için, kişisel 
düzeyde yaratıcı kişilik, örgütsel düzeyde yenilikçi örgüt ve kurumsal düzeyde ise yenilik-
çi bilginin kurumlaşarak yaygınlaşması yönünde reform paketleri ve uygulamaları içerir.

Bu yöndeki yaratıcı kişilikten yenilikçi örgüt, bilginin yenilenmesi ve bilgi teknolojileri 
düzeyindeki reformlarla, yaratıcılık ve yöneticiliğin yaşamın bir parçası olması durumun-
da ve eğitimin içeriğinin ağırlıklı olarak bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik düzenlen-
mesiyle, dünya görüşünün bilim bazlı oluşturulması yaşama geçirebilecek ve toplumda 
başarı, yenilik ve verimlilik temel değerler olarak öne çıkacaktır.

Dönüşüm Sürecinin Yöntem Stratejileri

Ekonomik sistemin dönüşümü sürecinde toplumsal bütünün veya sistemin beş te-
mel alanındaki –politik alan, ekonomik alan, teknolojik alan, sosyal alan, kültürel alanın-

Sosyal ideolojilerle eğitilmiş komünist olup da komünist sayılmayanlar bu sistemin 
devamından yana olmakla beraber tüm problemlerin içeriden değil dış kapitalist dün-
yadan geldiğini kabul ederken, komünist sınıf zenginliklerinin bu sistem içinde değer-
lendirememelerinin üzüntüsü içinde çırpınır ve öyle bir sistem arar dururlardı. Beklenen 
an geldi ve Sosyalist Sistem tarihe karışarak yerini liberal olmayan kapitalizme bıraktı 
görünümündedir.

Bu gün demokrasi elbisesi giymiş geçinen dünkü komünist sınıf, ekonomik siste-
min dönüşüm sürecinde politik aktör rolünü üstlenmiş durumundadır.

Dönüşüm sürecinin mantığının ilk aşamasını oluşturan politik yenilenme ve bu sis-
temde karar mekanizması olarak seçimlerden, örgütler olarak siyasi partilerden geçmek-
tedir. Yöneten-yönetilen arasındaki çelişkinin çözüm yöntemi katılımcı demokrasi olarak 
benimsenmelidir.

Katılımcı demokrasinin altında yatan temel değer sistemi ise bireyin özgürlüğü fik-
ridir. Bireyin özgürlüğünü korumanın yöntemi de eski Sovyetlerdeki gibi temsili değil 
katılımcı demokrasidir.

Bu gün tüm Türk Cumhuriyetlerde seçim yasası vardır. İktidar seçimle gelir ve de-
mokrasiyi temsil eder gözükür. Ancak, demokrasi yalnız seçim demek değildir. Seçim bir 
karar mekanizması, demokrasi ise eşit ve özgür bireyler arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir 
davranış ve yönetim yöntemidir. Demokrasinin bir boyutu olan seçim, iktidarı belirleme 
aracı olurken, partiler, bu anlamda, demokrasiyi bir araç olarak kullanırlar. Ancak de-
mokrasi tek başına araç olursa, Türk Cumhuriyetlerde olduğu gibi kendi içeriğini yitirir. 
Bu nedenle ekonomik sistemin dönüşüm süreci, demokrasiyi, demokrasi politikasında 
amaç, sorunların çözümünde yöntem ve iktidar olmada araç olarak görür.  

Ekonomik Alanda Yenilenme Stratejisi

Sovyet ekonomisinde sosyalistleştirme tarımda başlamış ve daha sonra Sovyet tipi-
li sanayileşme stratejisi önem kazanarak planlı sermaye yoğun sanayileşmeye geçilmiş 
ve ekonominin tamamı sosyalistleştirilmişti. Dolayısıyla sanayileşme tarımı arka plana 
kaydırmıştı. Ekonomik sistemin dönüşüm sürecinde sanayileşme, sermaye birikiminin 
önemini ön plana çıkarttığı  gibi bu süreçte bilgi üretimi ve dolayısıyla entelektüel serma-
ye birikimi ön plana çıkmaktadır.

Günümüz piyasa ekonomilerinde bilgi en verimli üretim faktörü haline gelmiş durum-
dadır. Bilgi dinamik olduğu kadar da yenilikçi olmaktadır. Bu nedenle dönüşüm sürecinde 
toplumu ve insanları yenilik üretmeye ve yaratmaya yönlendirmek üretim politikasının 
ana hedefi olmak durumundadır.

Yenilikler, ekonomik dönüşüm sürecinde yaratıcı yıkım sürecidir. Eskiyi yıkar ve yeni-
yi yaratır. Bu özelliği nedeniyle Türk Cumhuriyetlerde, insanların artık yeniliğe ve yeniliğin 
sonucu olan dönüşüme kuşkuyla bakan değil, yeniliğe olumlu bakan politikalar üretilme-
si gerekiyor.
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TÜRK BİRLİĞİ’NİN OLUŞUMUNDA 
NAHÇİVAN ZİRVESİ’NİN ÖNEMİ

Dr. Hatem CABBARLI
Azerbaycan Milli Meclisi Analitik Enformasyon Şubesinin Müdür Yardımcısı

Türk dünyasının ünlü düşünürü İsmail Bey Gaspıralı’nın ‘Dilde, fikirde, işte birlik’ 
düşüncesinin 19.yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başlarında uygulanma fırsatı bulunma-
sa da, Aralık 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türk dünyasının birlik 
ve beraberliğini sağlamak için yeni bir dönem başlamıştır. Bu tarihten itibaren Güney 
Kafkasya’da Azerbaycan, Orta Asya’da Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkme-
nistan bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Dünyanın siyasi haritasını yeniden şekillendiren 
jeopolitik değişiklikler Türk dünyasının bir gaye, bir amaç etrafında birleşmeleri için de 
uygun ortamı beraberinde getirmiştir. 100 yıldan fazla tarihin karanlık geçmişinde kalmış 
Türk Birliği-‘Dilde, fikirde, işte birlik’ düşüncesi yeniden canlanmış, Türk soylu milletle-
rin ortak platformunu oluşturacak tarihi fırsat elde edilmiştir. Bu işin öncülüğünü Tür-
kiye Cumhuriyeti üstlenmiş, Türk Birliği’nin oluşumunda bir ilke imza atarak merhum 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın girişimleri ile Türk Zirvesi ilk kez 30-31 Ekim 1992’de 
Ankara’da yapılmıştır. Daha sonraki zirve toplantıları 1994’te İstanbul’da, 1995’te 
Bişkek’te, 1996’da Taşkent’te, 1998’de Astana’da, 2000’de Bakü’de, 2001’de İstanbul’da, 
2006’da Antalya’da ve 2009’da Nahçivan’da  düzenlenmiştir. 

Ankara Zirve Toplantısı büyük beklentilerle başlasa da, ilk toplantı olması itibarıyla 
daha ziyade tanışma ve ortak sorunları belirleme özelliği taşımaktaydı. Buna rağmen yine 

daki- sorunların çözüme kavuşturulmasında sırasıyla beş temel yöntemin kullanılması 
ön görülmektedir: 

1) Demokrasi: Politik alanın düzenlenmesi yöntemi katılımcı demokrasidir. İnsanlar 
örgütlere, örgütler politika ve kararlara katılarak, bu katılımın kurumlaşmasıyla katı-
lımcı demokrasi yaşama geçer.
2) Rasyonellik: Değişmez kurallar yerine değişen koşullara daha fazla uyum katan 
esnek rasyonelliğin geçerli olması, kişinin yaratıcı hayal gücünün de ekonomik karar 
sürecine katılımını sağlar. 
3) Bilimsellik:  Teknoloji üretme yöntemi olarak alınması ve benimsenmesi gerek-
mektedir.
4) Uzlaşma: Sosyal alanda sosyal sorumluluk içinde sosyal uzlaşmayı sağlamada 
etkin bir yöntem olarak bilinmektedir
5) Hoşgörü: Çoğu ülke çoğulcu kültür içinde hoşgörüyü temel yöntem olarak alırlar.
Ekonomik sistemin dönüşüm sürecinde bu yöntemler her biri yeri geldikçe kendi ala-

nı için kullanılması gerekmekte ve gereken başarıyı sağlayacağına inanılmaktadır.
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-Türk dünyasını birbirine bağlayacak enerji politikaları oluşturmak, 
-İstanbul-Almatı tren ve genel ulaşım ağına Bişkek’i dahil etmek ve Bakü-Tiflis-

Ahıskalı-Kars demiryolu inşasına desteği arttırmak, 
-İpek Yolu’nun tarihi önem ve işlevselliğini canlandırmak, 
-Çeşitli alanlarda çok taraflı ve ikili işbirliğini geliştirmek, 
-Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesini temin etmek amacıyla ortak gümrük ant-

laşması imzalamak,
-Ulaşım ve haberleşme projeleri uygulamak, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek, 
Kurumsallaşması bakımından;
-Daimi bir sekreterya oluşturmak,
-Diğer alanlarda işbirliği koordinasyonunu sağlamak için çeşitli alt komite ve komis-

yonlar kurmak,
Siyasi bakınmdan;
-Parlamentolararası Konsey ve Parlemantolararası İlişkiler Enstitüsü kurmak, 
-Ülkeler arasındaki bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında fikir alışverişinde bu-

lunmak ve ortak strateji geliştirmek.
Türkçe Konuşan Ülkelerin Devlet Başkanları Zirvesi’nin mevcut potansiyelini daha da 

arttırarak Avrupa Birliği modelinde “Türk Devletleri Topluluğu”nun kurulması için hare-
kete geçmek gerekmektedir. 

Bu toplantıların devamı niteliğinde olan Türkçe Konuşan Ülkelerin Devlet Başkanla-
rının 9. Zirve toplantısı 2-3 Ekim 2009 tarihinde Nahçivan’da yapılmıştır. Nahçivan Zirve 
Toplantısı Türkçe Konuşan Ülkelerin Devlet Başkanlarının Zirve toplantısının kurumsal-
laşması, bu ülkeler arasında işbirliğinin genişlendirilmesi, dış politikalarının belirli düzey-
de koordinasyonu, bölgesel ve uluslararası problemlerin müzakeresi, Türk dünyasının 
geleceğinin tasarlanması ve uzun vadede işbirliği alanlarının belirlenmesi ve öncelikli 
konulara göre sınıflandırılması bakımından büyük önem arz etmektedir.

Türkçe Konuşan Ülkelerin Devlet Başkanlarının Nahçivan Zirvesi’nde ikili görüşme-
ler yapılmış ve bölgesel işbirliği konuları ile küresel sorunlar ele alınmıştır. Bu zirvede 
Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham 
Aliyev arasında doğrudan yapılacak görüşmelerin Ermenistan Açılımı ve Protokollerinin 
imzalanması öncesine denk gelmesi de ayrıca önemli olmuştur. Nahçivan Zirvesi’nde 
alınan en önemli kararlardan bıri de devletler arasında işbirliğinin kurumsallaşmasını te-
min eden Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin kurulmasına dair Antlaşmanın 
imzalanmasıdır. Nahçıvan Anlaşması uyarınca, Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkan-
ları Konseyi, Türk Dili Konuşan Ülkeler Dışişleri Bakanları Konseyi, Kıdemli Memurlar 
Komitesi, Aksakallar Heyeti ve merkezi İstanbul’da olacak Sekretarya’dan oluşan düzenli 
bir danışma mekanizması oluşturulmuştur.

9. Zirve’nin Nahçivan’da düzenlenmesinin bir diğer özelliği de son zamanlarda 
Ermenistan’ın Nahçivan’a yönelik toprak iddialarıdır. Zirve’nin Nahçivanda gerçek-

de bu toplantıda Türksoyun kurulması, Türk dünyasının bilim ve kültür alanında tanınmış 
isimlerin ortak anılması konusunda kararlar alındı.

1996’da Taşkent’te yapılan 4. zirveye kadar ‘Türk Zirvesi’ olarak geçen toplantıların 
adı ‘Türk Cumhuriyetleri Devlet Başkanları Zirvesi’, 1998’de Astana’da yapılan toplantıda 
‘Türkçe Konuşan Ülkelerin Devlet Başkanları Zirvesi’ olarak değiştirilmiştir. 1992 yılından 
itibaren belirli aralıklarla düzenlenen zirvede Türk Dünyası’nın sorunları gündeme geti-
rilmektedir. 3 Ekim 2009 Nahcivan Zirvesi’nde imzalanan Antlaşmayla daimi sekreterya 
kurulmuş ve adı Türk Konseyi olmuştur. Antlaşma gereğince Türk Konseyi’nin kurum-
sal merkezi İstanbul, akademik merkezi Kazakistan, Parlementerler Asamblesi TÜRKPA 
merkezi Bakü olmuştur. Türksoy’da doğrudan bu konseye bağlanmıştır.

Türkçe Konuşan Ülkelerin Devlet Başkanları Zirvesi’nin temel amaç ve görevi Türk 
devletleri arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, ortak tarihi ve kültürel bağları 
derinleştirmek, karşılıklı işbirliğini genişlendirmek ve ortak tarihi mirasa sahip çıkmaktır. 
Buna göre:

-Ortak kültürel değerler bakımından;
-Türk halkları arasındaki mevcut ilişkileri daha da geliştirmek, 
-Türk cumhuriyetleri arasındaki dostane ve yapıcı ilişkileri güçlendirmek, 
-Türk dünyasının ortak alfabesini geliştirmek, 
-Türk lehçelerinin karşılaştırmalı sözlüğünü hazırlamak, 
-Türk tarihini araştıracak  Ortak Türk Tarihi Enstitüsü kurmak, 
-Ortak kültür mirası olan tarihi eserlerin korunması, onarılması ve tanıtılması ile ilgili 

projeler hazırlamak ve uygulamak, 
Ortak eğitim bakımından;
-Eğitim bakanlıkları ve üniversiteler arasındaki işbirliğini teşvik etmek, 
-Karşılıklı burslu öğrenci değişimini geliştirmek, 
-Lise ve üniversitelerarası öğrenci değişim ve dolaşım sistemi kurmak, 
-Ortak Türk tarihi kitabı ve ortak tarih müfredatı oluşturmak ,
Bölgesel ve uluslararsı  güvenliğin temin edilmesi bakımından;
-Uluslararası barış ve güvenliğin temin edilmesine hizmet eden olumlu katkıları ar-

tırmak, 
-Terörle, kaçakçılıkla mücadele ve güvenlik alanında işbirliğini genişlendirmek,
-Avrasya’da Türk varlığı ve işbirliği potansiyelini daha da arttırmak, 
-Bağımsızlıkları sonrasında Türk dili konuşan ülkelerin siyasal, ekonomik ve güvenlik 

alanında ortak hareket etmesine katkıda bulunmak, 
-Ortak askeri tatbikatlar düzenlemek,
Ekonomik bakımdan;
-Türk coğrafyasını işbirliği, istikrar ve barış bölgesine dönüştürmek, 
-Uluslararası ve bölgesel platformlarda ortak hareket ederek siyasi ve ekonomik et-

kinliklerini arttırmak, 
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Bir başka problem de, diğer Türk cumhuriyetlerinin Azerbaycan topraklarının Erme-
nistan tarafından işgal edilmesi sorununa Türkiye kadar, Türkiye’nin uluslararası alanda 
karşılaştığı sözde Ermeni soykırımı propagandası ve Kıbrıs sorununa Azerbaycan kadar 
duyarlı olmamalarıdır. 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türk cumhuriyetleri arasında yaşanan bazı sorunlar 
ilişkileri zedeleyecek olan ögeler değil, daha da pekiştirecek ögeler olarak değerlendiril-
meli ve ortak çözüm yolları üretilmelidir. Türkçe Konuşan Ülkelerin Devlet Başkanlarının 
Zirve Toplantısı’nın hem kendi aralarında karşılaştıkları sorunlara hem de bölge ve bölge 
dışı devletlerin bu tür Birliğin yaranmasına karşı çıkmalarına rağmen günümüzde de de-
vam etmesi büyük bir başarı olarak değerlendirilmelidir. Önemli olan Türk cumhuriyetle-
rinin bu konuda siyasi iradeye sahip olmaları ve zamanla daha da kurumsallaşacak olan 
Türk Birliği’nin Türk dünyasının, bölgesel ve uluslararası sorunların çözümüne katkıda 
bulunacaklarına inanmalarıdır. 

Türk dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde olması onların doğal hakkıdır ve dün-
yada son zamanlarda gelişen jeopolitik değişiklikler bunu zorunlu kılmaktadır. Önemli 
olan bu siyasi irade ve potansiyeli gerçeye dönüştürmektir.

leşmesi Azerbaycan’ın siyasi ve kültürel merkezinin yalnızca Bakü’den oluşmadığı ve 
Ermenistan’ın asılsız toprak iddialarına karşı Türk dünyasının ortaklaşa verdikleri cevap 
bakımından da önem taşımaktadır.

Nahçivan Zirvesi bölge devletlerinin basınında yer almıştır. Rusya basını Zirveyi ‘BDT 
coğrafyasında  bölgesel birlik kurulmaktadır’ şeklinde tanımlamıştır. Bölge devletlerinin 
düzenlenen zirveleri ve alınan kararları ciddi şekilde takip ettikleri şüphesizdir. Ancak 
Zirve toplantılarına bazı Orta Asya ülkelerinin katılmaması veya daha düşük düzeyde 
katılması nedeniyle Türk Birliği’nin kurulması ihtimaliden endişe eden bölge devletleri 
günümüz açısından bu birliğin henüz kurumsallaşma bakımından uzun zamana ihtiyacı 
olduğunu bilmekteler.

Türkçe Konuşan Ülkelerin Devlet Başkanlarının Zirve toplantılarının yüksek düzeyde 
daimi katılımcıları Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan olmuştur. Diğer Orta 
Asya ülkelerinin bazı nedenlerden dolayı toplantılara katılmaması/daha düşük düzeyde 
katılmaları zamanla bu devletlerin kendi aralarında ekonomik, kültürel ve siyasi alanda 
işbirliğinin zaruriliği anlaşıldıktan sonra çözüme kavuşacaktır. 

Türkiye-Azerbaycan arasında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde atılmış ciddi bir 
adım da Türkiye Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Nahçivan ziyaretidir. Türkiye Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 26 
Ekim 2010’da Nahçivan’da yapılan görüşmeler özel önem arzetmektedir. Devlet Bakanı 
Zafer Çağlayan’ın başkanlığında 120 kişilik grup Türkiye ve Nahçivan arasında ekonomik 
ve sosyal alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmelerde bulunmuştur. Çağlayan, 
konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan arasında 2 milyar dolarlık ticaret hacminin 5 miyra 
dolara yükseltilmesinin mümkün olduğunu vurgulamış ve işbirliğinin öneminden bah-
setmiştir. 

Çağlayan aynı zamanda Nahçivan’ın Ermenistan tarafından ablukaya alındığını, 
Nahçivan’a yardım etmenin gerekliliğini, Nahçivan’ın Türk dış politikasında özel önemi 
olduğunu ve her zaman yardım edeceklerini ifade etmiştir.

Türk dünyasının gelecek perspektifinin değerlendirilmesi bakımından Türk Asya 
Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM ) tarafından 21- 22 Ekim 2010 tarihinde “Dün-
ya Türk Forumu”un düzenlenmesi de olumlu bir gelişmedir. Bu toplantıya sadece resmi 
devlet yetkilileri değil, aynı zamanda Türkçe konuşan devletlerin 60 ülkeden diaspora 
kuruluşlarının temsilcileri katılmıştır. Bu katılım Türkçe konuşan devletlerin sorunlarının 
ve ortak menfaatlerinin daha geniş alanda tartışılmasına ve çözüm üretilmesine olanak 
sağlamıştır.

“Dünya Türk Forumu”nda oldukça geniş yelpazede- “Küresel ve Bölgesel Sorunların 
Türk Dünyasına Yansımaları”, “Eğitim - Bilim - Kültür Alanında İş Birliği ve Türk STK’ların 
Rolü”, “Türk Dünyasında STK’lar ve Sivil Toplumun Gelişimi Önündeki Sorunlar”, “Türk 
Kültürünün Kurucu Öğeleri: Bütün İnsanlık İçin Bir Evrensel Değerler Projemiz Var mı?”, 
“Sosyoekonomik İş Birliği Konusunda Mevcut Durum, Yeni İş Birliği Alanları ve Kurum-
sallaşma” gibi konular tartışılmıştır. 
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TÜRKİYE - AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNİN 
PRAGMATİST BOYUTU

Dr. Ali ASKER
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Rusya-Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin köklü tarihinde en önemli aşamalardan biri bağımsız 
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin (1918-20) dönemidir. Bu süreçte, Bolşevik Rusya’nın 
Çarlık döneminde sahip olduğu sınırları yeniden elde etme girişimleri, yeni kurulmuş 
Azerbaycan Cumhuriyeti’ni var olma sorunuyla karşı karşıya bırakmıştır. Ruslardan ve 
Ermenilerden oluşan silahlı güçler yeni kurulmuş Azerbaycan Cumhuriyeti’ni ortadan 
kaldırmak istememiş ancak, Azerbaycan Türklerine karşı soykırım uygulamışlardı. Bu 
dönemde Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan halkının mücadelesine eşsiz bir destek sağ-
lamıştır. 

1920 yılında Azerbaycan, Kızıl Ordu tarafından işgal edilmiş ve bağımsızlığını kay-
betmiştir. Bakü’de komünist rejimin hükümran olduğu bir yönetim biçimine geçilmiş, 
Azerbaycan, Sovyetler Birliğini oluşturan federe cumhuriyetlerden birisi haline gelmiştir. 
Bu zaman zarfında, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde kapalılık hakim olmuştur.

 1980’lerin sonu 1990’ların başlarında bağımsızlık mücadelesini sürdüren Azerbay-
can topraklarının Ermenistan tarafından işgali sırasında Azerbaycan-Türkiye ilişkileri 
yeniden canlanmıştır. Büyük güçler tarafından yalnızlığa itilmiş Azerbaycan, Türkiye’yi 
tek kardeş ve müttefik devlet olarak görmüştür. Türkiye’deki hükümetler tarafında Azer-
baycan politikalarında zamanla değişik yaklaşımlar sergilense de Türkiye Cumhuriyeti 
Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde Azerbaycan’a destek vermiştir. 
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tururken, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri için boyuta ilave olarak ortak dil, din, kültürel de-
ğerler ve benzer etkenler de devreye girmekte ve ilişkilerin daha sağlam zemine oturtul-
ması fırsatı ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda Türkiye’nin Kafkasya politikasının en sağlam 
dayanağı Türkiye-Azerbaycan ilişkileridir. 

Her iki ülkenin mevcut ekonomileri birbirilerini tamamlayıcı durumdadırlar. 
Türkiye’den Azerbaycan’a genel olarak ihraç edilenler arasında; erzak ve tarım ürünleri, 
elektrik cihazları, petrol ve kimya ürünleri, makine ve donanımlar, inşaat malzemeleri, 
doğal ipek ve ipek ürünleri, tekstil ve trikotaj ürünleri, yedek parçalar, beyaz eşya, mo-
bilya vs. ürünler daha fazladır.  Azerbaycan’dan Türkiye’ye ihraç edilmiş mallar petrol ve 
petrol ürünleridir. Türkiye ve Azerbaycan bazı petrol ve gaz anlaşmalarında taraftırlar. 
Azerbaycan petrol ve doğal gazıyla ilgili yapılan anlaşmaların beşinde Türkiye’nin payı 
vardır:  Bakü-Tiflis-Ceyhan - %6,15,  Azeri-Çırag-Güneşli projesinde - %6,75, Şahdeniz 
projesinde - %9, Kürdaşı projesinde - %5 faiz; Araz Alov-Şark projesinde - %10’dur.

Azerbaycan’ın da Türkiye’de yatırım faaliyetlerinde son yıllarda artan bir trend göz-
lemlenmektedir. Türkiye’nin Hazine Müsteşarlığının verilerine göre bugün Türkiye’de 
sermaye yatırmış Azerbaycan şirketlerinin sayısı 600’ün üzerindedir. Sadece son iki yılda 
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen yatırım 10 milyar doları aşmaktadır. Petkim’de Azerbay-
can Devlet Petrol Şirketinin payı, Palmali gibi çok sayıda Azerbaycanlı grup ve işadamının 
Türkiye’de önemli yatırımlardan sayılır. Türk şirketleri ve işadamları da Azerbaycan’da 
dev işler yapmakta,  milyar dolarlık ihaleler kazanmaktadır.  

Azerbaycan, savunma sanayiye ve silah alımına önemli ölçüde para ayırmaktadır. 
Yakın gelecekte sadece Azerbaycan Ordusunun ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ihra-
cata yönelik silah ve mühimmat üretimi sektörünü geliştirmek öngörülmüştür. 2010 yılı 
devlet bütçesinde savunma harcamalarının oranı %10,7’dir. Bu oran 2009 yılına oranla 
%0,9 fazladır. Azerbaycan hükümeti bundan sonra da askerî potansiyelini arttırma politi-
kası izleyecektir. Türk şirketleri Roketsan ve Aselsan Azerbaycan’ın savunma sanayisinin 
geliştirilmesine yönelik projelerde yer almaktadır. Savunma sanayi tesislerinin, lojistik 
tesislerin inşası ve onarımı çalışmalarında da Türk şirketleri yer almaktadır. 

Azerbaycan, sahip olduğu büyük enerji kaynakları potansiyeli ile 21. yüzyılın Kaf-
kasya’daki Kuveyt’i olmaya adaydır. Dolayısıyla Türkiye’nin Azerbaycan politikası, aynı 
zamanda Türkiye’nin “Kafkasya’nın Kuveyti” politikasıdır. Hazarın petrol ve doğalgaz re-
zervleri çok fazladır. Yapılan tahminler, sadece petrol rezervlerinin miktarının  200 milyar 
barrel olduğunu göstermektedir. ‘’Şahdeniz’’ gaz ve kondaseyt yatağında 1 trilyon met-
reküp doğalgaz, 200 milyon ton kondaseyt bulunması yakın gelecekte Azerbaycan’da 
doğalgaz üretiminin hızla artmasına neden olacaktır. BP’nin hesaplamalarına göre 20 
yıl içerisinde ülkeye 230 milyar dolar gelir getirecektir. Gelecekte Hazar’daki yataklar 
(bunların ekseriyeti keşfedilmemiştir) dünya petrol rezervlerinin yüzde 7’sini oluştura-
bilir niteliktedir. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesi politikası Azerbaycan’ın 
tepkilerini de beraberinde getirdiği bir gerçekliktir. Bu tepkiler iki ülke arasındaki değişik 
işbirliği alanlarında etkin olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğalgaz anlaşması 

Bu süreçte Türk ve Azerbaycan halklarının karşılıklı güven duyguları, siyasi ilişkilerde 
de yansımıştır. Bu durum tersten okunduğunda beraberinde birtakım dezavantajları da 
getirmiştir. Her iki devlette “elde var bir” mantığıyla hareket edilmiş ve ortak çıkarlara 
uygun etkin politika geliştirilememiştir. “Bir Millet İki Devlet” gibi duygusal söylemler, 
sağlam temele oturtulamamış, her iki taraf iyi bir geleceğe ve ortak faydaya dayalı ge-
reken çabayı yeterli ölçüde gösterememişler. Gerek bu nedenler gerekse son dönemde 
Türk dış politikasında uygulanan “statüko değişimi” çabaları bu ilişkilerin yeniden sorgu-
lanması ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu yüzden ikili ilişkilerde ortaya çıkan “açıkları” 
daha sağlam argümanlara dayanarak kapatmak gerekmektedir.  

Bugün Ermenistan’la ilgili Türk dış politikasını savunan kesimlerin üzerinde daha vur-
gu yaptıkları bir çok “argümanların” analiz edilmesi ikili ilişkilerin pragmatist boyutunun 
ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Bu kesimlerin sıklıkla dile getirdikleri “Türk dış poli-
tikasını Azerbaycan’ın ipoteğinden kurtarma”, “Karabağ sorununun Türkiye’nin sırtında 
bir yük olması”, “Türkiye-Ermenistan ilişkileri geliştirilirken Azerbaycan’ın tepkilerinin 
anlamsız olduğu” vs. türden söylemler aslında birer tartışma veya tebliğ konusudur.   

Türkiye Kafkaslar politikasını uygularken gerçekten mi duygusal davranmıştır? Azer-
baycan gerçekten mi Türkiye’nin etkin bir Kafkasya politikası önünde engel oluşturmak-
tadır? Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde duygusal yaklaşım her ne kadar ağır bassa da 
pragmatist bakış ve karşılıklı çıkar yönü de yadsınmayacak kadar etkin olmuştur. Soy 
bağının bu kadar kuvvetli olduğu iki ülke arasında karşılıklı ilişkilerde bu bağın dikkate 
alınmaması imkansız ve bir o kadar da abestir. Nitekim devletlerin politikalarını hükümet-
ler  oluşturur ve uygular. Halkın sahip olduğu manevi değerleri, sosyal gerçekleri dikkate 
almadan politika uygulayan bir hükümet ya halkın desteğini kaybeder ya da bu desteği 
umursamayarak otoriterizme yönelir. 

Soydaşlık unsuru Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde etkin olmuştur. Fakat ikili ilişkilerin 
kuvvetlenmesi için tek unsur değildir. İki ülke arasındaki ilişkiler çok boyutlu stratejik ve 
jeopolitik temellere dayanmaktadır.   

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri aşağıdaki jeopolitik, jeo-ekonomik ve jeostratejik temel-
ler üzerine inşa edilmiştir: 

1) Azerbaycan, Türkiye-İran-Rusya üçgenindeki rekabetin merkez ülkesidir. 
2) Azerbaycan Kafkasya’daki ekonomi, enerji ve ulaşım alanlarında vazgeçilmez “pro-

je ortağıdır.” 
3) Azerbaycan Türkiye’nin Türk Dünyası ve Avrasya politikalarında anahtar ülkedir. 
4) Türkiye ve Azerbaycan arasında yoğun askeri işbirliği söz konusudur.
6) Azerbaycan Türkiye’nin “yumuşak gücünün” en başarılı şekilde uygulanabileceği 

ülkedir.
Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde ve daha da gelişmesinde 

iki ülkenin çeşitli alanlardaki ulusal çıkarlarının örtüşmesi önemli rol oynamıştır. Bugü-
ne dek Türkiye’nin Kafkaslar politikasında Gürcistan ve Azerbaycan önemli yere sahip 
olmuştur. Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin temelini siyasi, ekonomik ve askeri ilişkiler oluş-
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TÜRK DÜNYASINDA ALFABE TARTIŞMALARI

Dr. Ainur NOGAYEVA
Kazakistan Avrasya Ulusal Üniversitesi Öğretim Üyesi

Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsız olan eski SSCB cumhuriyetleri ulus inşası 
çalışmalarına başladılar. Bunun için 70 yıl içinde unutulan eski değerlere sahip çıkılarak 
yeniden hayata döndürülmesi, en önemli yöntem olmuştur. Birçok alanda yapılan 
reformlarla birlikte Sovyetler öncesinde kullanılan Latin alfabesine geçiş süreci de 
başlatıldı. Günümüzde bu konudaki tartışmaların yeniden hız kazandığı görülmektedir. 

Türklerin alfabeleri 

Tarihte Türk boyları günümüz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Çin ve Moğolistan’ı 
kapsayan topraklarında devletler kurarak Göktürk, Uygur, Brahmi, Tibet, Süryanî, Arap, 
İbrani, Grek, Ermeni, Kiril ve Lâtin gibi birden çok alfabe kullanmışlardır. Türk dilinin 
yazımı için kullanılan bu alfabeler içinde en uzun sürelisi ve en yaygını, Türklerin İslâmiyeti 
kabul etmeye başladıkları 10. yüzyıldan 20. yüzyıl ortalarına kadar, yani bin yıl gibi çok 
uzun bir sürede, tarihî ve bazı modern Türk dil ve lehçelerinin yazımı için kullanılan Arap 
alfabesi olmuştur. Bu alfabe, 20. yüzyılın ilk çeyreği sonlarından itibaren Türk ülkelerinde 
yerini Lâtin ve Kiril asıllı yeni alfabelere bırakmışsa da Irak ve İran’da yaşayan Azeri ve 
Türkmen olarak anılan Türklerle, Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur ve Kazaklarca bugün 
de kullanılmaktadır.1 
1     Erdal Şahin, Tataristan Cumhuriyeti’nin Latin Alfabesi Mücadelesi, <http://www.tawish.org/tatarmakale/content/view/39/34/>

da bu tepkiden nasibini almıştır. Her ne kadar Azerbaycan doğalgazın satış fiyatını yeni-
den gözden geçirmeyi ekonomik gerekçelerle ilişkilendirilse de olayın zamanlaması da 
çok manidardır. Anlaşma fiyatlarının yeniden gözden geçirilmesinin maddi yönünü in-
celediğimiz zaman, anlaşmanın yürürlükte olduğu dönemde Türkiye açısından ne kadar 
avantajlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Azerbaycan Türkiye’ye doğalgazın bin metreküpünü 
120 dolardan satmaktadır. Bugünkü piyasa fiyatlarıyla kıyasladığımızda Türkiye’nin 1.8 
milyar kar etmesi anlamına geliyor.  Bu oran Türkiye’nin Ermenistan’la yapacağı ticarette 
elde edeceği 10 yıllık kardan daha fazladır. 

Azerbaycan’ın coğrafi konumu da Türkiye ile Türk Dünyası arasında bir köprü gö-
revini yerine getirmektedir. Azerbaycan Orta Asya petrol ve doğalgazının Türkiye’ye ve 
Avrupa pazarlarına taşınması, ulaşım yollarının geliştirilmesi açısından da önemli bir 
yere sahiptir. Orta Asya ve Hazar petrol ve doğalgazının Bakü üzerinden Türkiye’ye ve 
Batıya nakli Türkiye’nin Avrasya politikasının en önemli maddelerinden biridir.  Bu güzer-
gahın stratejik anlamda büyük önemi vardır. Azerbaycan’ın kuzeyinde Rusya, güneyinde 
İran’ın bulunduğunu, bu ülkelerin Türkiye ile ezeli ve ebedi rekabetini dikkate aldığımızda 
Türkiye’nin Avrasya politikasında Azerbaycan’ın önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Azerbaycan Türkiye’nin “yumuşak gücünü” en rahat kullandığı ülkedir. Türkiye’nin 
Azerbaycan konusunda yumuşak güç kaynakları azımsanmayacak kadar fazladır. Ortak 
dil, ortak tarihi değerler, popüler kültür, eğitim bunlardan sadece birkaçıdır. Fakat bu 
kaynaklara sahip olmak tek başına yeterli değildir. Yumuşak gücü oluşturan kaynakla-
rın iyi belirlenmiş amaçlar dâhilinde güce dönüştürülmesi, gücün etkili kullanılması ve 
bu süreçler nihayetinde amaçlara ulaşılması veya elde edilecek sonuçların uzun vadede 
öngörülmesi gerekmektedir. Yumuşak güç söz konusu olduğu zaman  karşı tarafın algısı 
ve doğabilecek yumuşak güç ikileminin farkında olup gerekli önlemlerin alınması büyük 
önem taşımaktadır. Türkiye’nin yumuşak gücünün Azerbaycan’daki etkisiyle Ermenis-
tan’daki etkisini kıyaslamak bile yanlış olacaktır. 

Bugün Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgali sürdürülmeye devam 
ederken, Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasının pragmatist bir adım olmayacağını 
söylemek gerekir. Bu adımın atılmasıyla son iki yıl içinde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, 
büyük yara almıştır. Bu yaranın onarılması için çok çalışmak gerekecektir. Maalesef son 
dönemde tekrar bir “Zürih sürecinin” yaşanabileceğine dair Ermenistan ve Türkiye’deki 
belli kesimlerden açıklamalar duyulmaktadır. Ermenistan tarafından işgal edilmiş toprak-
lar konusunda geri adım atılmadan, sınır kapılarının açılması sadece iki ülke arasındaki 
ilişkileri kötüleştirmeyecek, toplumların bir birine güven duygusunu zayıflatacaktır.  Bu-
gün Türkiye tarafından uygulanan kısmi ambargo kaldırılırsa bu Azerbaycan kamuoyun-
da Türkiye’nin Ermenistan’a karşılıksız desteği şeklinde algılanacaktır. Türkiye-Azerbay-
can ilişkileride sonuçları kesitirilemez boyutlara varan ciddi tahribap yaşanacaktır. İşte 
bu gelişme Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde pragmatik düşünememenin en bariz örneği 
olacaktır. 
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Bağımsız ülkelerin Latin Alfabesine geçişi

SSCB’nin dağılmasıyla ortaya çıkan yeni bağımsız ülkelerinin Latin alfabesine 
geçmelerinin başlıca sebepleri şöyle sıralamak mümkündür:

• Ulusal bağımsızlığı pekiştirmenin aracı olarak görülmesi
• Sovyetler döneminde halklara baskı yapma aracı olarak algılanan Kiril alfabesin-

den uzaklaşmak;
• Ortak alfabe sayesinde Türk halkları ve devletleri arasındaki bağları canlandırmak;
• Özbekistan örneğinde görüldüğü üzere Rusya’dan uzaklaşma arzusu. Nitekim 

11 Eylül sonrası Afganistan harekâtına destek veren Batı müttefiki olan ülkenin Latin 
alfabesine geçişi Rusya’dan uzaklaşması anlamına gelmiştir. 2010 yılında Latin alfabe-
sine geçiş sürencinin tamamlanması beklenirken yeniden Rus yanlısı politika izlemeye 
başlayan Özbekistan’da bugün, tekrar Kiril alfabesine geçilmesinin gerekip gerekmediği 
tartışmaları yapılmaktadır. 

• İletişim/enformasyon alanını genişletmek; uluslararası sanal dünyaya katılan yeni 
bağımsız ülkelerinde Latin alfabesine geçiş, Internet kullanıcılarının sayısını arttırma ça-
lışmalarına paralel olarak yürütülmektedir. 

2000 yılından itibaren Azerbaycan ve Türkmenistan Latin alfabesine geçtiler, 
Özbekistan’ın da 2010 yılında geçişi tamamlanması beklenmektedir. Bölge ülkelerinden 
Kazakistan ve Kırgızistan’ın durumları diğerlerinden farklılık göstermektedir. Zira Stalin 
döneminde bölgeye gönderilen farklı etnik kimliklere sahip halkların bulunması, SSCB 
döneminde bunların Rus dili ve Kiril alfabesiyle anlaşmalarını zorunlu kılmıştır. Günü-
müzde bu halklarının bölgedeki sayıları azalsa da, Latin alfabesine geçiş sürecinin daha 
monoetnik yapıya sahip olan Türkmenistan ve Özbekistan’a göre biraz sancılı geçebi-
leceği düşünülmektedir. Kazakistan, Türkiye tecrübesini almak üzere çeşitli çalışmalar 
yapmakta, uzmanlarını görevlendirmektedir. Bu çalışmaların hayata geçirilmesinin uzun 
yıllar alacağı belirtilse de günümüzde başta Çin, Rusya olmak üzere dünyaya yayılan Ka-
zakların üç veya dört alfabe kullanması en büyük zorluğu oluşturmaktadır. Bu konuda 
oldukça ihtiyatlı davranan Kazak yönetimi, Latin alfabesine geçen Türkiye, Azerbaycan, 
Türkmenistan ve Özbekistan tecrübelerinin incelenmesi için komisyon kurdu, Bilim Aka-
demisi Dil Enstitüsü’nün çalışmaları için 60 bin dolar ödenek ayrıldı.4 Son dönemde eko-
nomik ve siyasi sorunlarla uğraşan Kırgız hükümetinin ise Latin alfabesine geçişi ile ilgili 
henüz somut bir adım atmadığı gözlemlenmektedir. 

Latin alfabesine geçişin olumlu ve olumsuz yanları

Rusça yayın yapan kaynaklarda Latin alfabesine geçiş sürecine ilişkin tartışmalar hep 
olumsuz yönden yansıtılmaktadır. Sürecin öne sürülen olumsuz yanları, ekonomik zor-
luklarından başlayıp halka yeni alfabe ezberlemekte çekilecek zorluklar ile devam etmek-
te. Hatta bazı kaynaklara göre alfabelerin değiştirilmesi, mevcut iktidarlar tarafından daha 
kolay yönetebilmek için kendi halklarını cahil bırakmakta bir araç olarak kullanmaktadır-
lar. Bunun yanı sıra olumsuz yanları arasında, ortaokul ve liseyi tamamlayan öğrencile-
4   Prezident Obdumyvaet Perehod Kazahstana Na Latinicu, 20 Kasım, 2006, <http://russian.eurasianet.org/departments/insight/articles/  
     eav112006bru.shtml>

Sovyetler döneminde alfabe değişiklikleri 

SSCB’de yazılı dillerin sayısının 72 olduğu dönemde 1923’dan 1939’a kadar 50 
dil Latin alfabesine geçirildi. Bu geçiş sürecine Arapça yazı kullanan Kuzey Kafkasya, 
Volga bölgesiyle Orta Asya Müslümanlarından başlandı, sonra Sibirya halkaları ile 
devam etti. Latin alfabesine geçiş kampanyası 1932-33 yıllarında yavaşlamaya/azalmaya 
başladı. 1935 yılında ise Stalin’in ideolojik değişimlerinden ve yeni “milliyetçi-Bolşevik” 
bakışlarından bahsedilmeye başlandı. Bunu 1936’dan itibaren yeni Latinleştirilmiş dillerin 
Kiril alfabesine döndürülmesi izledi.  Bunun bir nedeni de Sovyet yönetiminin ortak alfabe 
aracılığıyla bir Türk birliğinin oluşma ihtimalinden korkması olarak yorumlanabilir. Bu 
anlamda önce din üzerinden bir yakınlaşmayı önleme düşüncelerle hareket eden yönetim, 
bu sefer Türk halkları tarafından benimsenen Latin alfabesinin birlik düşüncelerine katkı 
sağlayacağından endişe duymaya başlamasıdır. 

Kiril alfabesine geçiş hızlı bir şekilde yapılmaktaydı. Buradaki asıl “ filolojik amaç”, 
-“böl ve yönet” politikası doğrultusunda- birbirine yakın halklarının alfabelerini azami 
olarak bir birinden farklılaştırmaktı. Bu geçiş süreci, buna karşı çıkan bölge milli 
aydınlarının tasfiyesi ve Ruslaştırma politikası eşliğinde yapılmaktaydı. 1940 yılında 
tamamlanan Stalin’in bu karşı reform hareketi sonucunda SSCB’de 20 yıl içinde 21 dil 
alfabeyi iki defa, 13 dil ise üç defa değiştirdi, 7 dil ise yazılı halini yitirdi. Savaş arifesinde 
bu reform alelacele yapılmaktaydı, bazen bu süreç sadece birkaç ay sürüyordu. Bu 
yüzden bazı diller Kiril alfabesine daha sonra geçmiş oldu: 1946’da Dunganlar ve Kürtler, 
1963’te -Nanaylar Kiril alfabesine geçti.2 Kiril alfabesi, halklara baskı yapma aracı olarak 
algılandığı için artık bu değişimler ideolojik bir savaş haline dönüşmüştü. Bu yüzden ki 
Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan bağımsızlıklarını kazandıklarında derhal Kiril 
alfabesinden vazgeçerek Latin alfabesine geçtiler. Dudayev döneminde Çeçenistan da 
Latin alfabesine geçti.    

Sovyetler döneminde, başta SSCB’de yaşayan hakların kendi alfabelerinden ortak bir 
alfabeye döndürülmesi öngörülmüştü. Ortak alfabe olarak Latin alfabesi seçildi. SSCB 
halklarının Latin alfabesine geçirilmesini destekleyen Lunacharskiy (Bilim Komiseri) 
ile Lenin olmuştu. Ortak bir alfabe sayesinde ortak bir Sovyet tipi insanı yaratılması 
düşünülmüştü. Bu hedefin gerçekleştirilmesinin önünde engel oluşturan din adamlarının 
direncinin kırılması önemli idi. Bunun için de Müslüman halkların yanı sıra Rusların da 
Latin alfabesine geçmesi gerektiği vurgulanmıştır. Zira böylece Rusların da bu halkları 
anlamaları kolaylaşmış oluyordu. Türk dilini Arap yazısı üzerinden anlamak çok zordu, 
ünlü Rus yazarlarından Lermontov “Türk dili Orta Doğu’nun anahtarıdır” diyordu. 
Bolşeviklere göre ise Latin alfabesine geçildiğinde sadece Orta Doğu halklarını değil bölge 
halklarını da anlamak kolaylaşmış olacaktı. Ancak Lenin, Lunacharskiy kadar ileri gitmek 
istememiş, bunun ileride gerçekleşebileceğini, aceleci davranmanın doğru olamayacağını 
belirtmekle yetinmişti3. Nitekim o dönemde bu düşünce hayata geçirilmedi.
2    Arapov M.B., Latinisa i Kirilisa, <http://www.courier.com.ru/homo/latinitsa/latinitsa.pdf>
3    Lunacharskij A., “Latinizacija Russkoj Pis’mennosti”: Kul’tura i pis’mennost’ Vostoka, 6, 1930, str. 20-26, <http://miresperanto.narod.ru/o_  
       russkom_jazyke/lunacharskij.htm>
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Kiril alfabesinde yazılan kitapların yavaş yavaş Latin alfabesine aktarılarak okuyucularıyla 
yeniden buluştuğu da bilinmektedir. 

Günümüzde sanal dünyanın basılı kaynaklarının yerine geçmeye gayret ettiğine tanık 
oluyoruz. Buna bağlı olarak iletişim alanının genişlemesi özelikle Internet kullanıcılarının 
Latin alfabesiyle yazışmalarına neden olmaktadır. Dolayısıyla Kiril alfabesinin alanının 
gittikçe daralması, Latin alfabesinin alanının da genişlemesi söz konusudur. Ancak bir 
yandan da internette ve telefon iletilerinde Türkçe harflerin kullanımının zorluğu dikkat 
çekilmesi gereken bir husustur. Gittikçe küreselleşen sanal dünyada Türk dilinin de tüm 
karakterleriyle ve harfleriyle yer alması için çaba göstermeli; bunun için Türk Cumhuri-
yetlerince ortaklaşa bir standart uygulama geliştirmesi önem teşkil etmektedir. Türkçe-
nin Latin harfleri ile kullanımının yaygınlaşması da böylesi bir adımın atılmasını kolay-
laştıracaktır. 

Diğer dikkat edilmesi gerek bir husus ise Latin alfabesine geçiş sürecinin farklı dö-
nemde yapılması, belirtilen Ortak alfabe sayesinde Türk halkları ve devletleri arasındaki 
bağları canlandırma amacına tam cevap verememesidir. Zira 

Kazakistan ve Kırgızistan’daki son durum 

Ülke aydınların Latin alfabesine geçişin kaçınılmaz oldugunu belirtmekle birlikte, bu 
ülkelerde devlet çapında hazırlıkların cok yavaş gittiği söylenebilir.

Zira bölgesel ekonomik alandaki değişikliklerle birlikte (Ortak Gümrük Birliğinin ha-
yata geçirilmesi), uluslararası alanda kendi rolünü artırma yoluna giden Rusya’nın inter-
net alanında Kiril alfabesi (“ru” domainini Rusça “rf” olarak kullanması) kullanma kararı 
alması ve bu kararı Kasım 2010’dan itibaren uygulamaya koymasının dolaylı bir etkisinin 
bulunup bulunmadığı sorusuna akla getirmektedir. Ayrıca hükümet yetkililerin Kazakça 
yazılmış planshetlerin (elektronik iletişim sistemi) yine Kiril temelinde üretilmesi gibi 
ülke içindeki bazı uygulamalarının bu geçiş sürecinin askıya alıp alınmadığı sorusunu 
akıllara getirmektedir. Diğer yandan günümüzde bazı resmi sitelerinin Kazakçanın hem 
Kiril hem de Latin alfabe temelinde çalışması/ işlemesi ve 2010 yılı sonunda Kazakistan 
Kültür Bakanı Muhtar Kul-Muhammed’in, ülkenin er ya da geç Latin alfabesi’ne geçeceği-
ni belirtmesi ve Kırgızistan’ın da Kazakistan dış politikası ile eşgüdümlü olması bölgedeki 
alfabe tartışmalarının da devam edeceğinin bir işareti olarak algılanabilir. 

rin kazandıkları üniversitelerde Latin alfabesiyle yayımlanan kitapların yetersizliğinden 
dolayı yeniden Kiril alfabesiyle eğitimlerine devam etmek zorunda kalacakları da belirtil-
mektedir. Ayrıca orta ve uzun vadede genç nesil için enformasyon dünyasına girilmesini 
kolaylaştıracaksa da iki alfabe arasında sıkıştığını iddia eden orta yaş insanlar için Latin 
alfabesine geçişin bir rahatsızlık unsuru olacağı söylenmektedir. Zira bu insanların otu-
rup tekrar harf ezberlemeleri gerekmektedir. Ancak eski SSCB ülkelerinde okuma-yazma 
oranının yüksek olması ve orta yaş grubunun yabancı dile hâkim olmasalar bile Latin 
alfabesini bildikleri göz önünde bulundurulduğunda bu olumsuz yanlarının sıralanma-
sında daha çok siyasi boyutun öne çıktığı görülmektedir.  Öte yandan SSCB döneminde 
Arapça’dan Latin alfabesine geçişle SSCB halkların cehaletinin giderilmiş olduğu önemli 
bir gerçek. Daha sade olan Latin alfabesi, okuma-yazma oranının arttırılmasına yardımcı 
oldu. Zira bunun sayesinde harflerin sayısı azaltıldı, basım sırasında harf ve işaretlere 
yüzde 20’lik sıklık sağlanarak tasarruf sağlandı. Ayrıca dini cemaatlerin gücü azaltıldı, 
aynı zamanda Ruslaştırma suçlamalarının da önüne geçilmiş oldu.

Dış faktörler

Alfabe değişimlerinde dış faktörlerin etkili olduğu göze çarpmaktadır. SSCB döne-
minde Latin alfabesine geçişte Türkiye’nin örnek alındığı bilinmektedir. Zira Atatürk dö-
neminde yeni Türk alfabesinin Latin alfabesinin temel alınması suretiyle oluşturulması 
yoğun araştırmalar sonucunda verilen bir karardı. 1 Kasım 1928’de çıkarılan kanunla bu 
alfabe kabul edildikten sonra okur-yazar oranını artırmak için ülke çapında çeşitli kam-
panyalar başlatılmıştı. Dünyada Türkçe konuşan –bilinen- 30 halk bulunmakta, Türkiye 
de kendi tecrübesini kardeş ülke ve halklarıyla paylaşmak için çaba sarf etmektedir.

Günümüzde Türk Cumhuriyetlerince Türkiye örneğinde yapılmakta olan alfabe değiş-
tirme çalışmaları herkesten önce Rusya’yı rahatsız etmektedir. Zira böylece Rus dilinde 
eğitim azalacak ve bu ülkeler Rusya’nın ekseninden uzaklaşmış olacaklardır. Bu açıdan 
1993 yılında Antalya’da Orta Asya Cumhuriyetlerince (Kazakistan hariç) imzalanan Kiril 
Alfabesinden Latin Alfabesine geçiş anlaşması önem teşkil etmektedir. Birkaç gün süren 
konferans sırasında fikri alışverişinden sonra 34 harften oluşan Latin alfabesi geliştirildi 
ve bunun Türkçe konuşan ülkeler için ortak olacağı konusunda mutabakata varıldı. Bu-
nunla birlikte her dilin özelliklerine göre değişiklikler getirilebileceği de belirtilmiştir.  Si-
yasi ve toplumsal açıdan bakıldığında SSCB sonrasında üç-dört nesil geçmeksizin -yani 
Sovyet dönemine özlem duyanlar bitmeksizin- Rusya etkisinden kurtulmak zor görün-
mektedir. 

Kiril alfabesi alışkanlığı da Sovyet döneminin mirasıdır. Sovyet döneminde kullanılan 
Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçilmesinin yaratacağı “eskiyle bağların kopması” 
ihtimalini bir endişe vesilesi yapanlar da var. Latin alfabesine geçişin yeni nesli başta 
dünyaca ünlü Rus yazarların eserleri olmak üzere Kiril alfabesiyle yazılan tüm kitapların-
dan mahrum bırakacağı düşünülmektedir. Ancak Türkmenistan ve özellikle Azerbaycan 
örneklerine baktığımızda uygulamaların başarıya ulaştığına ve bu ülkelerin bağımsızlık-
larını pekiştirerek ulusal değerlerine sahip çıktıklarına tanık oluyoruz. Bunun yanı sıra, 
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YÜZYILIN DRAMI... 
AZERBAYCAN’DA GÖÇMEN (KAÇKIN) SORUNU

Dr. Sinan OĞAN 
TÜRKSAM Başkanı 

8 milyon nüfusu olan Azerbaycan’da bir milyondan fazla insan diğer bir ifade ile ülke-
de yaşayan her 8 kişiden birisi göçmen durumundadır. Göçmen nüfusun toplam nüfusa 
bölümünde ortaya çıkan rakam açısından Azerbaycan dünyanın en çok göçmen barındı-
ran ülkesidir. Azerbaycan topraklarının % 20’si Ermenistan tarafından işgal edilmiştir ve 
nüfusunun % 13’ü kendi tarihsel yurtları içerisinde göçmen durumundadır.

1828-1830 tarihleri arasında Çarlık Rusya’sının çabaları ile İran’da yaşayan Erme-
nilerin bir bölümü Azerbaycan’ın Karabağ vilayetinin dağlık bölgelerine göç ettirildi. 
Ermenilerin Dağlık Karabağ’a göç ettirilmeleri ile başlayan Azeri-Ermeni çatışmalarının 
neticesinde bir kısım Azeri Türkleri Karabağ’ı terketmek durumunda kaldılar. Ermenilerle 
yaşadıkları sorunlar yüzünden Azerbaycan Türklerinin tarihte ilk göç hareketleri de böy-
lece başlamış oldu. Ermenilerin “Büyük Ermenistan’ı” kurmak için Azerbaycan Türklerini 
ilk planlı tehciri 1905-1907 yılları arasında gerçekleşti. Azerbaycan Türkleri daha sonra 
1918-20 yıllarında ikinci defa güç tatbik edilerek kendi topraklarından göç ettirildiler.

1920 yılında Güney Kafkasya’nın her üç cumhuriyetinin de (Azerbaycan, Ermenistan 
ve Gürcistan) Sovyet egemenliği altına girmesiyle bölgesel çatışmalara son verilmiş ve 
bu ülkelerin insanları ortak “Sovyet vatandaşı” kimliği altında karşılıklı iyi ilişkiler içerisin-
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Ermenistan bu ülkede yaşan Azerbaycan Türkleri’ne ve bu arada Müslüman Kürtlere karşı 
geçen asrın başlarından beri sürdürdüğü planlı tehcir politikasının son halkasını da baş-
latmış oldu. Başta Ermenistan SSC Parlamentosu’nun Azeri asıllı Ermenistan vatandaşı 
13 milletvekili olmak üzere bir çok bürokrat, aydın, öğretmen, öğrenci ve meskun halktan 
ibaret 243.682 Azerbaycan Türkü bir kaç ay içerisinde Ermenistan arazisindeki tarihi top-
raklarından kovularak Azerbaycan’a sürülmüşlerdir. 

Ermenistan’dan ilk göçmenler 1998 yılı Şubat ortalarında gelmeye başladı. O tarihe 
kadar böyle bir şeye ihtimal dahi vermeyen ve halen Sovyetler Birliği’ne inanan Azerbay-
can Türkleri artık kendi başlarının çaresine bakmaları gerektiğini ve Sovyetlerin bundan 
sonra varolamayacağını anladılar. Ermenistan’dan kovulan Azeriler büyük bir intikam hırsı 
içerisinde önce Dağlık Karabağ’a yöneldiler. Ancak dönemin Azerbaycan Devlet Başkanı 
Vezirov ve Azerbaycan’ın Sovyet yöneticileri buna izin vermeyerek 1988’den başlayarak 
Ermenistan’dan kovulan yaklaşık 243.682 Azeri Türkü’nün Dağlık Karabağ bölgesinde 
yerleşmelerine izin vermeyerek bu sorunu daha o zaman çözmek fırsatı elden verilmiş ve 
Azerbaycan için geri dönülmesi çok zor görünen tarihi bir çözüm fırsatı kaçırılmıştır. Dağlık 
Karabağ’a sokulmayan göçmenler başta başkent Bakü olmak üzere Sumgayıt ve diğer şe-
hirlere doğru yöneldiler. Bu arada Bakü, ve Sumgayıt gibi şehirlerde yaşayan Ermenilerde 
Ermenistan’dan kovulan Azerilerin baskılarına maruz kalarak Azerbaycan’ı terk etmek du-
rumunda kaldılar. Böylece her iki toplumda göçmenlerle başlayan karşılıklı gerginlik yerini 
yavaş yavaş silahlı çatışmalara bıraktı.

1988 yılında silahlı çatışmaya dönüşen Dağlık Karabağ sorunu kısa süre sonra Dağ-
lık Karabağ’ın sınırları dışına taşmış ve cephede kazanılan askeri başarılar Ermenilerin 
Azerbaycan’ın içlerine kadar sokulmalarına olanak sağlamıştır. Netice itibariyle Azerbaycan 
topraklarının yüzde 20’si Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. Bu işgal 
sırasında 18 binden fazla Azerbaycan vatandaşı öldürülmüş (bu konuda bazı yazarlar her 
iki taraftan 1988-1994 yılları arasında toplam 35 bin kişinin öldüğünü ifade etmektedirler), 
20 binden fazlası yaralanmış, 50 bini sakat olmuş ve 5.101 Azerbaycan Türkü ise kayıp 
olmuş ve/veya esir edilmiştir. Esir olan Azerbaycan Türklerinin 66’sı çocuklardan ibaret-
tir. Azerbaycan’da aile fertlerinden bir ve/veya birkaçı savaşta öldüğü için 7.737 aile “şehit 
ailesi” statüsü almıştır. Genelde Azerbaycan nüfusunun 1/3’ü Dağlık Karabağ savaşından 
doğrudan veya dolaylı olarak zarar görmüştür. Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili olarak ta 
sosyal, ekonomik ve siyasal sorunlardan bütün ülke vatandaşları etkilenmektedir. 

Ermeni işgali Azerbaycan’ın önemli miktarda ekonomik kaybına da sebep olmuştur. 
60 Milyar $ olarak hesaplanan bu ekonomik kayıp ile Azerbaycan’ın bu bölgesinde 7.000’e 
yakın sanayi, tarım ve diğer müesseseler kapatılmıştır. Bu müesseseler ile ülke ekono-
misinde toplam tahıl hasılatının % 24’ü, alkollü içki imalatının % 41’i, patates üretiminin 
% 46’sı, et üretiminin % 18’i ve süt üretiminin ise % 34’ü karşılanmaktaydı. Yanısıra; bu 
bölgede bulunan 616 okul, 242 çocuk yuvası, 683 kütüphane, 464’den fazla tarihi eser ve 
müze, 695 hastane, poliklinik ve sağlık ocağı, Azerbaycanlıların meskunlaştığı 724 şehir, 
köy ve kasaba işgal edilmiştir. Azerbaycan’ın bu bölgelerinin işgali ile beraber ülkenin 
ekolojik sistemine önemli miktarda zarar verilmiş, bölgedeki ormanlar tahrip edilmiştir.

de yaşamaya başlamışlardı. Ancak dönemin Sovyet yönetimine etki edecek siyasi kad-
rolarda önemli görevler üstlenen Ermeni asıllı “Sovyet” vatandaşları çeşitli bahanelerle 
Ermenistan’daki Azerbaycan Türklerinin göç ettirilmeleri yönünde yoğun bir çaba içeri-
sine girmiş ve neticesinde “çiftçiliye yatkın oldukları bu yüzden Dağlık Ermenistan’dan, 
ovalık Azerbaycan’a göç ettirilmeleri ile Azerbaycan Türkleri’nin Sovyet ekonomisine (Mu-
ğan ovasında pamuk üreterek) daha fazla katkı sağlayabilecekleri” gibi bir iddia ile SSCB 
döneminde Ermenistan’da yaşayan Azerbaycan Türkleri 1948-53 yıllarında “büyük göçe” 
tabi tutarak yaklaşık 150 bin Azeri tarihi yurtları olan Ermenistan’dan kovulmuştur.

Azerbaycan Türklerinin tarihi yurtları olan İrevan Hanlığı’ndan (bugünkü Ermenistan) 
ve Dağlık Karabağ bölgesinden 1828 yılından itibaren başlayan tehcir sürecinin son ve 
halledici halkası 1988-1991 yılları arasında uygulanmaya konuldu. Bu son planlı tehcir ve 
soykırım politikaları ile Ermenistan, Azerbaycan Türkleri’nden temizlenmiş ve monolit bir 
yapıya kavuşmuştur. 

1985 yılında Mihael Gorbaçov’un Glastnost ve Perestroika politikaları büyük ekono-
mik ve sosyal sorunlar yaşayan SSCB’de birarada yaşamaya zorlanmış halkların bastırılmış 
duygularının dışa vurumunu da geciktirmedi. Onlarca değişik milliyeti 15 idari cumhuriyet 
altında birleştiren SSCB’de, bu cumhuriyetler arasında bulunan değişik sorunlar ve zaman 
içerisinde küllendirilen ancak söndürülemeyen düşmanlıklar da mevcuttu. SSCB dönemin-
de sorunlu cumhuriyetler arasında karşılıklı ilişkiler yüzeysel anlamda geliştirilse de özellik-
le Ermenistan sorunları bir türlü unutmak, unutturmak istemiyordu. İçten içe Azerbaycan 
Türklerine ve Anadolu Türklerine düşmanlık besleyen Ermenistan, Gorbaçov ile başlayan 
bu yeni dönemin, SSCB’nin dağılmasına doğru giden sürecinde bastırılmış düşmanca duy-
guların dışa vurumunu şiddet yoluyla gerçekleştirdi. Azerbaycan sınırları içerisinde 1923 
yılında oluşturulan ve “Muhtar Cumhuriyet” statüsünde bulunan Dağlık Karabağ’a bağım-
sızlık istekleri 1987 yılından itibaren Ermeniler tarafından çeşitli platformlarda seslendiril-
meye başlandı. Bu çağırışlar çeşitli kesimlerde ve değişik şekillerde meyvesini vermeye 
başladı ve 1998 yılına gelindiğinde Dağlık Karabağ’da Ermenilerin toprak istekleri silahlı 
çatışmalara dönüştü.

Ermenistan’ı diğer halklardan ve öncelikle de Azerbaycan Türklerinden temizleye-
rek monolit bir toplum haline getirmek için 1988 yılından itibaren Dağlık Karabağ’da ge-
lişen olaylara paralel olarak Ermenistan’ın bütün bölgelerinde ve özellikle de Azerbaycan 
Türkleri’nin sıklıkla meskunlaştığı yerlerde Ermeni önde gelenleri ve komitacıları çeşitli top-
lantılar düzenleyerek ve Azerbaycan Türkleri’nin “korku” ve “sindirme” politikaları ile kovul-
ması faaliyetleri organize edilmeye başlandı. Bunun için Ermenistan Hükümeti’nden değişik 
yetkililer Azeri Türkleri’ne yönelik “güvenli yerlere gitmelerini ve herhangi bir olay karşısın-
da kendilerinin korunmasına teminat veremeyeceklerine” dair açıklamalar yaparak korku 
ve sindirme politikalarının çatısını örmeye başladılar. Ermenistan SSC Parlamentosu’nun 
22 Kasım 1998 tarihli gizli oturumunda Ermenistan içerisinde 23 bölgedeki tamamı Azer-
baycan Türkleri’nden ibaret 170 yerleşim biriminde ve Azeri ve Ermenilerin karışık yaşadık-
ları 94 yerleşim biriminden Azerbaycan Türkleri’nin bir hafta içerisinde güç tatbik edilerek 
tehcir edilmeleri hususunda bir karar alınmış ve bu karar titizlikle uygulanmıştır. Böylece 
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 Azerbaycan yaklaşık 1 milyon civarındaki kendi göçmenlerinin yanısıra Ahıska 
Türkleri’ne de kendi vatandaşlarına tanıdığı “göçmen” haklarını tanımıştır. Ahıskalı-
lar aradan geçen 10 yılı aşkın süreye rağmen halen kendi yurtlarına dönme çabalarını 
Azerbaycan’dan sürdürmektedirler. Bir kısım Ahıskalılar ise artık Azerbaycan’ı kendileri-
ne vatan olarak seçmiş ve burada yaşamlarını sürdürmeye karar vermişlerdir.

Diğer Göçmenler

Azerbaycan’ın kendi etnik kökeninden olan mülteciler ve Ahıska Türklerinin yanısıra 
II. Çeçenistan savaşından sonra bu ülkeden çeçen mülteciler de Azerbaycan’a gelmeye 
başlamışlardır. Rusya Federasyonu Milli Politikalar ve Göç Bakanlığı verilerine göre Çe-
çenistan vatandaşlarının 209 bini göçmen durumundadır. Açıklanan bu resmi rakamların 
çok daha üzerinde olduğu tahmin edilen Çeçen göçmenlerin yine azımsanmayacak bir 
kısmı ise Azerbaycan’da meskunlaşmaktadır. Diğer yandan Gürcistan’da yaşayan yakla-
şık 500 bin civarındaki Azeri ve Karapapah Türkleri’nin bir kısmının Gürcistan’ın bağım-
sızlık yıllarında (Mayıs 1991) yönetime gelen milliyetçi Zviad Gamsahurdiya yönetiminin 
baskıları sonucu bu ülkeyi terk ederek Azerbaycan’a göç ettikleri bilinmektedir. Yanısıra 
Güney Azerbaycan’dan ve de dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan Azerbaycan kökenli in-
sanların uygun koşullar sağlandığı takdirde Azerbaycan’a göç edebilecekleri (çok az bir 
kısmı gelmiştir) çeşitli vesileler ile dile getirilmektedir. Ancak Azerbaycan için en büyük 
“gelecek sorunlardan birisi Rusya Federasyonu’nda yaşayan ve 1 ila 2 milyon arasında 
değişik rakamlarla ifade edilen ve çoğu Rusya Federasyonu vatandaşı olmayan Azerbay-
can Türkleri’nin Rusya ile ilişkilerin bozulabileceği bir ortamda bir gün geri gönderilebi-
leceği korkusudur.” 

Hassas Gruplar

Geçiş dönemin şartları, ülkedeki ekonomik durum ve savaşın getirdiği ağır şartlar al-
tında ülkede yaşayan bazı hassas guruplar bulunmaktadır. Bunlar arasında en zor durum-
da olanlar ise göçmen durumundaki kadınlar, sakatlar, kimsesizler ve işsizlerdir. Mecburi 
göçmen kadınların % 40.7’si 18-19 yaşlarındaki genç kızlardan ibarettir. Göçmenlerin 
% 35,2’sini oluşturan çocuklar ise ayrıca ele alınması gereken ülke bekası üzerindeki en 
önemli sorunlardan birisidir. Daha da vahim olanı ülkedeki doğal nüfus artışına paralel 
olarak göçmen olarak gözlerini dünyaya açan çocukların sayısındaki hızlı artıştır. Diğer 
yandan ülkedeki her 7 göçmen çocuğundan birisinin anne ve/veya babası savaşta ölmüş 
veya kaybolmuştur.

Göçmenlerin Demografik Durumu 

Azerbaycan toplumunda hem Sovyetler Birliği döneminde ve hem de son dönemde 
yaşanan göç hareketleri ülke toplumunun demografik yapısını olumsuz etkilemiştir. Bu 
olumsuz etkileşim ilk aşamada kadın erkek dengesi üzerinde kendisini göstermektedir. 
Zira toplum genelinde zaten var olan kadınların erkek nüfusa olan oransal dengesizliği 
(kadınlar % 51.2, erkekler % 48.8) Kaçkınlar ve Mecburi göçmenler arasında daha büyük 
boyutlara ulaşarak bu oran artarak kadınlarda % 54.2 ulaşmış ve erkeklerde ise bu oran 

Azerbaycan’ın İşgal Edilen Bölgeleri ve İşgal Tarihleri

1988 yılında silahlı çatışmaya dönen Azeri-Ermeni sorunu kısa bir sürede Azerbaycan 
ve Ermenistan’ın bir bölgesel savaşına dönüşmüş ve Ermenistan silahlı kuvvetleri bu 
çatışmalar neticesinde 1988 yılından ateşkesin yapıldığı 12 Mayıs 1994 tarihine kadar 
Dağlık Karabağ’ın tamamı da olmak üzere toplam 890 rayon, köy, kasaba ve yerleşim 
biriminden ibaret Azerbaycan topraklarının % 20’sini işgal etmiştir. Dağlık Karbağa’da 
Azerbaycanlılar 2 şehir, 1 kasaba ve 53 köyde meskunlaşmışlardı. Ermenistan silahlı 
kuvvetleri; 18 Şubat 1992’de Hocavend’i, 25 Şubat 1992’de Hocalı’yı, 26 Şubat 1992’de 
Şuşa’yı, 18 Mayıs 1992’de Laçin’i, 4 Nisan 1993’de Kelbecer’i, 23 Temmuz 1993’te 
Ağdam’ı, 24 Ağustos 1993’te Fuzuli, 27 Ekim 1993’te Zengilan’ı, 26 Ağustos 1993’te 
Cebrayil’i, 31 Ağustos 1993’te Gubadlı’yı işgal etmişlerdir.

İşgal edilen bölgelerden 4.388 km2’lik toprak sahasına sahip Yukarı Karabağ’dan 
192.300 kişi, Laçin’den (1.835 km2) 59.500 kişi, Şuşa’dan (970 km2) 29.500 kişi, 
Kelbecer’den (1.936 km2) 50.500 kişi, Ağdam’dan (1.093 km2) 158.000 kişi, Fuzuli’den 
(1.386 km2) 100.000, Cebrayil’den (1.059 km2) 51.600 kişi, Gubatlı’dan (802 km2) 
30.300 kişi ve Zengilan’dan (707 km2) 33.900 kişi olmak üzere bu yerleşim birimlerinde 
yaşayan toplam 676.100 kişi yıllarca yaşadıkları ata yurtlarından kovularak Azerbaycan’ın 
içlerinde çadırlarda yaşamaya mahkum edilmişlerdir. 

Hocalı Soykırımı 

Diğer yandan işgal edilen bu bölge içerisinde 936 km2’lik alana sahip ve 2.605 aile-
den ibaret 11.356 kişinin yaşadığı Hocalı kasabası 26 Şubat 1992 tarihinde yüzyılın en 
acımasız soykırımına maruz kalmış ve kasaba tamamıyla yok edilerek, 613 kişi (63’ü 
çocuk ve 106’sı kadın) işgence yapılarak öldürülmüş, 487 kişi sakat edilmiş ve 1.275 
kasaba sakini ise esir edilmiştir. 8 aileden ise hayatta kalan kimse olmamıştır.

Ahıska (Mesheti) Göçmenleri: 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Stalin’in “tehlikeli halklar” olarak gördüğü milletler içe-
risinde bulunan Ahıska Türkleri Kasım 1944 yılında Orta Asya’ya sürülmüş ve SSCB’nin 
son yıllarına kadar bu bölgede yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Ancak SSCB’nin dağılması 
ile başta Özbekistan’ın Fergane Vadisi olmak üzere Orta Asya’dan 1989 yılından itibaren 
zorunlu göçe tabi tutulan Ahıska Türkleri tarihi yurtları olan Gürcistan’ın Ahıska bölgesi-
ne dönmek istemişlerdir. Ancak hem o dönemin aşırı milliyetçi Gürcü yönetimi ve Ahıs-
kalıların göç ettirilmeleri ile bölgede (Ahalkalaki) çoğunluğu ele geçiren Ermenilerin de 
tepkisiyle Gürcistan Ahıskalıların tarihi vatanlarına dönmelerine izin vermemiştir. Orta 
Asya’nın Türk Cumhuriyetleri’ndeki evlerinden de kovulan Ahıska Türkleri’ne yine de ku-
cak açan ülke Azerbaycan olmuştur ve 9.463 aileden ibaret toplam 49.239 göçmen Ahıs-
kalıyı Azerbaycan’a kabul etmiştir. Ahıska Türkleri’ni kendi ülkesine kabul eden Azerbay-
can bu göçmenleri Bakü, Haçmaz, Nabran, Naftalan, Gebele, Ağcabedi, İmişli, Bilesuvar, 
Saatlı, Sabirabad, Oğuz ve İsmayıllı bölgelerine yerleştirmiştir.
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Yukarıdaki tabloda resmi rakamlara istinaden göçmenlerin % 32,1’inin Bakü ve Sum-
gayıt şehirlerinde meskunlaştıkları gösterilmektedir. Ancak bu resmi rakamlar gerçek 
durumu yansıtmamaktadır. Zira kırsal bölgelerdeki işsizlik ve elverişsiz yaşam koşulları 
sebebiyle göçmenlerin başkent Bakü ve Sumgayıt şehirlerine yığıldıkları bilinmektedir. 

Kaçkın ve Mecburi Göçmenlerin Mevcut İskan Durumu

Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzre toplam göçmenlerin yaklaşık 1/3’ü çeşitli 
şekillerde elde edilen evlerde yaşamaktadırlar. Evlerde yaşayan göçmenlerin ise yaklaşık 
% 55,6’sı büyük şehirlerde bulunmaktadır. Ermenistan ve Orta Asya’dan (Ahıskalılar) göç 
ettirilen 47 bin aileye (ki bu rakam toplam Kaçkın ailelerin % 95,6’sına tekabbül eder) ka-
lacak ev sağlanmıştır. Bu ailelerden yaklaşık 10 bin Kaçkın ikinci defa göçmen durumuna 
düşmüştür. 

Barınma sorunları büyük oranda çözülen Kaçkınlar ve bu sorunları çözülememiş 
Mecburi Göçmenler aşağıdaki şekilde kategorilere bölünebilirler.

Göçmenlerin yukarıda grafik olarak sunulan meskunlaşma durumları şu şekilde ol-
muştur: Çadırlarda 15.5.30 aileden ibaret 73.982 kişi, gecekondularda 19.782 aileden 
ibaret 98.979 kişi, devlete ait konutlarda, çocuk yuvalarında, okullarda ve yurtlarda 
43.905 aileden ibaret 175.255 kişi, tatil köyleri ve sanatoryumlarda 5.236 aileden ibaret 
kişi 20.240, akraba ve tanıdık evlerde 38.926 aileden ibaret 156.420 kişi, başkalarına ait 
olduğu halde göçmenler tarafından zaptedilmiş evlerde 8.954 aileden ibaret 35.472 kişi, 
inşaası yarım kalmış binalarda 8.954 aileden ibaret 44.502 kişi, çifliklerde 7.555 aileden 
ibaret 32.721 kişi, yük vagonlarında 2.076 aileden ibaret 8.859 kişi, yol kenarlarında ve 
toprakta kazılmış mağaralarda 3.418 aileden ibaret 14.864 kişi. 

Yanısıra işgal altında olmamasına rağmen Azerbaycan’ın Ermenistan ile olan sınır 
bölgeleri sürekli ateş hattında ve aynı zamanda ateş altında olduğu için bu bölgelerdeki 
insanlar da daha güvenli yerlere gitmek için evlerini terketmek durumunda kalmış ve 
göçmen durumuna düşmüşlerdir. Toplam 20.678 aileden ibaret 86.386 kişinin bölgelere 
göre dağılımı şu şekildedir:

Ağstafa: 328 aileden ibaret 1.152 kişi, Ağcabedi: 681 aileden ibaret 3.358 kişi, Gazah: 
1.712 aileden ibaret kişi, Gedebey: 87 aileden ibaret 313 kişi, Terter: 1.186 aileden ibaret 
4.973 kişi

Ağdam: 5.369 aileden ibaret 20.443 kişi, Fuzuli: 11.119 aileden ibaret 49.967 kişi, 
Nahçivan Muhtar Cumhuriyeti’nin Sederek Şeheri’nde 103 aileden ibaret 476 kişi ve Şe-
rur şehrinde ise 93 aileden ibaret 273 kişidir.

b) Geçinme Sorunları: 

Yapılan araştırmalarda Mecburi Göçmen ailelerinin 2/3’ünün gıda yardımı almalarına 
rağmen gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Ailelerin ancak % 25’i kendi 
ihtiyaçlarını bir şekilde karşılayabilmektedirler. Bugün göçmenlerin gelir kaynaklarının 
en önemlisi olarak, devlet (yardımlar, maaş, emekli aylığı, sosyal güvenlik yardımları) 

daha da azalarak % 45.8’e gerilemiştir. Kaçkınlar ve Mecburi göçmenler arasında aile 
reisinin kadınlardan oluştuğu ailelerin sayısında ise toplumun diğer kesimlerine göre de 
ciddi bir artış bulunmaktadır. Bunun genel göçmen ailelere oranı % 20’lere yaklaşmakta-
dır. Toplum içerisinde bu tür ailelerin geçim şartları haliyle daha kötü durumdadır. Mec-
buri göçmenlerin 17 yaşından küçük olanlar nüfus miktarı 196.480’dir. Ayrıca; 126.482 
kişi öğrenci, 301.359 kişi çalışabilir nüfus, 196.380 kişi işsizler, 116.554 kişi emekliler, 
5.000 kişi yetim çocuklar ve 4.000 kişisi ise kimsesizlerden ibarettir. 

Mecburi Göçmenlerin etnik yapısına baktığımızda Azerbaycanlıların 565.408, Rus-
ların 317, Kürtlerin 4.628 ve diğer etnik unsurların ise 131 kişiden ibaret olduğunu gör-
mekteğiz. Bu vesileyle Ermeniler Azerbaycan topraklarını işgal ederken toplum içerisinde 
bir ayırım yapmadan bütün meskun nüfus bölgeden sürülmüştür. 

Azerbaycan Devlet İstatistik Enstitüsü ülkedeki Kaçkın ve Mecburi Göçmenlerin top-
lam sayısını 1999 yılı istatistiklerine göre 1 milyon kişi olarak vermiştir. Yalnız bu rakam 
savaş ve işgal edilmiş bölgelere yakın yerleşim birimlerinden göç edenleri de kapsamak-
tadır. Ülkede resmi kayıttan geçen Kaçkın ve Mecburi Göçmenlerin 1999 yılı rakamlarına 
göre toplam sayısı 788.800 kişidir. Aynı kaynak Ermenistan’dan göç ettirilenlerin sayısı-
nı 192.100, Kazakistan’dan 1.600, Rusya’dan 1.000 ve Özbekistan’dan göç edenleri ise 
25.100 olarak vermiştir. 

Kaçkın ve Mecburi Göçmenlerin Mevcut Sorunları 

Kaçkın ve Mecburi Göçmenler birçok sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu 
sorunlar barınmadan eğitime kadar birçok alanda değişik şekillerde kendisini göstermek-
tedir. Sorunların çözümünde Kaçkın ve Mecburi Göçmenler arasında bir karşılaştırma 
yapıldığında Kaçkınların sorunlarının artık geçen yaklaşık 12 yıllık bir süreç içerisinde bü-
yük oranda çözüldüğü ve Mecburi Göçmenlere oranla nisbeten daha iyi şartlar içerisinde 
bulundukları gözlemlenmektedir. 

a)  Barınma Sorunları

Mecburi Göçmenler Azerbaycan genelinde daha ziyade 31 şehir ve bölgede sıklıkla 
meskunlaşmıştır. Azerbaycan yönetimi göçmenleri Bakü dışında diğer bölgelerde mes-
kunlaştırma politikası gütse de bunda pek başarılı olamamıştır. Zira başkent Bakü’nün 
yaşam ve geçim (iş imkanı) imkanları açısından daha uygun şartlarda bulunması se-
bebiyle göçmenler bir şekilde başkente yerleşmeye çalışmışlardır. Azerbaycan’ın bütün 
bölgelerindeki 72 idari bölgeden 57’si arazisinde yerleşen göçmenlerin tahminen % 43’ü 
şehirlerde, 1/5’i ise sınır bölgelerinde meskunlaştırılmıştır. Şehre yerleşenler daha ziyade 
okul, yurt, çocuk yuvası, pansiyon gibi devlete ait sosyal binalarda yerleştirilmişlerdir. 
Sınır bölgelerindekiler ise sosyal binaların yanısıra akraba ve tanıdıklarının yanlarına yer-
leşmişlerdir. Göçmen (kaçkın ve mecburi köçkün) yerleşim birimlerinin ekseriyetinde te-
miz su, elektrik, kanalizasyon v.s. gibi altyapı yatırımları yetersiz veya hiç mevcut değildir. 
Sigma Araştırma Merkezi’nin 1997 yılında yapmış olduğu bir çalışmada göçmenlerin sa-
dece % 7’sinin yaşadıkları yerlerin asgari yaşam standardına uygun olduğu anlaşılmıştır.
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ve öğrencilerin % 35’i ikinci ve üçüncü eğitimde okumaktadırlar. Göçmenlerin eğitim 
sorunları sadece okul binalarından ibaret değildir. Yanısıra okul binalarının kanalizasyon, 
su ve elektrik gibi altyapı yetersizlikleri, dersliklerin ve okul araç-gereçlerinin eksikliği 
de önemli sorunlar arasındadır. Birçok bölgede okul binası eksikliği yüzünden eğitim 
faaliyetleri çadır ve vagon okullarda sürdürülmeye çalışılmaktadır. Diğer yandan büyük 
maddi ve manevi baskılar altında ezilen göçmen çocukları çeşitli sebepler yüzünden dü-
zenli olarak okula gidememektedirler. Okul binası sorununun ön plana çıkmasındaki en 
önemli sebeplerden biriside mevcut okullarda göçmenlerin meskunlaşmasıdır. Toplam 
52,900 göçmen okul binalarında yaşamaktadırlar. Göçmenler içerisinde ki eğitimcilerin 
ancak 20 bin kadarına iş bulunabilmiş geri kalan 5 bin eğitimci ve 2,500 öğretmen işsiz 
durumdadır. 

e)  Sağlık Sorunları

Kaçkın ve Mecburi Göçmenlerin en önemli sorunlarından birisi de sağlık sorunlarıdır. 
Su, elektrik ve kanalizasyon gibi altyapı yatırımlarından yoksun olarak oldukça kötü şart-
lar altında yaşamlarını sürdürmek durumunda kalan Kaçkın ve Mecburi Göçmenler kötü 
yaşam koşulları, sağlık kurumları ve ilaç eksikliği, yetersiz beslenme ve özellikle de temiz 
içme suyu yokluğu sebebiyle sıkça enfeksiyonel salgın hastalıklara yakalanmaktadırlar. 
Yetersiz beslenme özellikle de çocuklar için ciddi bir tehlike olmaya devam etmektedir. 
Göçmen çocukların yaklaşık % 35’i yetersiz beslenme sebebiyle başta anemi olmak üze-
re bir çok hastalığa yakalanmışlardır.

Sağlık Bakanlığı ve çeşitli uluslararası yardım kuruluşları (Türk Kızılayı da dahil) kur-
muş oldukları “çadır şehirciklerinde” çadır sağlık birimleri de oluşturmuş olmalarına rağ-
men bütün bunlar yeterli olmamakta ve göçmenler ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya 
bulunmaktadırlar. Kaçkın ve Mecburi Göçmenler arasında var olan fiziki hastalıkların ya-
nısıra savaşın ve kötü yaşam koşullarının getirdiği önemli oranda psikolojik rahatsızlıklar 
da mevcuttur. 

Göçmenler için bir diğer sorunda çocuk ölümlerinin ve özellikle de 50 yaşın üzerindeki 
insanlar arasındaki ölüm oranlarının artmasıdır. Göçmenlerin büyük bir kısmının önceki 
dönemde yaşamlarını sürdürdükleri yayla ve köy ortamından büyük şehir ve kasabalarda 
çok zor şartlar altında yaşamak durumunda kalmışlardır. Göçmenlerin hem çeşitli sosyal 
ve psikolojik baskılar altında olmaları ve hem de alışamadıkları bu yeni şartlar içerisinde 
özellikle de belirli bir yaşın üzerinde olanları kısa süre içerisinde yaşamlarını kaybetmeye 
başlamışlardır. 

f)  Can Güvenliği Sorunları

Geri planda kalmış olmanın, unutulmuşluk ve ihmal edilmişlik hissiyatı içinde bulu-
nan bu insanlar hem Bakü halkına hem de yerleştirildikleri bölgenin halkına karşı tavırlar 
almaya başladılar. Şüphesiz bir işle geçimini temin edemeyen, hala çok zor şartlar altın-
da yaşam mücadelesi veren Kaçkın ve Mecburi Göçmenler Azerbaycan’a sosyal-iktisadi 
yönden ek bir külfet getirmiştir. Çok sayıda Kaçkın ve Mecburi Göçmenin yaşadığı şehir 

gözükmektedir. Yanısıra; göçmenler tarafından kurulan özel işyerleri, geçici işler ve çe-
şitli kurumlardan alınan küçük krediler gelmektedir. Kredi kurumları içerisinde bankalar 
bulunmamaktadır. 

Halihazırda Kaçkın ve Mecburi Göçmenlerin gelir kaynakları arasında Sivil Toplum 
Kuruluşları’nca ve bazı devletlerce yapılan insani yardımlar önemli bir yer tutmaktadır. 

Kaçkın ve Mecburi Göçmenler Azerbaycan toplumu içerisinde yoksul kesimin en alt 
tabakasında bulunmaktadırlar. Toplumun bu kesimindeki mevcut yoksulluk Azerbaycan 
toplumunda bazı sosyal erezyonlara da sebep olmaktadır. Özellikle göçmen ailelerde 
genç nüfus arasında ciddi bir tehlike olarak ortaya çıkan bu durum klasik Azerbaycan 
ailesinin gelecek yapılanması üzerinde ciddi sorunlara yol açabilecek niteliktedir. 

c)  İşsizlik Sorunları

Göçmenlerin geçim sorunları ile de direkt ilgili olan bu sorun göçmenlerin zor yaşam 
koşullarında sıklıkla karşılaştıkları bir sorundur. Göçmenlerin % 49,7’sini çalışabilir iş-
gücüne sahip nüfus oluşturmaktadır ki, bu nüfus içerisinde işsizlik çok yüksek boyutlar-
dadır. Göçmenler arasında çalışabilir nüfusun ancak % 33,9’u iş bulabilmiştir. Çalışabilir 
nüfusun büyük bir kesimini (% 34,2) tarım sahasında, % 6,6’sı eğitim, % 5,4’ü sağlık 
ve % 4,9’u ise inşaat sahasında çalışabilir nüfustur. Çalışabilir nüfusun 1/3’ü ise vasıfsız 
işgücü statüsündedir. 

Sigma Araştırma Merkezi’nin 1997 yılında Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenler arsasın-
da yapmış olduğu bir kamuoyu yoklamasında göçmenlerin % 92.5’inin en az bir yıldır iş 
aradıkları ortaya çıkmıştır. Zor yaşam şartları altında bulunan Göçmenler için işsizlik en 
önemli sorunlar arasındadır. Kamuoyu yoklamasına katılan göçmen ailelerin % 7.3’ünün 
aile reisleri başka bir yerde çalıştıkları için ailesinden ayrı yaşamaktadır. 

Göçmenlerin büyük bir kısmı (% 41) daha önce tarım sahasında çalışmışlardır, bu 
sebeple de bunların çoğunun yaşadığı büyük şehirlerde kendi yeteneklerine göre iş bu-
labilmeleri son derece güç olmaktadır. Göçmenler arasındaki işsizliğin yüksek seviyede 
olması onların bir kısmının diğer yollara (yasa dışı) sapmasına da sebep olmaktadır. 

d)  Eğitim Sorunları 

Göçmenlerin geri dönme süreleri uzadıkça bunlar için yeni sorunlar da ortaya çık-
maktadır. Zira yaklaşık 10 yıldır göçmen durumunda yaşayan bu göçmenler yaşamın 
doğal süreci içerisinde hem bir taraftan ölümler sebebiyle nüfusun bu kesiminde nisbi 
bir azalma söz konusu iken diğer yandan yeni doğumlar sayesinde göçmen nüfusuna 
yeni üyeler de katılmaktadır. Göçmen olarak doğan bu çocukların geçinme, barınma gibi 
diğer sorunlarının yanısıra hem de eğitim sorunları gündeme gelmektedir. Azerbaycan 
yetkilileri bu sorunu çözmek için ülkede faaliyet gösteren yaklaşık 4.600 okuldan 707’sini 
göçmenlere ayırmıştır. Bu okullarda yaklaşık 100 bine yakın göçmen çocuğu eğitim ve 
öğretim görmektedir. Bu okulların bir kısmı çadır şehirlerinde bulunmaktadır. Mevcut 
okul ve bina sıkıntısı bu okullarda ikinci ve hatta üçüncü eğitimi zorunlu hale getirmiştir 
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Ancak 2000 yılına kadar yapılması düşünülen iki yıllık bu program maalesef başarılı 
bir uygulama imkanı bulamamıştır.

Azerbaycan’da 2000 yılına kadar göçmenlerle ilgili uygulanan devlet politikası göç-
menlerin işgal edilmiş bölgelere yakın yerlerde ve geçici barınaklarda yaşamlarını sür-
dürmeleri ve işgal edilmiş toprakların işgalden kurtarılmasının ardınca kendi evlerine 
dönüşlerini kolayca sağlamak için yerleşik düzene izin verilmemiştir. İşgalin uzun sür-
meyeceği varsayımından hareket eden bu görüşün 2000 yılına gelindiğinde geçerliliğini 
artık daha fazla devam ettiremeyeceği anlaşılmıştır. Zira hem işgalin ne zaman sona ere-
ceği hususunda ortada netleşmiş bir tarih mevcut değildir ve hem de bu şekildeki iskan 
politikası ile göçmenler oldukça ağır şartlarda yaşamlarını sürdürmekteydiler. Bu tarihten 
itibaren göçmenlerin u-yeni kurulacak belirli “Göçmen kasabalarında” yerleştirilmeleri 
planlanmaktadır.

Göçmenlere Yardım Eden Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

Göçmen sorunları ile ilgilenen yaklaşık 40 uluslararası “Sivil Toplum Kuruluşları” 
(STK) 1992-2000 yılları arasında Azerbaycan’da yaklaşık 350 milyon $’lık bir harcama 
yapmışlardır. 1992 yılından itibaren aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerle 
beraber yerel ve uluslararası insani yardım kuruluşları Azerbaycan’daki göçmenlere yar-
dım etmeye başlamışlardır. 

Ancak uluslararası yardımların kuruluşları ve devletlerin Azerbaycan’a yeterince ve 
adil bir yardım yaptıklarını söylemek güçtür. The Washington Post gazetesinde çıkan 
bir değerlendirme yazısında bu durum açıkça gözler önüne serilmiştir. ABD (ülkelerde-
ki demokratikleşme v.s gibi kriterlere göre) dış yardımlarını alan ülkeler sıralamasında 
GSYİH’ye (GDP) göre Ermenistan dünyada İsrail’den sonra ikinci sıradadır. Halbuki Gü-
ney Kafkasya’da nüfus açısından en kalabalık ve en fazla göçmen nüfusu barındıran ülke 
Azerbaycan’dır. Demokratikleşme açısından ise Azerbaycan ile Ermenistan arasında da 
ciddi bir farklılık bulunmamaktadır.

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere Azerbaycan topraklarının % 20’sini işgal 
eden, 1 milyon insanı göçmen durumuna düşüren Ermenistan adeta ödüllendirilmiş 
Azerbaycan ise bütün bunların yanısıra ABD Kongresinin 907 nolu yaptırım kararıyla ce-
zalandırılmıştır.

Diğer taraftan uluslararası kurumlardan ve ülkelerden alınan yardımların bir kısmının 
göçmenlere ulaşmadığı ve pazarlarda satıldığı, paylaşımın adil yapılmadığı, bazı yerel 
yöneticilerin göçmen nüfusunu bilerek fazla gösterip aradaki farkı kendisinin aldığı v.s. 
gibi iddialar Azerbaycan’ın gündeminden hiç eksik olmamıştır. Hatta bu konuda çeşitli 
suçlamalarla bazı yöneticilerin mahkumiyet aldıkları da bilinmektedir. 

merkezlerinde istenmeyen bazı olayların meydana gelmesi doğaldır. Kapıları kırılarak iş-
gal edilen evler, hırsızlık, ahlaki buhran, dilencilik vb. gibi toplumsal olayların sayısında 
gözle görülen bir artış vardır. Devlet bu konuda çalışmalar yaparak insanların can ve mal 
güvenliğini sağlamaya çalışmaktadır.

Kurumsal Altyapı

Azerbaycan’da göçmenlerin sorunları ile ilgilenen “Dövletgaçgınkom” Devlet Göç-
men Sorunları Genel Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu kurumun 1995 yılı bütçesi 50,6 Mi-
yar 1998’de 60 milyar Manat, 1999’da 110 milyar Manat ve 2000 yılında ise 148 milyar 
Manat olmuştur. Bu rakkam 2001 yılı bütcesi için 189,5 Milyar Manat olarak planlanmış-
tır. Ayrıca diğer ilgili bakanlıklar ve kurumlar göçmenlerle ilgili olarak kendi içlerinde ya 
yeni birim oluşturmuş veya kurumsal koordineye gitmiştir. 

Göçmenlerle ilgili Hukuki Durum

Azerbaycan Devlet Başkanı 18 Ekim 1997 tarihinde “1948-1953 Yıllarında Azerbay-
canlıların Ermenistan SSC Arazisindeki Tarihi-Etnik Topraklarından Toplu Şekilde Tehcir 
Edilmesine Dair” Fermanı imzalayarak bu durumu Azerbaycan Hükümeti nezdinde res-
mileştirmiş ve ayrıca “Göçmenler ve Mecburi Göçmenlerin Statüsü Hakkında” ve diğer 
ilgili kanunlar ile de göçmenlere devlet tarafından bir statü verilmiştir. 1995-2000 yılları 
arasında göçmenler ile ilgili Azerbaycan Devlet Başkanı’nın 15 Fermanı ve Azerbaycan 
Parlamentosu’nun ise 12 kanun çıkarmıştır. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan karar-
nameler de eklendiğinde toplam 110 adet ferman, kanun ve kararname çıkarılmıştır. Göç-
menlere verilen “Göçmen” statüsü ise daha savaşın ilk yıllarına rastlayan 29 Eylül 1992 
tarihidir. 

6 Ekim 1999 tarihinde Azerbaycan Devlet Başkanı’nın imzaladığı bir ferman ile mec-
buri göçmenlerin devletten aldığı aylık yardım yemek masrafı 1998 yılına göre 3 defa 
artırılarak 2000 yılında 20 bin Manat’a çıkarılmıştır. 

Azerbaycan’ın Göçmen Politikası

Azerbaycan Devlet Başkanı’nın “...işgal edilmiş bütün rayonlardan kovulmuş, şimdi 
kaçkın ve göçmen durumunda yaşayan vatandaşların sorunları bizim için ve şahsen be-
nim için bir numaralı sorundur” diyerek göçmenlere Azerbaycan devletinin verdiği önemi 
belirtmiştir. Azerbaycan göçmen sorunlarını 17 Eylül 1998 yılında kabul ettiği “Kaçkın-
ların ve Mecburi Göçmenlerin Sorunlarının Halli Üzere Devlet Programı” ile bu konudaki 
politikasını “devlet programı” şeklinde hayata geçirmeye çalışılmıştır. Bu programa göre;

- Kaçkın ve Mecburi Göçmenlerin bir kısmı işgalden kurtarılmış rayonlarda, tarım-
sal koşulların uygun olduğu ve diğer iş imkanları geniş olan rayonlarda yeni “Göçmen 
Kasabalar”ın yapılarak Kaçkın ve Mecburi Göçmenlerin bu kasabalara yerleştirilmesi;

- Kaçkın ve Mecburi Göçmenlerin hali hazırda yaşadıkları yerlerde fiziksel ve sosyal 
altyapı sorunları çözülerek işyeri imkanlarının açılması ve bu sayede Kaçkın ve Mecburi 
Göçmenlerin durumlarında iyileştirmelerin yapılmasına çalışılmıştır. 
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No Kaçkın ve Mecburi Göçmenlerin Kategorileri Sayı Toplam
içindeki %

A İşgalden kurtarılmış rayonlarda önceki yaşadıkları yerlere dönen 
göçmenler (Nahçivan, Ağdam, Akstafa, Ağcabedi, Gedebey, Fuzuli) 80.044 9,93

B Çadırlarda, barakalarda, tren vagonlarında, toprak 
mağaralarda, inşaatlarda ve diğer yerlerde meskunlaşanlar 118.997 14,77

C
Kaçkın ve Mecburi Göçmenlerin sıkça meskunlaştıkları Rayonlarda 
(Abşeron, Ağdam, Ağcabedi, Beylegan, Bilesuvar, Berde, İmişli, 
Yevlak, Geranboy, Saatlı, Sabirabad, Terter, Fuzuli, Hanlar, Şemkir)

357.125 44,32

D
Bakü şehrinde yaşayanlar; Bunlardan:
Sosyal binalarda
İnşaatlarda
Özel ve devlet evlerinde

226.388
62.545
404
163.389

28,09
7,76
0,05
20,28

E

Sumgayit ve diğer büyük şehirlerde yaşayanlar; Bunlardan:
Sosyal binalarda
İnşaatlarda
Özel ve devlet evlerinde
Yol kenarlarında yaşayanlar

128.333
37.602
3.780
86.051
900

15,93
4,67
0,47
10,68
0,11

F
Köy bölgelerinde yaşayanlar; Bunlardan:
Sosyal binalarda
Özel ve devlet evlerinde

79.789
257.340

9,9
31,94

Gruplar İhtiyaç Derecesine Göre Kaçkın ve 
Mecburi Göçmen Grupları Sayı %

I. Şiddetle Acil 
İhtiyaç Duyanlar

Çadırlarda, tren vagonlarında ve 
inşaatlarda yaşayanlar 63.510 7,9

II. Acil İhtiyaç 
Duyanlar

Toprak mağaralarda, yol kenarlarında ve 
köylerdeki sosyal binalarda yaşayanlar 104.406 12.9

III. 
İhtiyaç Duyanlar

Baraka kasabalarda, Bakü ve Sumgayit gibi 
büyük şehirlerde sosyal binalarda yaşayanlar 131.017 16,3

IV. Kısmen İhtiyaç 
Duyanlar Özel, devlet ve diğer evlerde yaşayanlar 506.780 62,9

  Kaçkın ve Mecburi Göçmenlerin Toplam Sayısı 805.713 100

  

Güney Kafkasya Ülkelerine Yapılan ABD Dış Yardımları. 

Ülkeler Nüfus ABD Yardımı Göçmen nüfusu
Ermenistan 3.500.000 619 milyon $ Toplum içerisinde eritilmiştir.
Gürcistan 5.500.000 443 milyon $ 300.000
Azerbaycan 7.500.000 92 milyon $ 1 milyon

DEĞERLENDİRME:

1988 yılından itibaren göçmen olarak yaşayan yaklaşık 1 milyon Azerbaycan Türkü 
çok ağır şartlar altında yaşamlarını sürdürmektedirler. Çeşitli ülkeler ile yerel ve ulus-
lararası yardım kuruluşlarından alınan yardımlar ile yaşamlarını sürdürmeye çalışan 
göçmenlerin geleceğe umutla bakabilmeleri için ortada ne Azerbaycan devleti ve ne de 
bölgesel ve uluslararası güçler tarafından atılmış somut hiç bir adım bulunmamaktadır. 
Azerbaycan’ın ve haliyle göçmenlerin en büyük umutları Türkiye’dir. Ancak ülkemizin 
içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar Türkiye’nin Azerbaycan göçmenleri ile yeterince 
ilgilenmelerine olanak tanımamaktadır. Ancak mevcut şartların içerisinde de yapılabile-
ceklerin en iyisinin yapıldığını söylemekte pek mümkün değildir. Diğer yandan Türkiye 
kamuoyu da yanıbaşımızda kardeşimiz olan 1 milyon göçmene gerekli ilgiyi gösterme-
miştir. Bunun bir çok geçerli sebebi olmasının yanısıra en önemli sebeplerden birisi de 
kamuoyumuzda bu konunun yeterince bilinmemesidir.

 Azerbaycan bağımsızlığın ilk yıllarını sancılı geçirmiş birçok dış tehdit, iç istikrarsız-
lık ve ekonomik zorluklarla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Ancak bağımsızlıktan 
artık on yıl geçmiştir ve ülke özellikle yapmış olduğu petrol ve doğal gaz anlaşmaları ile 
ekonomik sorunlarını çözme yoluna girmiştir. Azerbaycan halkının sıradan kesimleri gibi 
göçmenler de umutlarını petrolden gelecek olan gelire bağlamışlardır. Zira yaşanan bu 
umutlarda petrol geliri ile hem güçlü bir ordu kurularak topraklar işgalden kurtarılacak ve 
hem de göçmenlere olan devlet yardımı artacaktır.

Kaçkınların ve Mecburi Göçmenlerin evlerine dönebilme umutları her geçen zaman 
içerisinde biraz daha azalırken artık 10 yılı çoktan aşmış olan bu zaman dilimi içerisinde 
bu göçmenlere yardım eden yerel ve uluslararası yardım kuruluşlarının da sayısında gi-
derek bir azalma görülmektedir.

Azerbaycan halkının her ferdi gibi göçmenlerin de en büyük dileği Ermenistan tara-
fından işgal edilmiş topraklarının kendilerine verilmesi ve en temel haklardan olan kendi 
evlerinde ve kendi yurtlarında yaşamak haklarının geri iade edilmesidir. 

Dış yardımların giderek azaldığı ve içeride ise giderek umutların tükendiği bir ortam-
da yüzyılın dramını yaşayan Azerbaycan Türkleri’ne yardım elini uzatmak Azerbaycan hü-
kümetinin vatandaşlarına olan tabii vazifesi, uluslararası kurumların insanlık adına olan 
borcu ve Türk insanının ise bir kardeşlik görevidir. Azeri göçmenler ise herkesten ve fakat 
özellikle de Türk kamuoyundan bu borcun ödenmesini beklemektedirler.
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ANKARA - PEKİN İLİŞKİLERİ 
VE DOĞU TÜRKİSTAN

Seyit TÜMTÜRK
Dünya Uygur Kongresi Genel Başkan Yardımcısı

1997 sonrasında hareketlenmeye başlayan, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Doğu 
Türkistan’da yaşanan olaylar ile birlikte kopma noktasına gelen Türk - Çin ilişkileri, son 
aylarda artan karşılıklı üst düzey diplomatik ziyaretlerle hızla gelişiyor.

Bu çerçevede, Çin’in Urumçi olayları sonrası gerginleşen Çin-Türkiye ilişkilerini dü-
zeltmek ve Türkiye’de zedelenmiş imajını yeniden oluşturmak amacıyla geçtiğimiz ay 
“Türkiye’de Çin’i Yaşayın” etkinlikleri düzenlenmiştir. Söz konusu etkinliklerin bir bölümü 
olan Türk düşünce kuruluşlarındaki uzmanların Çin düşünce kuruluşlarını ziyaret etmesi 
ve aynı şekilde Çinli uzmanların Türk düşünce kuruluşlarını ziyaret etmesiyle birlikte, iki 
ülke ilişkilerini güçlendirecek toplantıların düzenlenmesi planlanmaktadır.

Çin’in düşünce kuruluşları, 1950’li yıllarda kurulmaya başlamıştır ve bine yakın ku-
ruluşun çoğu da devlete bağlı biçimde faaliyetlerini yürütmektedir. Soğuk Savaş boyun-
ca Çin’in dış politikasında önemli rolleri üstlenen Çin düşünce kuruluşları, Soğuk Savaş 
sonrasında da dünya çapında araştırma ve fikir üretmeye devam etmektedir. Türkiye’ye 
nispeten güçlü konumda olan Çin düşünce kuruluşlarında çalışan uzmanların arasında 
Türkiye uzmanları çok azdır. Mevcut 5-6 Türkiye uzmanının yalnızca birkaçı Türkiye’deki 
gelişmeleri Türkçe olarak ve diğerleri de İngilizce ve Rusçadan takip etmektedir.
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bir şekilde dâhil olması ve benzer kuruluşlar arasında uzman değişiminin yapılmasının 
önemine vurgu yapmıştır.1

Bu bağlamda, geçtiğimiz Ekim ayı başında Ankara’ya resmî bir ziyaret gerçekleştiren 
Çin başbakanının ardından, Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 28 Ekim–2 Kasım 
2010 tarihleri arasında beraberindeki işadamlarıyla birlikte Çin’e önemli bir ziyaret ger-
çekleştirmiştir. Ankara’da imzalanan ve ulaştırmadan enerjiye kadar uzanan geniş kap-
samlı sekiz antlaşmaya ilave olarak, iki ülke arasında stratejik işbirliği konseyini kuracak 
yeni bir antlaşma imzalanmıştır. Türk ve Çin hava kuvvetleri arasında geçen ay Konya’da 
gerçekleştirilen Anadolu Kartalı tatbikatının gösterdiği gibi, iki ülke arasındaki ilişkiler 
giderek hem derinleşiyor hem de çeşitleniyor. En önemlisi ise iki başkentteki siyasi elitler 
arasında artık siyasi güvenin tesis edilmiş olmasıdır. Bunun en önemli göstergesi ise iki 
ülke arasındaki en çetrefilli konuyu oluşturan Uygur Türkleri konusunda ulaşılan karşılıklı 
anlayıştır.

Pekin ve Ankara, Uygur sorunu üzerinden gerginliği sürdürmek yerine, küresel sis-
temin yeniden yapılanma sürecinin kendilerine sunduğu işbirliği fırsatlarına odaklanma-
larının çok daha önemli olduğunun farkına varmış görünmektedir. Pekin için Ankara ile 
kurulacak siyasi ve stratejik ilişkiden beklenen en önemli somut faydalardan biri, Doğu 
Türkistan’ın istikrarının sağlanmasında Türkiye’nin desteğinin alınmasıdır. Zira Türkiye, 
Uygurlar konusunda kendisini tarih ve insanlık önünde sorumlu hissetmekte ve gerekti-
ğinde Çin ile ilişkileri germe pahasına Çin’deki Müslüman azınlığın durumunu uluslarara-
sı platformlarda gündeme getirmekten çekinmemektedir.2  Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 
olayları “adeta soykırım”3 diye nitelemesi4 bunun en somut göstergesidir.

Pekin’in Davutoğlu’nun Çin ziyaretine Kaşgar’dan başlamasına onay vermesi, Çin’in 
Uygurlar konusunda Türkiye’nin hassasiyetlerini anladığını ve bu konuda Ankara’ya gü-
vendiğini göstermektedir. İki ülke arasındaki yeni zımni siyasi mutabakat tam da bu olsa 
gerektir ki, Davutoğlu bunu “tarihin normalleştirilmesi” olarak nitelemektedir.

Çin’i Türkiye’ye yaklaştıran birkaç temel motiften söz edilebilir. Birincisi, Türkiye artık 
soğuk savaş şartlarındaki gibi dış politikası NATO tarafından belirlenen edilgen bir aktör 
değildir. BM Güvenlik Konseyi’nden İKÖ’ye, G-20’den CICA’ya kadar pek çok uluslararası 
platformda farklı aktörlerle bağımsız ilişki kurma potansiyeline sahip yükselen bir güçtür. 
Böyle bir ülkeyi karşısına almaktansa, birlikte hareket etmek Çin için stratejik bir tercih 
haline gelmiştir. Özellikle Mavi Marmara olayında Ankara’nın gösterdiği devlet refleksi ve 
İran nükleer krizinin aşılmasında Türkiye’nin Brezilya ile birlikte kotardığı nükleer yakıt 
takası antlaşması, Çin üzerinde önemli etki yaratmış gözükmektedir. Dahası, Çin’e yakın 
komşu alanlardaki Afganistan ve Pakistan’da devam eden ABD ve NATO’nun askerî ope-
rasyonları bölgesel istikrarsızlık adına Çin’i inanılmaz derecede rahatsız etmektedir. Hem 
Çin hem de Türkiye’nin yakın dostu ve müttefiki olan Pakistan’ın geleceği de Ankara ve 

1    Doç. Dr. Erkin Ekrem, “Türk ve Çin İlişkileri: Düşünce Kuruluşları Arasında İşbirliği”, http://www.turksam.org/tr/a2240.html
2    Prof. Dr. Birol Akgün, “Davutoğlu’nun Kaşgar Ziyareti ve Değişen Türk-Çin ilişkileri”,  Zaman (01.11.2010)
3    “Başbakan: Çin’de olanlar ‘adeta soykırım’”,  Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr/dunya/12046635.asp
4    “Erdoğan ‘Adeta soykırım’ dedi”, Radikal, http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetay&Date=11.07.2009&Article 
       ID=944578

 Türk-Çin resmi düşünce kuruluşları ve uzmanların karşılıklı ziyaretleri, her iki ülkenin 
Dışişleri Bakanlıklarına bağlı stratejik merkezleri arasında gerçekleşiyordu. Sivil düşün-
ce kuruluşları arasındaki ilişkiler ilk defa 2000-2005 yılları arasında ASAM’da (Avrasya 
Stratejik Araştırmalar Merkezi) ve Çin’in Dışişleri Bakanlığı ile Çin Genelkurmaylığı’na 
bağlı düşünce kuruluşları tarafından gerçekleştirilmişti. Türk-Çin düşünce kuruluşları ve 
uzmanları arasındaki toplantılar, daha çok kendi ülkelerinin küresel ve bölgesel sorunları 
veya bazı konular üzerinde görüş beyanıyla sınırlı kalmış, Türk-Çin ilişkileri konusu yo-
ğun bir şekilde işlenmemiştir. Bunun nedeni uluslararası siyaset, ekonomik arka planlar 
ve her iki ülkenin dış politika önceliklerinin farklı olmasıdır, bir diğer mesele de ikili iliş-
kileri olumsuz etkileyerek Türkiye aleyhine gelişen ikili ticaret ilişkileri ve Doğu Türkistan 
sorunudur. ASAM’ın çöküşüyle Türk-Çin düşünce kuruluşları arasındaki karşılıklı ziyaret-
ler ve ilgilenilen konular üzerinde toplantılar düzenlemek gibi faaliyetler azalmıştır.

Urumçi olayları Çin yönetiminin hem Doğu Türkistan meselesi hem de Türkiye 
politikasını yeniden düşünmesine sebep olmuştu. Bunu üzerine Pekin Hükümeti Ma-
yıs 2010’da “Uygur açılımı” politikasını uygulamaya başlamış ve Türkiye’ye yönelik 
“Türkiye’de Çin’i Yaşayın” projesini başlatmıştır. Bu çerçevede Çin düşünce kuruluşları 
USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu) ve TÜRKSAM (Uluslararası İlişkiler 
ve Stratejik Analizler Merkezi) gibi Türk düşünce kuruluşlarını ziyaret etmek ve birlikte 
ikili ilişkileri ilgilendiren konularda görüşmeler gerçekleştirilmesini planlamıştır. Çin dü-
şünce kuruluşlarının USAK’ı tercih etmesinin nedeni, USAK’ın Türk dış politikasında etkili 
olması ve TÜRKSAM’ı tercih etmesi ise, TÜRKSAM’ın Doğu Türkistan meselesi ile ilgi-
lenmesidir. Bu bağlamda 18 Ekim 2010 tarihinde Çin düşünce kuruluşlarının uzmanları 
TÜRKSAM ile Türkiye-Çin İkili İlişkileri ve Orta Doğu Barış Görüşmeleri konulu ve USAK 
ile de, Uluslararası Sistemin Yeniden Yapılandığı Bir Ortamda Türkiye-Çin İlişkileri konulu 
konferansları gerçekleştirmiştir. Bundan önce USAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamer 
Kasım’ın başkanlığında ve bazı Türk düşünce kuruluşlarının uzmanlarından oluşan bir 
heyet Doğu Türkistan dâhil Çin’i ziyaret etmişti.

 Çin düşünce kuruluşlarının Türk düşünce kuruluşları ile ilişkilerini arttırmasının ne-
deni ve hedefini ise, Çin Halk Cumhuriyeti Basın Ofisi Başkan Yardımcısı Wang Zhong-
wei, 18 Ekim 2010’da USAK’ı ziyaret ederken ifade etmiştir. Wang Zhongwei, iki ülkenin 
düşünce kuruluşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekmiştir. Bu 
bağlamda USAK’ın Türk dış politikasında önemli rolünü önemsediğini ifade eden Wang 
Zhongwei, hedeflerini de ortaya koymuştur:

1. Karşılıklı strateji aklının geliştirilmesi,
2. İki ülke arasında gerçekçi işbirliği mekanizmaları hakkında araştırmaların yapıl-

ması,
3. Kültürel değişimin geliştirilmesi konusunda araştırmaların yapılması,
4. Bölgesel ve küresel sorunların çözümü bağlamında araştırmaların yapılması.
Söz konusu hedefler doğrultusunda geliştirilebilecek stratejilere de konuşmasında 

yer veren Wang Zhongwei, taraflar arasında doküman değişimi, ortak sorunların çözümü 
bağlamında araştırma yapılması, Çin’in Türkiye Büyükelçiliği’nin sürece katkılarıyla aktif 
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faaliyetleri bile Türk müteahhitlik sektörüne yeni açılımlar sağlayacak boyuttadır. Ayrıca 
karayolu inşasında, havaalanı işletmeciliğinde ve petro-kimya alanında iş yapan firmalar 
için bölgede önemli yatırım fırsatları vardır. TİM, DEİK, TÜSİAD, TUSKON gibi ilgili kuru-
luşlar bölgeye yönelik iş ve yatırım imkânları için projeler geliştirmelidir.

Öte yandan bölge ile sürekli bir işbirliği için ulaşım kolaylığı çok önemlidir. 
Davutoğlu’nun ziyareti sırasında bir an önce İstanbul-Urumçi arasındaki uçak seferleri-
nin başlatılması için Çin’le anlaşma yolları aranmıştır.5 İstanbul-Urumçi arası doğrudan 
uçuşla yalnızca beş saattir. Dahası, düzenli uçak seferleri karşılıklı ticareti ve turistik zi-
yaretleri de artıracaktır. İlişkiler geliştikçe, yatırımlar arttıkça Uygur halkının ekonomik 
durumu da düzelecektir. Ekonomik yoksulluk ve siyasi baskı nedeniyle bunalan bölge 
halkı için Türk şirketlerinin oralardaki varlığı onları psikolojik olarak da rahatlatacaktır. 
Kalıcı işbirliği ve pozitif bir anlayış için eğitim ve kültür alanında da işbirliği imkânları ge-
liştirilmelidir. Örneğin Türk ve Çin üniversiteleri arasında karşılıklı değişim antlaşmaları 
imzalanıp, eğitim bursları ihdas edilebilir. Diğer yandan tarihî ilişkilerin canlandırılması 
açısından, şehirlerimiz arasında kardeş şehir antlaşmaları da yapılabilir. Örneğin Kaşgar 
ile Konya, Urumçi ile Bursa, İstanbul ile Şanghay kardeş şehir ilan edilebilir.

Kısacası, bugünlerde Çin ile Türkiye arasında gelişen iyi ilişkiler ve karşılıklı güven 
ortamına dayanarak, Türk insanı genel anlamda Çin ile özelde ise kardeş Uygur halkının 
yaşadığı coğrafya ile her düzeydeki ilişkilerini geliştirmelidir. Böylece yüzlerce yıldır ko-
puk olan halklar arası iletişim de yeniden kurulacaktır. Unutmayalım ki; Türk dünyasının 
da İslam dünyasının da Doğu’daki jeopolitik sınırı bu bölgedir ve Çin ile açılan kanalları 
kullanarak İstanbul ve Kaşgar’ı yeniden buluşturmak bizim için tarihî bir sorumluluktur.6

Türkiye - Çin İlişkilerinde Uygur Köprüsünün Rolü

Ocak ayı başında Çin Ticaret Bakanı Chen De Ming (Çın Dı Min) eşliğinde Çin’in 57 
büyük şirketinden oluşan büyük bir heyet Türkiye’yi ziyaret etti.7 Çin Ticaret Bakanı Chen 
Deming’in ziyaretiyle yaşanan bir ilk, 1995 yılından beri ifade edilen, Türkiye’nin “Uygur-
lar iki ülkenin dostluk köprüsüdür” politikasını kabul etmesidir. 7 Ocak günü Başbakan 
Recep Tayip Erdoğan, Çinli Bakan Chen Deming’i kabul etmiş ve Uygur meselesi her za-
man olduğu gibi gündeme gelmişti. Görüşme sırasında Uygur bölgesinde yaşanan olay-
lardan büyük üzüntü duyduğunu belirten Başbakan Erdoğan, “Çin’in toprak bütünlüğüne 
ve tek Çin’e saygı duyuyoruz. Toplumsal bütünlüğüne büyük önem veriyoruz”8 demişti. 
Uygurlar’ın Türkiye’de yaşayan akrabaları olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, bu ne-
denle Uygurların huzur ve refahının önemli olduğunu, Uygurları iki ülke arasında dostluk 
köprüsü olarak gördüklerini ifade etmişti. Türkiye’nin Uygurlarla bağlarını saygıyla kar-
şıladıklarını belirten Çin Ticaret Bakanı Chen Deming, kendilerinin de Uygurları dostluk 
köprüsü olarak gördüklerini belirtmişti.

5    “Çin’le stratejik ilişki derinleşiyor, ilk adım yeni konsolosluk olacak”, Zaman, http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1048226&title=cinle- 
       stratejik-iliski-derinlesiyor-ilk-adim-yeni-konsolosluk-olacak
6    Prof. Dr. Birol Akgün, “Çin İzlenimleri-(II): Doğu Türkistan ve Uygurlar”, http://www.sde.org.tr/tr/kose-yazilari/632/cin-izlenimleri-ii-dogu-
       turkistan-ve-uygurlar.aspx
7    Cihan Uğur, “ Çin Ticaret Heyeti ve Türk-Çin Ekonomik İlişkileri”, http://www.turksam.org/tr/yazdir1900.html
8    “Çinliler 3. Boğaz Köprüsü’ne talip”, Radikal, http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetay&Date=&ArticleID=973295

Pekin’i işbirliğine zorlamaktadır. Zira istikrarsız bir Pakistan, Batılı güçlerin bu bölgedeki 
yerleşmelerini meşrulaştıran bir işlev görmektedir. Diğer yandan İran, Çin’in petrol ih-
tiyacını karşılamada önemli bir role sahiptir. Ankara ve Pekin, İran’a yönelik muhtemel 
bir ABD-İsrail saldırısını bölgesel barışa ve kendi enerji güvenliklerine yönelik ciddi bir 
tehdit olarak algılamaktadırlar. Oysa her iki ülke de dünyanın en hızlı büyüyen ekonomi-
leri olarak barışa ve güvenilir enerji kaynaklarına ihtiyaç duymaktadırlar. Dolayısıyla Çin 
ve Türkiye arasındaki işbirliğinin ekonomik ve güvenlik anlamında son derece sağlam ve 
realist temelleri mevcuttur.

Uygur Türkleri: Çatışmanın Değil, İşbirliğinin Zemini

Daha temelde Çin hükümetini Uygurlar konusunda Türkiye’ye yaklaştıran temel fak-
tör ise bu bölgenin sahip olduğu jeopolitik ve stratejik özelliklerdir. Coğrafi olarak Doğu 
Türkistan, Çin’in Orta Asya’ya, hatta Batı’ya açılan kapısıdır. Bölge Moğolistan, Rusya, 
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan dâhil sekiz ülke 
ile komşudur. Dahası bölge Çin’in en önemli yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahiptir. 
Resmî raporlara göre, bölge Çin’de bulunan toplam 168 maden çeşidinden 138’ine sa-
hip. Bölgedeki petrol rezervleri Çin’in toplam rezervlerinin 1/3’ünü; doğalgaz ve taşkö-
müründe ise yüzde 40’ını oluşturuyor. Ayrıca Altay Dağları’nda altın madeni çıkarılırken, 
bölge uranyum gibi stratejik madenler bakımından da oldukça zengin. Tarımsal üretim 
bakımından da son derece verimli olan bölge, Çin’in kalabalık nüfusu için önemli bir gıda 
kaynağı durumundadır.

Öte yandan Rusya ve diğer Orta Asya ülkelerinden Çin’e uzanan petrol ve doğalgaz 
gibi enerji nakil hatları da buradan geçmektedir. Tam da bu nedenlerle Çin, bölgedeki 
Müslüman Türk nüfusun en küçük protesto eylemlerini dahi sert bir şekilde bastırmakta-
dır. Daha önce pan-Türkizmi en büyük tehdit olarak gören Çin yönetimi, 11 Eylül olayla-
rından sonra halkın kültürel taleplerini terörizmle özdeşleştirerek Batılı ülkelerin desteğini 
almaya çalışmaktadır. Deyim yerindeyse, bölgenin sahip olduğu doğal kaynaklar nede-
niyle ekonomik gelişmesini sürdürebilmek açısından Çin, Doğu Türkistan’a “göbekten” 
bağlıdır. Ama aynı zamanda bölge Pekin’in “uyumlu toplum”  söylemini yalanladığı ve en 
kritik anlarda ayaklanmalar baş gösterdiği için Çin’in yumuşak karnını da oluşturmakta-
dır. Oysa Türkiye son yıllarda Müslüman halklar nezdinde yükselen bir imaja sahiptir. Bu 
nedenle Türkiye’nin Uygur sorununun insani temelde ve Çin’in toprak bütünlüğü çerçe-
vesinde çözülmesi gerektiğine ilişkin tutarlı politikası Çin tarafından da kabul görmekte-
dir ve Pekin, Türkiye’nin bu yumuşak gücünden faydalanmak istemektedir.

Türk İnsanının Tarihî Sorumluluğu

Çin yönetimi Türkiye’nin bölgeyle olan tarihsel, dinî ve kültürel bağlarını anlamak-
tadır. Artık Pekin, Türkiye’nin devlet ve özel sektör eliyle Doğu Türkistan’a girmesine de 
olumlu bakmaktadır ve bu fırsat değerlendirilmelidir. Bu çerçevede öncelikle, Türk işa-
damlarının en kısa zamanda Urumçi, Kaşgar ve Turfan bölgelerine yönelik iş seyahati 
düzenlemeleri yerinde olur. Bölge her türlü yatırım için bakirdir. İkincisi, özellikle gıda, 
tekstil ve inşaat alanında yatırım ve iş imkânları son derece geniştir. Urumçi’deki inşaat 
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 Çinli uzmanlar, Doğu Türkistan sorununun ideolojisini Pan-İslâmizm ve Pan-Türkizm 
akımına bağlamakta ve Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit’ten (1842-1918) itibaren Doğu 
Türkistan ayrılıkçı hareketinin arkasında Türkiye’nin olduğu kanaatine varmaktadır. Çinli 
uzmanlar bu saptamaya göre, önce Türkiye’deki Türklerin Göktürk soyundan geldiğini 
ve tarihte Göktürkler’in Uygurlara zulüm yaptığını iddia ederek Uygurları Türkiye’den 
uzaklaştırmaya çalışmış, sonra da Türkiye’nin sürdürdüğü dış politikanın aslında Pan-
İslâmizm ve Pan-Türkizm akımını benimsemekle büyük Turan devleti kurma olduğu 
tespitini yaparak, Türkiye’nin Uygurlara olan ilgisinin altında ard niyet yattığı sonucuna 
varmaktadırlar. Bu tür görüşlerin son örneğini ise; Türkiye’nin 5 Temmuz Urumçi olay-
larına üzerindeki tepkiye karşılık Çin toplumundan gelen ağır ithamlardır. Ayrıca, tarihte 
Göktürk-Çin mücadelesinin her iki toplumda derin etki bıraktığı gibi, tarihi olaylardan 
ibret ve tecrübe edinme geleneği olan Çinlilerin, Göktürk soyundan gelen Türkiye’deki 
Türkler üzerindeki düşünceleri ve imajı olumlu değildir. Çinli uzmanların bu tespiti doğal 
olarak devletin karar alma sürecini etkilemektedir ve Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu 
yana Pekin Hükümeti’nin Ankara’ya kuşkuyla bakmasına yol açmıştır. Ankara, 1971’ten 
beri Çin’in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı ilkesini ve 1998-1999 yılından iti-
baren de Türkiye’de Çin’i bölecek hiçbir faaliyete destek vermeyeceğini vurgulamış olma-
sına rağmen, Çin’in güvenini kazanamamıştır. Örneğin Çin Hükümeti, Türkiye’de Urumçi 
olayları üzerine gösterilen tepkiyi, Çin’in içişlerine karışma olarak algılamıştır.

 Türkiye - Çin ilişkilerinin gelişmesi birçok dış ve iç etkene bağlıdır fakat birbirlerini 
tanımakla ve anlamakla; işbirliği ya da Türkiye tarafından ifade edilen “stratejik ortaklık” 
ilişkilerine gidilebilir. Uygur meselesi bir problem değil, bir dostluk köprüsü olarak gö-
rüldüğü andan itibaren ikili ilişkiler pekiştirilebilir. Ancak “dostluk köprüsü” politikasının 
içeriğinin dolu olması gerekmektedir.10

Türkiye - Çin İkili ilişkileri derinleştikçe Uygurların bir dostluk köprüsü olma düşün-
cesi daha gerçekçi hale gelecektir. Türkiye bu noktada Çin’e iki net mesaj vermektedir: 
Türkiye, Çin’in toprak bütünlüğü konusunda son derece hassastır ve her türlü ayrılıkçı 
harekete karşıdır. Ankara ayrıca Pekin’in ‘Tek Çin’ politikasını desteklemektedir. Diğer 
taraftan Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu Uygurlarla ilgilenmesi son 
derece normaldir. Ankara, Doğu Türkistan’daki Uygurların Çin’in mutlu, müreffeh ve eşit 
vatandaşları haline gelmesini desteklemektedir. Türkiye nasıl hemen yanı başında bulu-
nan ve ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan Bulgaristan’daki Türk azınlığı iki 
ülke arasında bir işbirliği zemini olarak görüyorsa, aynı şekilde Çin’de yaşayan Uygurları 
ve diğer Müslüman halkları bir dostluk köprüsü olarak değerlendirmektedir. Deng Xi-
aoping 1978’de Çin modernleşmesine başladığında ilk yabancı sermaye transferlerini 
Güneydoğu Asya’da yaşayan Çin asıllılardan çekmişti. Başka ülke vatandaşı Çinlilerin 
kültürel yakınlıktan dolayı Çin’le iş yapmaları ve Çin’e yatırım yapmaları daha kolay ol-
muştur. Benzer şekilde de Ankara, Çin pazarına kültürel olarak kendisine yakın hissettiği 
Uygur ve diğer Müslüman halklar üzerinden daha hızlı bir şekilde açılmak istemektedir.

10    Doç. Dr. Erkin Ekrem, “Türkiye-Çin İlişkileri: Tanımak ve Anlamak”, http://www.sde.org.tr/tr/kose-yazilari/165/turkiye-cin-iliskileri-tanimak-
         ve-anlamak.aspx

Uygurlar, Sultan Alâeddin Eretna (1336-1352) ile Anadolu’ya yerleşmeye başlamıştır 
ve bugünde sayılarının az olmasına rağmen, Türkiye’ye göç etmeye devam etmektedirler. 
Urumçi olayları sonrası, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç9 ve Devlet 
Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’de 300 binden fazla Uygur vatandaş bulunduğuna dikkat 
çekmişti. Uygurların Türkiye halkı ile akrabalık bağları bulunmakla kalmamaktadır, aynı 
zamanda Türkiye’deki nüfus üzerinden belli bir kamuoyuna sahiptir. Türk siyasetçiler Çin 
Hükümeti’ne bu hassasiyeti anlatmaya çalışmıştır. Çinli Bakan Chen Deming’in bu has-
sasiyeti ne derecede anladığı ilerdeki zaman dilimi içerisinde anlaşılacaktır ancak Bakan 
Chen Deming’in şahsı adına gösterdiği anlayışın, ikili ilişkilerinin gelişmesine katkıda bu-
lunacağı düşünülmektedir.

 Uygur meselesi üzerinde Çin Hükümeti’nin de hassasiyeti vardır. Doğu Türkistan’ın 
asli unsuru olan Uygurlar, topraklarının işgal edilmesi ve 1884 yılında Çin yönetiminin 
idaresi altına alınmasının ardından bağımsızlık hareketini başlatmıştı. İrili ufaklı birçok 
ayaklanmanın sonucunda, 1933 ve 1944’te Doğu Türkistan’da kısa ömürlü bağımsız 
cumhuriyetler kurulmuştu. Doğu Türkistan adı bu iki cumhuriyet ile özdeşleşerek siyasî 
anlam kazanmıştı. Uygurların siyasî, ekonomik ve kültürel baskılara karşı bütün ayakla-
maları da bölücülük ve terör hareketi olarak suçlanmıştı. Çin Hükümeti’nin gözünde etnik 
Uygur meselesi ile siyasî Doğu Türkistan meselesi özdeşleşmiş ve bu anlamda çözüm 
yolu çıkmaza girmiştir. Türkiye bu iki meseleyi birbirinden ayrı olarak ele almaktadır ve 
Doğu Türkistan’ın bağımsızlığına değil, Uygurların karşı karşıya kaldığı sorunlara ilgi gös-
termektedir. Çin Hükümeti ise henüz farkı görememiştir ya da görmezden gelmektedir. 
Çin Hükümeti’nin bu görüşünün dış politikadaki yansıması ise Uygurların durumu ile il-
gilenenlerin, Doğu Türkistan bağımsızlığına destek verdiği algılamasıdır. Çin Hükümeti’ni 
bu algılamaya düşüren nedenlerden biri,  Doğu Türkistan’ın jeostratejik önemidir.

 Doğu Türkistan, Çin’in Batı’ya açılan bir kapısıdır ve köprü rolü üstlenmektedir. Çin 
Hükümeti, tarihi İpekyolu’nu yeniden canlandırma projesi çerçevesinde Çin’den Batı’ya 
uzanan karayolları ve demiryolları oluşturmasının peşindedir. Çin’den Hazar denizine 
uzanan doğalgaz ve petrol boru hatları enerji pompalamaya başlamıştır. Çin Hüküme-
ti, Urumçi Havaalanı’nı Batı Avrupa ile Doğu Asya arasındaki havayolu transit istasyonu 
yapma hazırlığındadır. Urumçi Havaalanı 2006 yılından itibaren uluslararası havaalanına 
dönüştürülmüştü. Son on yıldan beri Çin Hükümeti Urumçi’yi, Orta ve Güney Asya’nın 
ekonomik ve dolayısıyla siyasî çekim merkezi haline getirmeye çalışmaktadır. Bu durum-
da Urumçi aynı zamanda Orta ve Güney Asya’ya stratejik derinlik yapabilecek ileri üs 
vazifesi görecektir. Doğu Türkistan’ın yer üstü ve yer altı zenginlikleriyle birlikte bölgenin 
Çin açısındaki stratejik önemi ortaya çıkmaktadır. Doğu Türkistan aynı zamanda Çin’in 
sınır bölge güvenliğinin teminatıdır. Bu bağlamda Doğu Türkistan, yükselmekte olan 
Çin’in güvenlik ve kalkınma gibi ulusal çıkarlarını ciddi ölçüde etkilemektedir. Yani Doğu 
Türkistan, Çin’in geleceğini etkileyen en önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Bu ne-
denle, Türkiye-Çin ilişkilerinin hassas noktasını oluşturan Doğu Türkistan sorununun da 
gündemden düşmeyeceği açıktır.

9    “Arınç’tan Çin’e sert D. Türkistan uyarısı”,  Haber7, http://www.haber7.com/haber/20090709/Arinctan-Cine-sert-D-Turkistan-uyarisi.php
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mektedir. Bu konuda 11 Eylül sonrasında ÇHC; Uygur Türkü öğrencilerin Orta Asya’daki 
Türk üniversitelerinde okumalarına müsaade etmemeye başlamıştır. ÇHC radikal grupla-
rın bölge halkına yaklaşımlarını da Türkiye’ye yüklemekte ancak petrol satın aldığı Suudi 
Arabistan ve İran’a karşı bu yönde herhangi bir girişimde bulunmamaktadır.

Doğu Türkistan’da seyahat önünde de ciddi engeller bulunmaktadır. Bazen bir köyden 
diğerine giderken dahi yerel güvenlik kurumlarından belge almak gerekmektedir. Reşit 
bir insanın bile yurt dışına çıkmak için pasaport alabilmesi neredeyse imkânsızdır. Devlet 
memuru da olsa, pasaport müracaatında bulunan Doğu Türkistanlılar, çok büyük ücretler 
ödeyerek pasaportlarını alabilmektedir. Oysaki bir Çinli pasaport müracaatında bulundu-
ğunda talebi en geç 15 gün içerisinde yerine getirilmektedir. Burada Doğu Türkistan’da 
çin yönetimi tarafından uygulanmakta olan insan hakları ve demokrasi ihlalleri ile her türlü 
vahşetin Dünya kamuoyundan gizlenmesi ve yurt  dışında Doğu Türkistan lobisi oluşu-
munun engellenmesi amaçlanmaktadır. Maalesef burada bütün imkansızlıklara rağmen 
pasaport alabilen az sayıdaki soydaşımız T.C Pekin elçiliğinden vize alamamakta. Oysa çin 
kökenli olanlar rahatlıkla vize alabilmekte. Doğu Türkistan’da hiç kimsenin hayati güven-
cesi yoktur. Devlet, istediği zaman istediği kimseyi tutuklayabilir ve istediği şekilde ceza-
landırabilir. Bu noktada tutuklamak istediği kimsenin yabancı olması da önemli değildir. 
Binlerce kişi Çin hükümeti tarafından sudan sebeplerle tutuklanıp yerleri belli olmayan 
zindanlara götürülmekte, oralarda çürüyüp gitmektedir.

Tutukluların geride kalan çocuklarının ve ailelerinin durumu ise içler acısıdır. Dahası, 
bu kişilere yardım etmek dahi Çin kanunlarına göre suç sayılmaktadır. Çin, Doğu Türkis-
tanlılara esir muamelesi yapmakta ve onlara türlü zulümleri reva görmektedir.

Doğu Türkistanlılar insan hakları evrensel beyannamesinin normlarından  mahrum 
bırakılmış. Düşünce, ifade ve din hürriyeti alanlarında tamamıyla kuşatılmış durumdadır. 
Barışçı örgüt kurma, toplanma, siyasi haklar, kanun önünde eşitlik, azınlık hakları, eği-
tim hakkı, çalışma hakkı, mülkiyet hakkı, serbest seçimler, eşitlik, adalet, haysiyet ve ünü 
koruma, göç ve iltica gibi haklar bu halk için söz konusu değildir. Bu bağlamda hiçbir 
özgürlük sunulmadığı için, Doğu Türkistanlıların gerek ferdi gerekse ailevi ve toplumsal 
mahremiyeti hiçe sayılmaktadır.

Çin’in içeri eyaletlerinde Çin vatandaşlarının Uygurlara yönelik tavrı da devlet bazında 
yürütülen ayrımcılık siyasetinin açık bir yansımasıdır. Çinli halk, bir Uygur gördüğünde 
ona kin ve nefretle bakmakta, polisler Uygurları keyfi olarak arayabilmekte ve sorguya 
çekebilmektedirler. Bir dükkâna Uygur girecek olsa bütün Çinliler ona tıpkı bir hırsıza 
bakar gibi şüphe ile bakmaktadırlar. Hatta dükkân görevlileri mikrofondan “Dükkânımıza 
Sincanlı girdi ceplerinize dikkat edin.” diyerek açıktan açığa anons yapabilmektedir. Tak-
siciler ve Otobüs şoförleri Uygur yolcuları almayı reddeder hale gelmiştir. Bu örnekler, et-
nik ayrımcılığın tipik ifadeleridir. Çin hükümetinin Uygurları “terörist, katil, hırsız, bölücü, 
radikal İslamcı” olarak yaftalama çabası, “Devletimize en büyük tehlike Doğu Türkistan 
teröristlerinden gelir.”, “Uygurlar ihtiyatlı olunması gereken, gözetlenmesi gereken düş-
man millettir.” anlayışını yaygınlaştırması ırki ayrımcılığı tırmandırmaktadır.13

13    “ İHH raporu: Çin’in sistematik soykırımı 60 senedir sürüyor”, http://gokbayrak.com/tr/wp/2009/08/13/ihh-raporu-cinin-sistematik-soykirimi-
         60-senedir-suruyor/

Gelinen noktada Türkiye’nin bu tür mesajlarının daha iyi anlaşıldığı görülmektedir. 
Türkiye’nin Doğu Türkistan bölgesiyle ticareti artırılabilmesi için planladığı projeler ara-
sında İstanbul-Urumçi arasında doğrudan uçuşların başlaması, Urumçi’de ortak bir sa-
nayi tesisi kurulması ve Urumçi’ye Türk konsolosluğu açılması bulunmaktadır. Aslında 
bu tür projeler Ankara’nın tüm Çin’i kapsayan açılımının bir parçası olarak düşünülmek-
tedir. Türkiye, coğrafi açıdan Çin’in pek çok noktasına ulaşacak şekilde doğrudan uçak 
seferlerini artırmayı ve konsolosluk açmayı planlamaktadır. Bu açıdan Türkiye, geçen yıl 
Cumhurbaşkanı Gül’ün Pekin’de vurguladığı gibi Çin’i herhangi bir ülke gibi değil, bir 
kıta olarak düşünmektedir. Bu açıdan Ankara sadece Pekin ve Şangay’da değil Çin’in tüm 
önemli şehirlerinde görünür olmayı hedeflemektedir.11

Türkiye - Çin İlişkilerinde Aşılması Gereken Sorunlar

Türkiye Asya’ya olan bakışını değiştirdiği takdirde, bölgeyle olan derin tarihi ilişkileri 
sebebiyle bölgede barış ve güvenliğin yeniden inşasında ve korunmasında önemli rol oy-
nayabilecektir. Tarihi ve kültürel bağlarından dolayı Türkiye’nin konumu, diğer devletlerle 
kıyaslandığında kendisine bazı üstünlükler sunmaktadır. Diğer taraftan coğrafi konumu, 
jeopolitik ve jeostratejik özelliklerinin taşıdığı önem, Türkiye’yi bölge ile yakından ilgilen-
mek durumunda bırakmaktadır.

Türk dış politikasını yönlendiren asker ve sivil bürokrasiyle siyasi irade arasındaki 
kopukluk ve görüş farklarının ÇHC’ye yaradığı da ayrı bir gerçek olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Türkiye’nin Doğu Türkistan konusunda tutarlı bir politika izleyemediği, farklı dö-
nemlerde kararsız politikalar izleyerek dengeyi sağlayamadığı görülmektedir. Türkiye’nin 
bu politikası bölgede Türkiye’nin Türklerin azınlık haklarının çiğnenmesine göz yumduğu 
şeklinde algılanmaktadır. Bu durumun bölge ülkelerinin Türkiye’yi güvenilir bir merkez 
olarak görmesini engelleyebileceği değerlendirilmektedir. 

Necip Hablemitoğlu’na göre, Türkiye - ÇHC siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinde-
ki gelişim hep Türkiye aleyhine gelişmiştir. Bu durum aslında Türkiye’nin ÇHC’ye değil, 
ÇHC’nin Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin stratejik konumu, Orta 
Doğu, Orta Asya ve Kafkasya ile olan bağlantıları ve Doğu Türkistanlılarla koparması güç 
olan manevi bağları Türk dış politikasının ÇHC’ye karşı üstünlüğünü oluşturmaktadır.12 
İkili ilişkilerde bu Türkiye’ye büyük avantajlar sağlayacaktır ve gelişimim Türkiye lehine 
dönüşmesinde önemli etken olacaktır.

Bunun yanında ÇHC’nin Doğu Türkistan konusunu her fırsatta Türkiye’nin önüne so-
run olarak çıkardığı ve Türkiye’yi yalnızca bu konu kapsamında politika üretmeye zorladığı 
görülmektedir. Doğu Türkistanlılar için bir diğer tehlike ise bölgedeki bazı dış güçlerin ve 
radikal grupların gençler üzerinden siyaset yapmasıdır. Bu siyaset uluslararası çevreler 
tarafından desteklenmektedir.

Bu siyasetin engellenmesi hem ÇHC hem de Türkiye’nin yararınadır. Bu siyasetin en-
gellenmesi amacıyla Türkiye’nin bölge halkına eğitim yönünden destek vermesi gerek-
11    Doç. Dr. Selçuk Çolakoğlu, “Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Çin Ziyareti”, http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=1793
12    Dr. Necip Hablemitoğlu, “ TÜRKİYE - ÇİN İLİŞKİLERİNDE GÖZARDI EDİLEN BİR BOYUT:HÜKÜMET - ÇİN - DOĞU TÜRKİSTAN”, http://www.
         neciphablemitoglu.com/makaleleri/blog.php?id=11
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 Çin yönetimi Doğu Türkistan’ı işgal ettiği 1949’dan günümüze kadar her türlü devlet 
imkanları ile sistematik bir şekilde asimilasyona tabi tutmaktadır. Çin bu niyet ve imha  
politikalarından vazgeçmelidir. Aksi takdirde çaresiz kalan Uygurların ikinci bir 5 Tem-
muzu yaşamayacağını hiç kimse taahhüt edemez. Böyle bir durum karşısında yukarıda 
uzmanların bahsettiği Çin –Türkiye stratejik ilişkilerinin darmadağın olduğunu öngörmek 
için stratejist yada kahin olmaya gerek yok. 5 Temmuz 2009 da Doğu Türkistan’ın baş-
kenti Ürimçi’deki katliamda Çin ile sadece Türkiye karşı karşıya gelmişti. Uluslar arası 
aktörlerin yükselen çini dengelemek için en zayıf karnı olan Doğu Türkistan kartını gele-
cekte ileriye sürmeleri de kuvvetle muhtemel görünüyor. Çinin topyekün imha politikası 
ile karşı karşıya kalan Uygurlara da bu güçlerle işbirliği yapmaktan başka seçenek kalmı-
yor. Aslında Çin Türkiye ile ilişkilerini Doğu Türkistan ortak paydasında realist ve dürüst-
çe geliştirerek herkesin kazançla çıkabileceği bir yol bulabilir. Dünya liderliği iddiasında 
bulunan çinin Doğu Türkistan ve başka azınlıklarla ilgili   insan hakları ve demokrasi ayıbı 
ile nereye kadar gideceği de merak konusu.

 Çin ile kurmaya başladığımız yakın ilişkilerimiz şu anda sadece emekleme aşama-
sındadırlar. Zaman içerisinde sadece Çin’in kazanacağı bir siyaset yerine Türkiye’nin de 
Doğu Türkistanlılarında kazanacağı zeminlerin oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçe-
vede;

• Türkiye’nin ÇHC’ye karşı öncelikle Pantürkizm’in Türkiye’nin devlet politikası ol-
madığını, Uygur sorununun ÇHC’nin iç işleri olmakla   birlikte ancak insan hakları ihlalle-
rine Türkiye’nin sessiz kalamayacağını sıklıkla vurgulaması gerekmektedir.

• Bunun yanında Türkiye ÇHC’yi;
• Temel azınlık dilleri içinde kendi dil nüfuzunun mevcudiyetini koruması ve yayıl-

ması için Uygur dilinin eğitim dili olarak korunması.
• Doğu Türkistan’daki seyahat önündeki engellerin kaldırılması,
• Dini ibadetler, cami ve evlerdeki kısıtlamaların serbest bırakılması,
• Sadece figüratif rolleri nedeniyle değil aynı zamanda gerçekten gücü olan azınlık 

kadroların eğitilmesi ve iş sahibi yapılması,
• Teknoloji eğitimi gibi adımlar atarak yüksek Uygurlu işsizliğini azaltılması ve işve-

renin etnik ayrımcılık yapmasına engel olunması,
• Doğu Türkistan’a yönelik Çinli göçmen akınının durdurulması.(1949 da Bölgedeki 

Çinli göçmen sayısı %3-5 iken 2010 da %50 ye yaklaşmıştır.
•  Uygur Türkleri üzerindeki aile planlaması adı altında yürütülen tek çocuk politika-

sının kaldırılması.
•  Çok zengin yeraltı ve yer üstü kaynaklara sahip bölgenin asli unsuru olan Türklerin 

sefaletten kurtarılması. 
• Ayrıca Türkiye, Doğu Türkistan ve Tibet gibi ÇHC sınırındaki bölgelerde çok önem 

arz eden daha fazla kültürel özerkliğin gelişimini ÇHC ile diyaloglarıyla teşvik etmelidir. 
ÇHC’yi Uygurların etnik bağlılıkla ÇHC’ye bağlılık arasında seçim yapması konusunda 
zorlamaması için cesaretlendirmelidir.

Bu konunun Türkiye tarafından karşılıklı ilişkilerde devamlı gündeme getirilmesi ge-
rekmektedir.

SONUÇ

Çin’in Türkiye’ye yönelik olumlu değişimi, Türkiye’nin Doğu Türkistanda yaşanan 5 
Temmuz katliamındaki adaletli dik duruşundan, jeostratejik konumu ve potansiyel bölge-
sel başat gücü olmasından ve Çin’in Avrasya stratejisi (Yeni İpek Yolu Projesi) adımları-
nın Türkiye’ye kadar uzanmasından dolayı meydana gelmiştir. Yükselmekte olan Çin’in 
ihtiyaç duyduğu stratejik ham maddeler ve büyük pazarı Avrasya kıtasındadır ve bu kıta-
da başarılı olabilmek için Türkiye’nin ortaklığı ve desteği önemlidir. Diğer yandan Urumçi 
olaylarından sonra Türkiye’nin Doğu Türkistan sorununu bir koz olarak kullanabileceğini 
algılayan Çin, yakın çıkar bölgesi olan Orta Asya ve sınır bölgesi olan Doğu Türkistan’ın 
istikrarı ve güvenliği açısından özel etkisi olan Türkiye ile işbirliği yapılmasından karlı 
çıkacağı düşüncesi yatmaktadır. Çin ve Türkiye kendi bölgesinde yükseldikçe ikili siyasî 
ilişkilerinin artacağını da tahmin etmek mümkündür; Çin’in Türkiye’nin İran politikası ve 
Mavi Marmara faciasına yönelik verdiği destek sadece Çin’in geleneksel dış politikası ile 
uyum sağladığı içindir, ancak ikili ilişkiler yoğunlaştıkça iki ülke ileride küresel ve bölge-
sel düzeyde işbirliği yapılması için gereken imkân ve zemini de sağlayabilir. Fakat bu ko-
nular Türk-Çin düşünce kuruluşları arasında düzenlenen konferanslarda tartışılmamıştır.

 Türk-Çin ilişkileri arasında en hassas ve Çin açısından ikili ilişkilerin gelişimini en-
gelleyen en önemli konu olan Doğu Türkistan meselesi, TÜRKSAM’da heyetler arasın-
da tartışılmıştır. Şanghay İşbirliği Örgütü Araştırmaları Merkezi Başkanı Pan Guang, 
Urumçi olayları sırasında gerginleşen Çin-Türkiye ilişkilerinin, iki ay sonra Devlet Bakanı 
Zafer Çağlayan’ın Başbakan Özel Temsilcisi olarak Çin’e yaptığı ziyaret sırasında Çin’in 
üst düzey liderleriyle görüşmesinden sonra düzelmeye başladığını, Çin Başbakanı Wen 
Jiabao’nun Ekim 2010’daki Türkiye ziyareti sırasında Başbakan Recep Tayip Erdoğan 
ile görüşmesi sonrası, Doğu Türkistan sorununun artık ikili ilişkileri etkileyemeyeceği 
konusunda anlaştığını ileri sürerek, her iki ülkede ayrılıkçı faaliyetlerin bulunduğunu ve 
iki ülkenin ayrılıkçı faaliyetlere karşı birbirlerini karşılıklı olarak destekleyeceğini belirt-
mişti. Pan Guang, USAK’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda da terör ve ayrılıkçı-
lıkla mücadelede iki ülkenin ciddi bir işbirliği içinde olduklarını belirtmiştir. TÜRKSAM 
Başkanı Sinan Oğan’ın, bazen iki ülke arasındaki sorunların işbirliğine dönüştürülmesi, 
yani Tataristan’ın Türkiye-Rusya arasında olduğu gibi Doğu Türkistan sorununun da ikili 
ilişkilerin gelişimine katkıda bulunacağı görüşüne karşı, Çin Sosyal Bilimler Akademisi 
Uluslararası Ekonomik ve Politik Araştırmaları  Enstitüsü Başkanı Zhang Yuyan, “stratejik 
rakipler stratejik işbirliği yapabildiğine göre, bu görüşü ilgili makamlara ileteceğini” ifade 
etmiştir. Pan Guang ise, Doğu Türkistan sorununun işbirliğine dönüştürülmesinin önün-
de birçok zorluk olduğunun altını çizmiştir.14

Çin’in batıya olan açılımında Türkiye oldukça önemli bir duraktır. Bu yüzden de Çin’in 
hem Afrika olsun hem de Orta Doğu dünyası olsun Türkiye gibi bir ortağı her zaman 
yanında görmek isteyecektir.
14    “Türk ve Çin İlişkileri: Düşünce Kuruluşları Arasında İşbirliği”, http://www.sde.org.tr/tr/haberler/1298/turk-ve-cin-iliskileri-dusunce-
         kuruluslari-arasinda-isbirligi.aspx
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TÜRK DÜNYASINDA 
BİR EĞİTİM VE DEĞER UNSURU OLARAK HOŞGÖRÜ

Arş. Gör. Tazegül DEMİR
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

 

GİRİŞ

Türkler var oldukları günden bu yana çok geniş bir coğrafyaya yayılmış, bu geniş 
sahada çok çeşitli kültür ve değer yelpazesi oluşturmuştur. Bu yelpaze hem onların faklı 
kültürlerdeki insanlarla sürekli iletişim içerisinde olmasından hem de sürdürdükleri gö-
çebe yaşam tarzından dolayı çeşitlenmiştir. Bu durum doğal olarak Türk milletinin bir 
değerler toplumu haline gelmesini de beraberinde getirmiştir. Değer kavramı pek çok 
disiplin çerçevesinde, çeşitli yönleriyle ele alınmış önemli bir çalışma sahasıdır. 

Değer Türkçe Sözlükte (2005), nesne ve olayların bir toplum, bir sınıf ya da bir insan 
bakımından taşıdığı önemi belirleyen niteliği, olarak tanımlarken araştırmacılar bu kav-
ramı çeşitli açılardan tanımlamışlardır. Buna göre değer, belirli bir durumu bir diğerine 
tercih etme eğilimi; davranışlara kaynaklık eden ve onları yargılamaya yarayan anlayış-
lar; bireylerin neyi önemli gördüklerini tanımlayarak istekleri, tercihleri, genelde inanılan, 
arzu edilen ve davranışlar için bir ölçek olarak kullanılan olgular şeklinde tanımlanır  (Er-
dem, 2003: 56; Bilgin, 1995: 83).

Her şeyin büyük bir hızla değiştiği çağımızda değişimin sadece bilgi ve teknolojide 
olmadığı, değerlerde de birtakım değişimlerin yaşandığı gözlenmektedir. Dünyada sınır-
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Ahmet Yesevi
Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol, 

Öyle mazlum yolda kalsa, yoldaşı ol, 
Mahşer günü dergâhına yakın ol, 

Ben - benlik güden kişilerden kaçtım ben işte.

Ahmet Yesevi, Türk tasavvuf geleneğinin kurucusudur; ayrıca kendisinden sonraki 
büyük mutasavvıflar, Yunus Emre, Mevlâna, Hacı Bektaş Veli ve diğerleri üzerindeki etkisi 
olmuştur. Ahmet Yesevi Anadolu’nun bir Türk Yurdu haline gelmesinde önemli bir mane-
vi rol üstlenmiş, sade ve temiz üslubuyla Türkçemizin mimarlarından olmuş aynı zaman-
da İslamiyet’i dosdoğru anlayan ve anlatan, insanlığın ihtiyacı olan yüksek değerleri daha 
o zamanlar dile getirdiği kardeşliğe, dostluğa, sevgi ve hoşgörüye dayalı düşünceleriyle 
ele alan önemli bir şahsiyettir (Alpay, 2002).  Yüzyıllar öncesinde yaşamış olan Ahmet 
Yesevi Allah inancını o kadar özümsemiştir ki, yaratıcının engin merhamet ve hoşgörü-
sünü çözmeyi başarmış ve bu temel inancı kendi için düstur hâline getirmiştir. Bu tavrı 
çevresindekiler tarafında özümsenmiş ve hoşgörünün kucaklayıcı etkisi bir çığ gibi bü-
yümüş, Türk milletinin karakter özelliği hâlini almıştır. Yesevilik milyonlarca insanın dahil 
olduğu bir cemiyet hâline gelmiş ve bu cemiyetteki topluluğun hoşgörü ekseninde çeşitli 
kuralları oluşmuştur. Aydın (2002) Yeseviliği kabul eden kişide bulunması gereken ayrı-
ca hoşgörü felsefesinin de taşıdığı özellikleri şöyle sıralamıştır: Hakk’ı Bilmek, Kalbinde 
Allah Ve İnsan Sevgisi Taşımak, Cömert Olmak, Gerçekleri Kabul Etmek, Geçer ve Doğru 
Bilgili Olmak, Kanaatkar Olmak, Nefsine Hakim Olmak, Kendini Bilmek, Gönül Gözü İle 
Görmek, Felsefeye Yatkın Olmak.

Burada belirtilen özellikler Ahmet Yesevi’den sonrakilerin de kabul ettiği genel geçer, 
temeli sarsılmaz kaideler olmuştur. Öyle ki uluslar arası arenada kendinden sıkça söz 
ettiren Mevlana ve onun yaydığı felsefe de aynı temele dayanmıştır.

Mevlana Celaleddin Rumi
Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. 

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. 
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. 

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. 
Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. 

Hoşgörülülükte deniz gibi ol. 
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol

Hazreti Mevlâna, yaradana gönül veren, bütün dünyadaki yaratıkları yaradandan ötü-
rü sevmeyi ve bizlere sevgiden söz etmeyi öğreten bir aşk piridir. İnsan yaratılmışların en 
şereflisidir düsturuyla; her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan Hz. Mevlâna 
sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolüdür. Mevlana eksende oluşturulan 
Mevlevilik ise tamamen sevgi ve hoşgörü üzerine kurulmuş bir müessesedir  (TC Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, 2010).

ların ortadan kalkmaya başlaması,  küreselleşme rüzgârının tek tipleşmeye ve dünyayı 
bir köy hâline getirme yönünde esmesi millî birlik ve beraberliğin temelleri arasında yer 
alan değerlerin önemine bir kez daha dikkatleri çekmektedir. Ülkeler arasındaki sınırların 
ortadan kalkmaya başlamasıyla birlikte yerel değerlerin yanı sıra evrensel değerlerin de 
gündeme geldiği, bazı değerlerin hem yerel hem de evrensel değerler arasında yer aldığı 
görülmektedir (Kolaç, 2010: 194). Bu değerler içinde toplumsal yaşamın düzenlenmesi 
ve barış ortamının oluşturulması için şüphesiz en önemlisi hoşgörüdür. 

Hosgörü, Türkçe Sözlükte (2005: 901), her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği ka-
dar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans,  şeklinde açıklanır. Gözübüyük (2002: 40), 
hoşgörüyü bütün farklılıklara rağmen birlikte yaşamayı mümkün kılan; karşılıklı sevgi, 
saygı, güven ve anlayış esasına dayalı olarak kurulan bir iletişim süreci olarak değerlendi-
rilmektedir. Kavcar (1995: 5) ise günümüz dünyasında en önemli erdemlerden biri olarak 
nitelendirdiği hoşgörüyü insana özgü, insanı yücelten, özünde anlayış gösterme, anla-
yışla karşılamanın yattığı bir olgunluk belirtisi olarak ele alır.  Bu doğrultuda “hoşgörü 
değeri” onu kazanabilen her birey için insanî bir vasıf edinmiş olma anlamına gelir. Ayrıca 
hoşgörülü insanlar kendini ve başkalarını seven, olumsuzlukları makul karşılayan, mut-
suzluğu değil anlayışlı olmayı kendine ilke edinmiş, geçmişini bilen ve ne olursa olsun 
bunu kabullenen, geleceğe sağlam adımlarla yürüyen, kendi olmanın onurunu, gururunu 
taşıyan bireyler olarak, içinde bulundukları topluluğu hep ileriye taşıyacak temel yapı taş-
ları olacaklardır.  Bu açıdan bakıldığında hoşgörü değerinin Türk toplumuna ne kadar ya-
kışan ve yaklaşan bir değer olduğunu görmek mümkündür. Nitekim Türk dünyasında bu 
değerlerle özdeşleşen birçok önemli şahsiyet, yüzyıllar boyunca etkili olmayı başarmıştır. 
Bunlar içinde Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana Celallettin Rumi, Hacı Bektaş 
Veli ve Nasrettin Hoca gibi şahsiyetler bunlardan sadece birkaçıdır. Bu şahsiyetlerin bir 
diğer önemi ise bugün Türk Dünyası olarak bilinen ve Türk kimlikli insanların yaşadığı 
her coğrafyada ve her toplulukta bilinen, sevilen ve değer verilen kişiler olmasıdır. Tam 
bu noktada bu şahsiyetlerin bir değer ve eğitim unsuru olarak tüm Türk dünyasını bir-
leştirebilecek bir özellik taşıdıkları ve hoşgörü göstergesi olarak önemli bir örnek teşkil 
ettikleri söylenebilir. 

Türk Toplumunda Hoşgörünün Miheng Taşları 

Yesevi öğretisiyle başlayan, gelişen ve Anadolu’ya yayılan hoşgörü felsefesi Ahmet 
Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Nasrettin Hoca gibi mutasavvıfların ya-
şamları ve eserlerinde yer alan unsurlarla günümüze kadar ulaşmıştır. Yaşadıkları dönem-
de de günümüzde de çok geniş bir coğrafyada adından sıkça bahsedilen bu şahsiyetler ve 
bünyelerinde kardıklar hoşgörü felsefesi, özünde Anadolu coğrafyasında oldukça önemli 
bir yeri olan tasavvuf felsefesinin doğal bir sonucudur. Hoşgörü tasavvufla ahenkli bir 
bütün oluşturur. Bu ahengin dayanakları ise toplumdaki farklılıkları, ayrışmaları bir zen-
ginlik kaynağı olarak gören ve insanları yüzyıllar boyunca sonsuz bir sevgiyle kucaklayan, 
onların gönlünde taht kurmuş önemli şahsiyetlerdir.
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Yunus, zerreden küreye bütün âlemlere aynı bakış açısıyla yaklaşmış; onlara değer 
vermiş, eşit mesafede görmüş ve âlemleri bir bütün olarak kucaklayıp sevmiştir. Aynı 
zamanda ırk, renk, dil, din, mezhep, meşrep ayrımı yapmaksızın Yetmiş iki milleti sev-
miş, onlara hoşgörüyle yaklaşmış, bütün insanları bir görmüş, eşit saymış ve sevgiyle 
kucaklamıştır (Araz, 2007).

Dünyadaki bütün insanları kardeş olarak gören Yunus, yaratılanı yaratandan ötürü 
sever. Sevgi ve hoşgörü çizgisinde bütün âlemi kardeş ilan eder. Bütün insanları hoşgörü 
ve dostluk çizgisinde birleştirir, bütünleştirir (Göçgün, 1995: 30). Yunus yukarıda özellik-
leri verilen öğretisini bir dörtlükte özetlemiştir.

“Bir kez gönül yıktın ise / Bu kıldığın namaz değil,
Yetmiş iki millet dahi / Elin yüzün yumaz değil”

Nasrettin Hoca
13. yüzyılda yaşamış olan büyük düşünür Nasreddin Hoca, bizleri güldürürken dü-

şündürmekte ve toplumsal sorunların çözümüne de büyük bir katkı sağlamaktadır. 
Nasreddin Hoca, döneminde yaşadığı olayları ve kendisine sorulan soruları, insanların 
birbirine karşı sevgi ve saygı ile hoşgörü çizgisinde yaklaşmalarını sağlayarak ele almış, 
ayrıca dünyada tüm insanlığın kardeşçe yaşayabilmesini sağlamak amacıyla öğretisini 
kurmuştur. 

Hoşgörülü, hazır cevap, dindar, güldürürken düşündüren, kıvrak bir zeka ve espri 
kabiliyetine sahip olan Nasreddin Hoca, 700 yıldır herkesin sevgisini kazanmış bir halk 
adamıdır. Kültür tarihimizin fıkra kişileri arasında Nasreddin Hoca kadar bütün dünyada 
ün yapmış bir başka kişiliğe sahip değiliz  (Selçuk Çıkla, Yedi İklim Dergisi N. Hoca Özel 
Sayısı)

Nasreddin Hoca her fıkrasında, dünyanın işleyişine kendi kültürel değerleri ile katkı-
da bulunan ve insanoğlunu sevgi ve hoşgörü ile kucaklayan bir filozoftur. Anadolu’nun 
hoşgörü ve sevgisi ile yoğrulan bu bilge kişi, dünyanın dört bir yanında kendine yaşam 
alanları açarak bütün insanlığı kucaklar. Her edimiyle toplumun öncüsü olan Nasreddin 
Hoca, hatalarımızla alay edip olgunlaşmamızı, yaptıklarımızla erdem kazanıp yücelmemi-
zi sağlamaktadır (Şahin, 2008;215)

Fıkralarında ârif, nüktedan Türk halkının, çeşitli olaylar karşısındaki davranışını, kısa 
ve özlü yorum -  cevaplarla yansıtan Nasreddin Hoca, kalender, rind bir halk filozofudur. 
Gündelik kaygılara, sıkıntılı durumlarla tatlı bir çözüm yolu bularak, hayatı sert yergiler-
den uzak bir hoşgörü açısından değerlendirir.”(Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler 
Sözlüğü) Nasreddin Hoca’nın birbirinden güzel fıkraları insanlığa iyiliğin, dürüstlüğün ve 
hoşgörünün yollarını gösterir. Ayrıca bilgi, görgü ve hikmet dersleri verir. 

Nasreddin Hoca fıkralarında herkesin Nasreddin Hoca’yı imtihan etmesine karşılık, 
O’nun kimseyi sınav etmemesi dikkat çekicidir. Bu durum, sadece Nasreddin Hoca’nın 
hoşgörüsüyle açıklanabilecek bir durum değildir. Gerçekte halk, yarattığı Nasreddin Hoca 
tipiyle kendisini eleştirinin merkezine yerleştirmekte ve yaşamını sorgulayarak sağlıklı 

Mevlana’nın evrensel hoşgörü mesajı; farklı din, dil ve kültürden olan insanları aynı 
coğrafyada barış ve sevgiyle kaynaştırmış, bütün insanları kucaklayan sevgisi yerelden 
ulusala, ulusaldan evrensele yayılmıştır (Artun, 2007). Öyle ki Mevlânâ’nın 800.doğum 
yılı olan 2007 yılı Unesco tarafından Dünya Mevlânâ Yılı olarak ilan edilmiştir.

Mevlana bütün sözlerinde iyi ahlâklı ve hoşgörü sahibi olmayı telkin etmiş, bütün 
dünya insanlarını kaynaştırmayı, aralarında dostluk ve kardeşlik bağları oluşturmayı he-
deflemiştir. Kendine düşmanlık besleyenlere bile sevgi ve hoşgörü ile yaklaşmıştır (Ay-
kan, 2000: 229).

Hacı Bektaş Velî
 “Şefkat ve merhamette güneş gibi  ol .   

Başkalarının kusurunu örtmekte gece gibi  ol.”
“İncinsen de incitme” 

İnsan sevgisi ve sınırsız hoşgörüsü ile akıllarda yer etmiş Hacı Bektaş Veli’nin de 
insana, insanlığa bakışı Mevlana’da olduğundan farklı değildir.  Hacı Bektaş Veli’nin töv-
be edenlere karşı tutumu hoşgörünün sembolü hâline gelmiş, Mevlana’nın bile takdirini 
kazanmıştır (Göçgün, 1999: 146). Savaş yerine barışı; düşmanlık yerine dostluğu; kin 
yerine sevgiyi ve hoşgörüyü benimseyen ve hümanist bir anlayışa sahip olan Hacı Bektaş 
Veli’nin felsefesi sevgi, eşitlik, tanrı, din, paylaşım, hoşgörü, bilim, eğitim gibi kavramlara 
dayanır.  

“Hiç bir milleti ve insanı ayıplamayınız!” diyen Hacı Bektaş Veli; Anadolu’nun sosyal, 
siyasal, ekonomik, etnik ve dinsel yapısını dikkate alarak, sevgi ve hoşgörü kültürünün 
temellerini atmıştır. Bu ulu şahsiyet, uygarlıklar beşiği Anadolu’nun zengin kültür mozai-
ğini, bozmadan; parçalamadan; farklılıklarıyla kabul edebilmeyi; sevgi ve hoşgörü teme-
linde bir araya getirmeyi kendisine ilke edinmiştir.

Yunus Emre

Ben gelmedim davi için  
Benim işim sevi için  

Dostun evi gönüllerdir  
Gönüller yapmaya geldim         

Gönüller Sultanı, sevgi ve hoşgörü aşığı Yunus Emre, XIII. yy’da yaşamıştır. Yunus’un 
öğretisi, insanları dostluğa ve kardeşliğe, birbirlerini anlamaya, birbirlerine zulmetme-
meye, hoşgörüye, barışa ve sükûna çağırır. Yunus Emre Tanrıya olan aşkını göstermenin 
insanların gönüllerini kırmamak ve kalpleri onarmakla mümkün olacağını düşünür. Ona 
göre insana gösterilen saygı ve sevgi, bir bakıma Tanrı’ya gösterilmiş demektir. Yunus’un 
üzerinde durduğu asıl mesele gönül kırmamak, hiçbir canlıyı incitmemek, gönül almak, 
büyüklük taslamamak ve bilgili olmaktır. 
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karmaktadır.  Nitekim çoğunlukla çağdaş olan bu şahsiyetler, bugün dünya üzerinde çok 
çeşitli coğrafyalara yayılan Türklerin, ataları tarafından çok iyi tanındığından günümüze 
kadar dilden dile gönülden gönüle geçerek ulaşmayı başarmıştır. Bu özellikleri onların 
saygı duyulan, sevilen şahsiyetler olmasını da beraberinde getirmiştir.

Türk dünyası temelde aynı ataya sahiptir. Bugün de tek ulus olma bilincinin oluştu-
rulmasında bu şahsiyetlerin birer öğretim konusu olarak sunulması çok önemlidir. Bu 
açıdan bakıldığında tek millet çok devletli bir yapı gösteren Türk Dünyası için, özellikle 
çocukların bu bilinci edinmesinde, son derece mühim olan şey, okulların öğretim prog-
ramında özellikle bu şahsiyetlere yönelik konu ortaklığı oluşturulmasıdır. Ortak bir geç-
mişe ve tarihe sahip olduğumuz özellikle çocuklarımıza aşılanmalı, gün geçtikçe küçülen 
dünyada Türk dünyası olarak ortak bir paydaya sahip olduğumuz bilinci oluşturulmalıdır. 
Bunu yaparken de Türk milletine has bir özellik olan hoşgörü değeri ve Türk dünyasından 
bu değerin öncüleri olan şahsiyetlerin öğretim unsuru olarak kullanımı sağlanmalıdır. 

SONUÇ

Hoşgörü ustasları olan Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana Celallettin Rumi, 
Hacı Bektaş Veli ve Nasrettin Hoca gibi şahsiyetler, insanları hoşgörüye davet etmiş ve 
yaşadıkları dönemde de sonrasında da Anadolu’yu bir hoşgörü cennetine çevirmişlerdir. 
Türk milletinin bir parçası olan bu şahsiyetlerin her zaman öncelikli olarak örnek şahsiyet 
olarak çocuklara sunulması gerekmektedir. Türk milletine özgü hoşgörü değeri yine Allah 
ve millet inancı ile sevgiyi, saygıyı, barışı ve hoşgörüyü Anadolu’ya yaymayı başarmış 
atalarımız aracılığıyla dünyaya yayılmalıdır. Bunu da Türk dünyasında özellikle hoşgörü 
değerinin ortak şahsiyetlerin örnek kılavuzluğunu kullanarak eğitim kurumlarında bir öğ-
retim unsuru şeklinde kullanmakla sağlamak mümkündür.

Ortak pek çok değer ve temele sahip olan Türk Cumhuriyetlerinin ilgili bakanlıkları-
nın bu konuda( değer öğretimi noktasında) titizlik göstermesi ve ortak geçmişe sahip 
Türklerin yaşadığı coğrafya ne olursa olsun özellikle hoşgörü değerini ortak bir müfredat 
unsuru olarak okullarda vermesi bugünü ve yarını için Türk dünyasının yararına olacaktır.

kalmaktadır. Birey ve dolayısıyla toplum, Nasreddin Hoca fıkralarında kendisiyle yüzleşir 
ve öz eleştiri yapar. Nasreddin Hoca’yı, Yunus Emre ve Mevlana gibi mutasavvıflarla bu-
luşturan da bu iç sorgulamaya yönelticiliktir (Özdemir,2010: 30)

İnsanların susmak, küsmek yerine birbirleriyle iletişimlerini sürekli hâle getirmeyi 
amaçlayan, aradaki bağı koparmamalarını öğütleyen Nasreddin Hoca, fıkralarında ko-
nuşmanın en iyi çözüm olduğunu anlatır. Çünkü o bilir ki, kırgınlığın reçetesi sevgi ve 
hoşgörüdür (Şenocak, 2005: 149). Aşağıda bir fıkrayla Nasreddin Hoca hoşgörüsü ör-
neklendirilecektir.

Yemeğin Bugusu Paranın Sesi 

Hoca Akşehir’de Kadılık vazifesini yürütürken karşısına iki adam çıkmış. Birisi öteden 
beri cimriliği ile tanınmış, bir aşçıdır. Öbürü ise boynu bükük bir fakir. Aşçı sözü almış: 
- Hocam demiş, ben bu adamdan davacıyım. Dükkanın önünde kuru fasulye pişiriyor-
dum. Tencerenin kenarından yemeğin buğusu çıkıyordu. Bu adam elinde bir somunla 
geldi. Kopardığı lokmaları yemeğin buğusuna tutup başladı atıştırmaya. Nihayet koca bir 
ekmeği bitirdi. Ondan fasulye buğusunun ücretini istedim, vermedi.

Hoca anlatılanları dikkatle dinledikten sonra fakire dönüp :
- Doğru mu bunlar? diye sorar.
- Evet, der fakir adam.
- Öyleyse para keseni çıkar bakalım.
Zavallı fakir, Kadı efendiye karşı gelemez. İçinde üç beş akçe bulunan kesesini hocaya 

uzatır. Hoca bu sefer yanına aşçıyı çağırır. Keseyi kulağına yaklaştırarak şıngırdatmaya 
başlar. Sonra da : 

- Haydi der aldın işte alacağını! 
Aşçı: - Nasıl olur? diye şaşkınlığını belli eder. Henüz paramı vermediniz.
Hoca cevap verir:
- Fazla uzatma der, yemeğin buğusunu satan, paranın da sesini alır elbet!...
Bir Eğitim ve Değer Unsuru: Hoşgörü

Dünya üzerinde Türk cumhuriyetleri ve topluluklarında yaşayan, ayrıca  Türk dünya-
sının farklı ve özel coğrafî alan, kabile ve boy isimleriyle anılan Türkler, şanlı Türk dünyası 
üzerine barış, sevgi, kardeşlik, hoşgörü değerlerini bina etmeli ve bunlar, Türk dünyası-
nın ideali olmalıdır.  İşte o zaman 21. asır Türk asrı olacaktır (Can,2008). Türk toplulukla-
rının bu değerleri zaten geçmişten beri yaşıyor olmaları bu ideali gerçekleştirmeyi kolay 
kılmaya yetecektir. Nitekim bu değerlerden özellikle hoşgörü, Türk insanının adeta yaşam 
felsefesi olmuş, Türkler bu değeri yaşamayı kendine ilke edinmiştir.

Yaşadıkları dönemden başlayarak günümüze kadar adları hoşgörüyle özdeş olarak 
anılan yukarıdaki şahsiyetler, Türk Dünyasında bir öğretim ve değer unsuru olarak eğitim 
kurumlarında kolaylıkla yer alabilir. Zira bu şahsiyetler dünya üzerindeki bütün Türkler 
tarafından tanınmakta, hoşgörü felsefeleri herkes tarafından bilinmektedir. Bu özellikleri, 
onların Türk Dünyasını birleştiren bir unsur olarak ele alınmaları gerekliliğini ortaya çı-
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TÜRKİYE VE TÜRK CUMHURİYETLERİ 
ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ, 
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Burak BALKAN
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Uzman Yardımcısı

Mustafa AKSELİ
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Uzman Yardımcısı

Bilindiği üzere, 90’ların başlarında yaşanan gelişmeler iki kutuplu dünya düzenini or-
tadan kaldırmış ve bu gelişme sonucu ortaya çıkan siyasetin ve ekonominin demokratik-
leştirilmesine yönelik esen rüzgarlar, tüm Türk Cumhuriyetlerini de tesiri altına almıştır. 
Ancak, yaşanan köklü gelişmelere hazırlıksız yakalanan Türk Cumhuriyetleri, tesirleri dış 
ticarete de yansıyan çeşitli sıkıntılara maruz kalmışlardır. Temelinde yeterli piyasa ekono-
misi ve hukuki düzenlemelerinin alt yapısının bulunmayışından kaynaklanan bu sıkıntılar 
Türkiye ve 5 Türk Cumhuriyeti arasındaki ticarete de yansımıştır. Bu çalışmada Türkiye 
ve Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticaret tarihsel olarak değerlendirilecek olup, ticaret 
önündeki engeller tartışılıp çözüm önerileri ortaya konacaktır. Çalışmada, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti de Türk Cumhuriyetleri içerisinde değerlendirmelerde yer alacaktır.

Türk Cumhuriyetleri ile Dış Ticaretin Gelişimi

Türkiye dahil 7 Tük Cumhuriyetinin Dünya ticaretinden almış olduğu pay, 1995’te 
%0,8, 2000’de %0,8 2008’de %1,6 ve 2009 yılında %1,5 olmuştur. Sözkonusu rakamlar, 
Türk Dünyasının Asya’dan Avrupa’ya uzanan coğrafyasına ve zengin doğal kaynaklarına 
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Görüleceği üzere, Türk Cumhuriyetlerinin Dünya ticaretinden aldıkları pay ile kendi 
aralarındaki yaptıkları ticaret hacmi, bu ülkelerin mevcut potansiyelerini yansıtmaktan 
uzaktır. Özellikle, SSCB döneminin “ekonomik ihtisaslaşma politikaları” sonucunda Orta 
Asya Türk Cumhuriyetleri, Birliğe yalnızca hammadde ve doğal kaynak sağlayan birer 
coğrafi parça olmuşlardır. Bunun doğal sonucu olarak da bağımsızlık sonrası Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri,  sahip oldukları geniş doğal kaynaklara rağmen piyasa ekonomisine 
geçişte bazı zorluklar yaşamışlardır. Bu ülkeler özellikle 1995’lerden sonra kurumsal alt-
yapıyı hazırlayabildiler ve buna paralel olarak ekonomilerinde yaşanan olumlu gelişmeler 
ticari ilişkilerin de gelişmesini sağladı.

Bu minvalde, Türk Cumhuriyetleri ile olan dış ticaretimiz, belirli araçlar çerçevesinde 
geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu araçlar arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları, 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları, Çifte Vergilendirmenin Önlen-
mesi Anlaşmaları, Karma Ekonomik Komisyon Toplantıları (KEK), Ulaştırma, Turizm, 
Bankacılık, Gümrük, Standardizasyon vb. Teknik Alanlarda İşbirliği Anlaşmaları, Fuarlar, 
Ticaret Heyeti, Müteahhitlik Heyeti ve İş Konseyi Toplantıları, Ticaret Merkezleri (TTM) ve 
Türk Eximbank Kredileri sayılmaktadır. 

Bu çerçevede geliştirilmeye çalışılan Türk Cumhuriyetleri ile olan ticaretimiz aşağıda 
incelenmiştir.

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticaret hacmi Grafik-2’den de görüleceği 
üzere, 2010 Ocak-Eylül dönemi için yaklaşık olarak 6,7 milyar dolar olarak gerçekleş-
miştir. Diğer taraftan, bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana Türk Cumhuriyetleri ile 
yapılan dış ticarette hiç açık verilmemiştir. Dış ticaret hacmi 2001 yılında yüksek oranlar-
da artmaya başlamış ve 2001-2009 döneminde yaklaşık olarak %576 oranında artmıştır. 
Burada belirtilmesi gereken, 2009 yılındaki ticaret hacmi, Küresel Ekonomik Krizin etki-
siyle 2,1 milyar dolar düşmüştür. Bu düşüşü göz ardı etmek için 2008 yılı verileri hesa-
ba katılırsa, 2001-2008 döneminde Türk Cumhuriyetleri ile olan dış ticaret hacmimizin 
%773 oranında arttığı görülmektedir. 2010 yılı sonunda Türk Cumhuriyetleri ile olan dış 
ticaretin 2008 kriz öncesi seviyeye çıkacağı tahmin edilmekte, bu vesile ile 2001-2010 
dönemindeki ticaret artışının da yukarıdaki hesap doğrultusunda, yaklaşık olarak %700 
oranında gerçekleşeceği söylenebilmektedir.

Grafik-2 

rağmen, dünya ticaretine yeterince entegre olamadığını ve ekonomik liberalleşme konu-
sunda atılması gereken adımlar olduğunu göstermektedir. 
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Grafik-1’den de görüleceği üzere 2009 yılı itibariyle Türk Cumhuriyetlerinin ihracat 
ve ithalatları eşit bir seyir izlemekte ve 2008 kriz yılında bir düşüş görülmektedir. Bunun-
la birlikte, 2009 yılında yaklaşık olarak 25 trilyon dolar olan dünya mal ticareti yanında 
381,3 milyar dolarlık Türk Cumhuriyeti ticareti -ki bunun %63,7’si Türkiye’ye aittir- çok 
cüzi bir oranda kalmaktadır. Sözkonusu ticaretin Türk Cumhuriyetleri arasında da çok az 
olduğu Tablo-1’den anlaşılmaktadır.

Tablo-1

Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türkiye Türkmenistan Toplam İthalat
Azerbaycan - 63,6 0,8 12,4 1.399,4 26,2 1.502,3
Kazakistan 145,4 - 116,5 516,1 633,4 220,3 1.631,7
Kırgızistan 3,6 436,8 - 304,4 140,0 61,4 946,2
Özbekistan 5,8 891,8 166,6 - 279,1 - 1.343,3
Türkiye 752,8 1.348,9 31,4 413,1 - 327,6 2.873,8
Türkmenistan 37,5 108,9 4,2 166,6 945,1 - 1.262,4
Toplam İhracat 945,0 2.850,1 319,5 1.412,6 3.397,0 635,4 9.559,7

Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ticaret (Milyon Dolar, 2009)
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* Tablo i tha lat veri leri  esas  a l ınarak oluşturulmuştur.

2009 yılında Türk Cumhuriyetleri arasındaki toplam ticaret hacmi 9,5 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Türkiye 3,4 milyar dolar, Kazakistan 2,8 milyar 
dolar ile en çok ihracat yapan ülkeler olmuştur. 2009 yılında Türkiye 2,8 milyar dolar, Ka-
zakistan 1,6 milyar dolar ile en çok ithalat yapan ülkeler olmuşlardır. Diğer taraftan, aynı 
dönemde Türk Cumhuriyetlerinin en çok ihracat yaptıkları ülkeler genel itibariyle Avrupa 
Birliği ülkeleri ile Rusya, ABD ve Çin’dir. İthalatlarında ise Rusya ve Çin göze çarpmak-
tadır. Diğer bir deyişle, Türk Cumhuriyetlerinin dış ticaretlerinde diğer ülkelerin aldıkları 
pay, yine Türk Cumhuriyetlerinin aldıkları paydan yüksektir.
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Grafik-3

              

Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye’nin dış ticaretinden aldıkları payı gösteren Grafik-
3’den anlaşılacağı üzere, Türk Cumhuriyetlerine yapılan ihracatın Türkiye’nin genel ihra-
catından aldığı pay ekonomik trende göre değişiklik göstermesine karşın, bu ülkelerden 
yapılan ithalatın genel ithalat içindeki payı genel olarak artmıştır.

İlk olarak, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarıyla birlikte 
Türk Cumhuriyetlerine yapılan ihracatın genel ihracat içindeki payı 1992-1993 dönemin-
de ciddi oranda bir artış göstermiştir. Bununla birlikte, 1994 Krizi nedeniyle 1993-1994 
döneminde Türkiye’nin bu ülkelere yaptığı ihracatta olduğu gibi Türkiye’nin bu ülkelere 
yaptığı ihracatın genel ihracat içindeki payında da bir azalma görülmüştür. Bu dönemde 
yaşanan ekonomik kriz gibi ihracatın payındaki düşüş de şiddetli ve kısa süreli olmuş 
ve hemen ardından 1995-1997 döneminde bu ülkelere yapılan ihracatın genel ihracat 
içindeki payında bir artış kaydedilmiştir. Ancak, 1997-2002 döneminde Rusya Krizi do-
layısıyla Türk Cumhuriyetlerine yapılan ihracatta bir azalma, dış ticaretten aldıkları payda 
ise önemli bir düşüş görülmüştür. Aynı dönemde, Türkiye’de yaşanan 2001 Bankacılık 
Krizi’nin üretime olan etkisi dolayısıyla ihracata bir darbe daha gelmiş ve 2000-2001 dö-
neminde bu ülkelere yapılan ihracatta keskin bir düşüş daha olmuştur. Bunun akabinde, 
2002-2008 döneminde Türk Cumhuriyetlerine yapılan ihracatın Türkiye’nin genel ihraca-
tından almış olduğu pay sürekli artmıştır. Bunun nedeni olarak, dünya emtia fiyatlarındaki 
artış gösterilebilir. Bir diğer gelişme sözkonusu dönemde Türkiye’nin 27 çeyrek aralıksız 
büyümesidir. 2001 yılında Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne girmesiyle dünya ayakkabı, 
tekstil-hazır giyim gibi Türkiye’nin de ihracat yaptığı sektörlerdeki bu ülkenin egemenliği 
göz önüne alınınca, Türkiye’nin sözkonusu ülkelere yapmış olduğu ihracatın bu oranda 
artması yine sevindirici bir gelişme olarak algılanabilir. Son olarak, 2008-2009 dönemin-
de Küresel Ekonomik kriz nedeniyle Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerine yapmış olduğu 
ihracatta %9’luk bir düşüşe karşın, Krizin bu ülkeleri fazla etkilememiş olmasından do-
layı, bu ülkelere yapılan ihracatın genel ihracatımız içindeki payında artış görülmüştür.

  Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerinden yapmış olduğu ithalatın genel ithalattan 
aldığı pay genel itibariyle artış göstermektedir. Her ne kadar sözkonusu pay artış göster-

            Tablo-2

ÜLKE 1992 1997
92/97 
Değ. 2002

97/02 
Değ. 2008

02/08 
Değ. 2009

08/09 
Değ.

92/09 
Değ. 2009* 2010* 

09/10 
Değ.

AZERBAYCAN-NAHÇ. 103 320 211 231 -28 1.667 621 1.399 -16 1.261 993 1.113 12
KAZAKİSTAN 19 211 985 160 -24 891 456 633 -29 3.163 454 574 26
KIRGIZİSTAN 2 50 2.607 24 -52 191 697 140 -27 7.545 100 91 -9
KKTC 149 228 53 222 -3 1.072 383 771 -28 418 528 706 34
ÖZBEKİSTAN 54 211 287 94 -55 337 260 279 -17 413 210 193 -8
TÜRKMENİSTAN 7 118 1.512 110 -6 663 503 945 43 12.866 669 838 25
Toplam 335 1.136 240 841 -26 4.821 473 4.168 -14 1.146 2.955 3.514 19
* Ocak-Eylül Dönemi

Türk Cumhuriyetlerine olan İhracatımız (Milyon Dolar)

Tablo-2’de de görüleceği üzere 1992-2009 döneminde Türk Cumhuriyetlerine olan 
ihracat toplamda %1.146 oranında artmıştır. En çok ihracat artışı Türkmenistan’a gö-
rülmekle birlikte, 2009 yılı itibariyle en çok ihracat yapılan Türk Cumhuriyeti Azerbaycan 
olmuştur. Diğer taraftan, 1997-2002 döneminde Rusya Krizi nedeniyle bu ülkelere ya-
pılan ihracatta toplamda %26 oranında bir düşüş görülmektedir. Bu dönemde en yük-
sek oranlı düşüş %55 ile Özbekistan’a yapılan ihracatta görülmüştür. Bununla birlikte, 
2002-2008 döneminde emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle Türk Cumhuriyetlerine yapılan 
ihracatta %473 gibi yüksek oranlı bir artış görülmektedir. 2008-2009 döneminde ise ya-
şanan küresel ekonomik krizin etkisi, Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerine yaptığı ihracat-
ta %14’lük bir azalmaya neden olmuştur. Sözkonusu dönemde en çok göze çarpan ise 
Türkmenistan’a yapılan ihracatın artmış olmasıdır.

Tablo-3

ÜLKE 1992 1997 92/97 
Değ.

2002 97/02 
Değ.

2008 02/08 
Değ.

2009 08/09 
Değ.

92/09 
Değ.

2009* 2010* 09/10 
Değ.

AZERBAYCAN-NAHÇ. 35 58 66 65 11 928 1.337 753 -19 2.045 562 626 11
KAZAKİSTAN 11 165 1.473 204 23 2.332 1.044 1.349 -42 12.734 990 1.683 70
KIRGIZİSTAN 1 8 424 18 133 48 172 31 -34 2.081 20 18 -12
KKTC 8 8 -2 21 152 52 154 43 -18 415 33 45 36
ÖZBEKİSTAN 21 95 351 75 -21 581 671 413 -29 1.865 293 649 122
TÜRKMENİSTAN 21 74 247 106 45 389 266 328 -16 1.446 221 242 10
Toplam 98 408 318 488 20 4.331 787 2.917 -33 2.890 2.120 3.264 54

Türk Cumhuriyetlerine olan İthalatımız (Milyon Dolar)

* Ocak-Eylül Dönemi

Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerinden gerçekleştirmiş olduğu ithalatı gösteren Tablo-
3’de ithalatın 1992-2009 döneminde %2.890 oranında arttığı görülmektedir. Bu dönem-
de en çok ithalat yapılan ve en yüksek ithalat artışı sağlayan ülke Kazakistan olmuştur. 
Diğer taraftan, Rusya Krizinin yaşandığı 1997-2002 döneminde bu ülkelerden yapılan 
ithalatın artışı %20 olarak gerçekleşmiştir. Ancak, bu dönemde ithalatta azalma yaşanan 
tek ülke Özbekistan olmuştur. Emtia fiyatlarında artışın görüldüğü 2002-2008 dönemin-
de ise yapılan ithalatta %787 oranında ciddi bir artış kaydedilmiştir. Küresel ekonomik 
krizin etkilerinin hissedildiği 2008-2009 döneminde ise Türkiye’nin bu ülkelerden yapmış 
olduğu ithalat %33 oranında azalmıştır.
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DÖRTLÜ DÖRTLÜ ADI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 2710 PETROL YAĞLARI 51 65 60 141 193 180 318 201
2 7308 DEMİR/ÇELİKTEN İNŞAAT VE AKSAMI 17 27 52 45 75 119 158 171
3 8544 İZOLE EDİLMİŞ TEL, KABLO 13 20 32 35 94 105 134 109
4 9403 DİĞER MOBİLYALAR VB. AKSAM, PARÇALARI 11 17 24 38 49 64 84 105
5 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR 11 22 24 41 53 72 97 100
6 7113 KIYMETLİ METALLER  MÜCEVHERCİ EŞYASI 3 11 26 41 52 100 134 90
7 5702 DOKUNMUŞ HALILAR, YER KAPLAMALARI 3 2 5 12 11 20 95 75
8 8504 ELEKTRİK TRANSFORMATÖRLERİ 6 8 10 17 24 32 39 70
9 7214 DEMİR/ÇELİK ÇUBUKLAR 7 12 43 43 56 94 165 61

10 8537 ELEKTRİK KONTROL, DAĞITIM TABLOLARI 5 11 13 14 23 29 44 54
LİSTE TOPLAMI 128 197 289 426 630 815 1.269 1.035
DİĞERLERİ 713 1.022 1.376 1.737 2.237 2.992 3.553 3.133
GENEL TOPLAM 841 1.219 1.665 2.164 2.867 3.807 4.821 4.168

DÖRTLÜ DÖRTLÜ ADI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 2711 PETROL GAZLARI 16 21 74 111 124 315 696 800
2 7403 BAKIR, İŞLENMEMİŞ BAKIR ALAŞIMLARI 130 143 287 478 857 1.091 1.189 690
3 2709 HAM PETROL 0 0 25 64 44 0 537 428
4 2710 PETROL YAĞLARI 52 83 87 152 183 256 493 202
5 5205 PAMUK İPLİĞİ 41 79 75 113 148 173 142 119
6 5201 PAMUK 51 37 66 38 94 131 80 114
7 7901 İŞLENMEMİŞ ÇİNKO 4 12 29 47 128 162 127 97
8 7601 İŞLENMEMİŞ ALUMİNYUM 2 16 3 9 7 10 81 73
9 1001 BUĞDAY VE MAHLUT 29 78 14 16 28 178 435 70

10 7408 BAKIR TELLER 0 0 0 0 4 19 41 38
LİSTE TOPLAMI 326 469 660 1.028 1.617 2.335 3.822 2.631
DİĞERLERİ 163 188 317 285 390 395 509 285
GENEL TOPLAM 488 658 977 1.312 2.007 2.730 4.331 2.917

Türk Cumhuriyetleri’ne Madde Bazında İhracatımız (Milyon Dolar)

Türk Cumhuriyetleri’nden İthalatımız (Milyon Dolar)

    

Özetle; gerek Türk Cumhuriyetlerinin Dünya ticaretinden aldıkları pay, gerekse tarihi 
ve kültürel yakınlıklara rağmen Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticaret oldukça 
düşük seviyelerde gerçekleşmektedir. Yukarıda kısaca yapılmaya çalışılan değerlendir-
meler, bağımsızlıklarını kazanan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve  KKTC’nin Türkiye ile 
olan dış ticaretlerinin istenilen seviyelerde olmadığını gözler önüne sermiştir. Bu noktada, 
ticaret rakamlarının istenilen seviyelerde gerçekleşmesi için sorunların derin bir tahlile ve 
bu tahlillere dayalı çözüm önerilerinin ivedilikle uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Dış Ticarete İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türk Cumhuriyetleri, zengin doğal kaynakları, genç ve dinamik nüfusu ve doğu ile 
batı arasındaki tarihi İpek Yolu üzerinde stratejik konumu ile büyük bir potansiyeli bünye-
sinde barındırmaktadır. Buna rağmen, dünya üretimi ve ticaret rakamları göz önünde bu-
lundurulduğunda, bölgenin aldığı pay oldukça düşük düzeylerde olduğu görülmektedir.

Görüldüğü üzere, Türk Cumhuriyetleri olarak gerek dünya ticaretinden aldığımız pay; 
gerekse kendi aramızda gerçekleştirdiğimiz ticaret hacmi arzulanan seviyenin altındadır. 
Dolayısıyla, hedeflenen rakamlara ulaşabilmek için, ülkelerimizin sahip olduğu potansi-
yel ve ekonomilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, ticaret politikaları üzerinde revizyona 
gidilmeli ve ticaretimizde engel teşkil eden hususların bertaraf edilmesi amacıyla karşı-
lıklı adımlar atılmalıdır.

Şüphesiz, dünya ekonomileri üzerinde en önemli unsurlardan birisi enerjidir. Söz ko-
nusu sektör açısından oldukça zengin kaynaklara sahip Türk Cumhuriyetleri dünya enerji 
piyasasında giderek artan öneme sahip olmaktadır. Dolayısıyla sahip olunan enerji zen-
ginliği, etkin bir biçimde değerlendirilerek bölge ekonomilerinin gelişmesi ve kalkınması 
açısından belirleyici unsur olarak ele alınmalıdır. 

Enerji sektörünün bölge ekonomileri lehine kullanılmasındaki kilit unsur işbirliğidir. 
Öyle ki; bu konuda önemli adımlar atılmıştır. Nitekim,  Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru 
hattı faaliyete geçmiş, Nabucco Projesine ilişkin önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu 
projeler, enerji işbirliği adına son derece sevindirici gelişmelerdir ve bu hatların geçtiği 
ülkelerin ekonomilerine ve istikrarına önemli katkılarda bulunmaktadır. Böylesine önem 

miş ise de özellikle Türkiye’de 2001 yılında yaşanan Bankacılık Krizi ihracatta olduğu gibi 
bu ülkelerden yapılan ithalatı da olumsuz etkilemiş ve genel ithalat içindeki payında hızlı 
bir düşüşe neden olmuştur. Ancak, 2002-2008 döneminde yaşanan emtia fiyatlarındaki 
artış ve söz konusu dönemde Türkiye’nin aralıksız büyümesi ve bu büyümenin motoru 
olan ihracatın devam etmesi için gerekli olan aramalının ithal edilmesi nedeniyle ithalat 
artmış, dolayısıyla da Türk Cumhuriyetlerinden yapılan ithalatın genel ithalat içindeki payı 
da artmıştır. Bahsedilen dönemi müteakip, 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz, 
bu ülkelerden yapılan ithalatın %33 oranında düşmesine yol açmıştır. Bunun neticesin-
de, bu ülkelerden yapılan ithalatın genel ithalat içindeki payında bir düşüş olmuş ise de 
oransal olarak küçüktür. 

Tablo 4’te Türk Cumhuriyetlerine ihraç edilen ve Türk Cumhuriyetlerinden ithal edilen 
ilk 10 ürün görülmektedir. Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, Türk Cum-
huriyetlerine ihraç edilen ilk 10 madde genel itibariyle inşaat sektöründe kullanılmaktadır. 
Buradan çıkan sonuç ise, 2009 yılında 20,7 milyar dolar olan Türkiye’nin toplam müteah-
hitlik hizmetlerinin 4,3 milyar dolar ile %21’inin gerçekleştirildiği Türk Cumhuriyetlerinde 
Türk Müteahhitlik sektörünün aktif ve yoğun çalışmalarının Türkiye’nin ihracatı üzerin-
deki olumlu etkisini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, yine tablonun incelenmesinden 
görüleceği üzere, Türk Cumhuriyetlerine ihraç edilen ilk 10 madde bu ülkelere yapılan 
toplam ihracatımızın yalnızca %24,8’ini oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye’nin 
Türk Cumhuriyetlerine yapmış olduğu ihracat çeşitlilik arz etmektedir.

Tablo 4’te Türk Cumhuriyetlerinden yapılan ithalatta ilk 10 madde incelendiğinde 
ise, genel itibariyle hammadde ve aramalı olduğu görülmektedir. Bunlar arasında petrol 
gazlar,bakır,  ham petrol, pamuk ve pamuk ipliği göze çarpanlardır. Diğer taraftan Türk 
Cumhuriyetlerinden ithal edilen ilk 10 madde Türk Cumhuriyetlerinden yapılan toplam 
ithalatın %90,2’sine tekabül etmektedir. Diğer bir ifadeyle, Türk Cumhuriyetlerinden ya-
pılan ithalatta çeşitlilik görülmemektedir. 

Tablo-4 

DÖRTLÜ DÖRTLÜ ADI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 2710 PETROL YAĞLARI 51 65 60 141 193 180 318 201
2 7308 DEMİR/ÇELİKTEN İNŞAAT VE AKSAMI 17 27 52 45 75 119 158 171
3 8544 İZOLE EDİLMİŞ TEL, KABLO 13 20 32 35 94 105 134 109
4 9403 DİĞER MOBİLYALAR VB. AKSAM, PARÇALARI 11 17 24 38 49 64 84 105
5 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR 11 22 24 41 53 72 97 100
6 7113 KIYMETLİ METALLER  MÜCEVHERCİ EŞYASI 3 11 26 41 52 100 134 90
7 5702 DOKUNMUŞ HALILAR, YER KAPLAMALARI 3 2 5 12 11 20 95 75
8 8504 ELEKTRİK TRANSFORMATÖRLERİ 6 8 10 17 24 32 39 70
9 7214 DEMİR/ÇELİK ÇUBUKLAR 7 12 43 43 56 94 165 61

10 8537 ELEKTRİK KONTROL, DAĞITIM TABLOLARI 5 11 13 14 23 29 44 54
LİSTE TOPLAMI 128 197 289 426 630 815 1.269 1.035
DİĞERLERİ 713 1.022 1.376 1.737 2.237 2.992 3.553 3.133
GENEL TOPLAM 841 1.219 1.665 2.164 2.867 3.807 4.821 4.168

DÖRTLÜ DÖRTLÜ ADI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 2711 PETROL GAZLARI 16 21 74 111 124 315 696 800
2 7403 BAKIR, İŞLENMEMİŞ BAKIR ALAŞIMLARI 130 143 287 478 857 1.091 1.189 690
3 2709 HAM PETROL 0 0 25 64 44 0 537 428
4 2710 PETROL YAĞLARI 52 83 87 152 183 256 493 202
5 5205 PAMUK İPLİĞİ 41 79 75 113 148 173 142 119
6 5201 PAMUK 51 37 66 38 94 131 80 114
7 7901 İŞLENMEMİŞ ÇİNKO 4 12 29 47 128 162 127 97
8 7601 İŞLENMEMİŞ ALUMİNYUM 2 16 3 9 7 10 81 73
9 1001 BUĞDAY VE MAHLUT 29 78 14 16 28 178 435 70

10 7408 BAKIR TELLER 0 0 0 0 4 19 41 38
LİSTE TOPLAMI 326 469 660 1.028 1.617 2.335 3.822 2.631
DİĞERLERİ 163 188 317 285 390 395 509 285
GENEL TOPLAM 488 658 977 1.312 2.007 2.730 4.331 2.917

Türk Cumhuriyetleri’ne Madde Bazında İhracatımız (Milyon Dolar)

Türk Cumhuriyetleri’nden İthalatımız (Milyon Dolar)
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bertaraf edilmesine yönelik işbirliği ve uygulanacak politikaların eşgüdüm içerisinde ha-
zırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ülkeler arasındaki dış ticaret boyutunu, sermaye ve işgücü alanlarından bağımsız 
düşünmek mümkün değildir. Dolayısıyla, Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticareti geliş-
tirmekte karşılaşılan bir diğer sorun, sermaye ve işgücü dolaşımında karşılaşılan engel-
lerdir. 

Türk Cumhuriyetleri arasında sermaye hareketleri irdelendiğinde, Türkiye dışında di-
ğer Türk Cumhuriyetlerinin kendi aralarında önemli bir sermaye hareketliliği söz konusu 
değildir. Türk Cumhuriyetlerinden gelen sermaye ile diğer ülkelerden gelen yabancı ser-
maye için farklı bir yatırım rejimi uygulanmayıp; her ülkeden gelen sermayeye genel bir 
prosedür uygulanmaktadır. Dolayısıyla, Türk Cumhuriyetleri arasında yatırım alanındaki 
mevcut işbirliği yeterli düzeyde olmayıp, ülkeler arasındaki sermaye hareketlerini daha da 
etkin hale getirmek amacıyla çok taraflı ortak bir rejim politikası gerekliliği kaçınılmazdır. 

Benzer şekilde, işgücü dolaşımı hususunda da engeller söz konusudur. Türk Cum-
huriyetlerinde emeğin akışkanlığı, ülkelerin birbirleri arasında olmayıp, daha çok Avrupa 
Ülkeleri ve Rusya gibi işgücü kabul eden dominant ülkeler istikametinde gerçekleşmek-
tedir. Bu konuda en büyük sıkıntı, Türk Cumhuriyetlerinin birbirlerine karşı uyguladık-
ları vize engelleridir. Mevcut sistem altında, bu ülkelerin kendi aralarında biri diğerinin 
vatandaşına serbest çalışma olanağı sağlamamaktadır. Bu engelin aşılması maksadıyla, 
Türk Cumhuriyetleri bir araya gelerek entegrasyon sürecini başlatmaya ve hızlandırmaya 
yönelik radikal adımlar atmalıdır.

Özet olarak;  Türk Cumhuriyetlerinin sahip oldukları potansiyel göz önünde bulundu-
rulduğunda, kendi aralarında gerçekleştirmekte oldukları ticaret hacmi arzulanan seviye-
nin oldukça altındadır. Hedeflenen rakamların yakalanabilmesi için, yukarıda bahsi geçen 
ve ticaretin önünde engel teşkil eden sorunlar acil olarak ele alınmalıdır. Bu sorunların 
üstesinden gelebilmek için en önemli eksikliğimizin “işbirliği” olduğunu bilerek ve aynı 
kökten yeşermiş bir ağacın, ortak beslenen, ortak arzuları olan dalları olduğumuzu hatır-
layarak; kültürde ve fikirde sağladığımız birliği ekonomide de gerçekleştirmemiz gerek-
lidir.         

arz eden işbirliği süreçlerinin önümüzde yıllarda daha da güçlendirilmesi ülke ekonomi-
lerinin büyümesi ve kalkınmasında büyük rol oynayacaktır.

Bununla birlikte, enerji kaynaklarından sağlanan gelir her zaman ülke ekonomilerinde 
kalkınmaya yol açmamakla birlikte; gelir dağılımı üzerinde yarattığı adaletsizlik sebebiyle 
gelişmenin önünde engel dahi teşkil edebilmektedir. Bu nedenle, söz konusu kaynaklar-
dan beklenen faydanın elde edilebilmesi bölge içi ticaret ve yatırımların canlandırılması 
ve böylece doğal kaynaklara dayalı ekonomik yapının çeşitlendirilmesi gerekmektedir. 

Enerjiden elde edilen gelirin verimli bir şekilde değerlendirilmesi noktasında, 
Türkiye’nin teknolojik birikimi, batı pazarlarına açılmada sağlayacağı lojistik avantajı ve 
güçlü sanayi altyapısı önemli işbirliği imkanları sunmaktadır.

Ülke içi ve ülkelerarası ticaretin önünde engel teşkil eden önemli hususlardan birisi 
de taşımacılık sektöründe yaşanan sorunlardır. İlgili bölge, ulaştırma açısından günümüz 
ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak durumdadır. Ancak, dünya üretim ve ticaretinin gide-
rek Atlantik’ten Pasifik’e kayması, Doğu ile Batı arasındaki ticarette tarihi İpek Yolunun 
ve bunun neticesinde kara taşımacılığının ilerleyen yıllarda lojistik açısından daha fazla 
önem arz edeceği aşikardır.

Bu cihetle, ulaştırma sektörüne yönelik altyapı çalışmaları günümüz ihtiyaçlarına ce-
vap verebilecek düzeyde geliştirilmesi ticaretin canlandırılması için son derece önemli bir 
unsurdur. Bu altyapı çalışmaları bölgesel bazda ele alınmalı ve alternatif taşıma yöntem-
lerini de kapsayacak şekilde ulaştırma ağı revize edilmelidir. Aynı zamanda, demiryolu ve 
tren-konteyner taşımacılığının geliştirilmesi, bölge içi ticaretin istikrar kazanmasında kilit 
rol oynayacaktır. 

Ulaştırma sektöründeki engeller mikro çerçevede ele alındığında, güncel sorunlar-
dan bazıları; kartelleşme, kamyon giriş ücretleri, vize sorunları, modern kamyon filoları-
nın eksikliği gibi hususlardır.  Dolayısıyla, bu alanda yapılacak iyileştirme çalışmaları ve 
özellikle demiryolu ağının kurulması Türk Cumhuriyetleri arasında daha etkin bir ticaret 
sistemine geçilmesinde faydalı olacaktır.

Ticaretin önündeki engeller konusunda, Türk Cumhuriyetlerinin uygulamış olduğu 
ticaret politikaları da önde gelen sorunlardan birisidir. Dünya Ticaret Örgütü’ne üyelik 
süreçlerinin farklı olması, uygulanan tarife oranlarındaki farklılıklar, uyumsuz ve kimi za-
man çelişen bölgesel tercihli ticaret sistemleri ve tarife dışı ticaret engelleri söz konusu 
ülkelerin aralarında gerçekleşecek ticaret hacmini ciddi oranda zedeleyen sorunlardır. 
Dolayısıyla, ülke ekonomilerinin menfaatleri ve günümüz ihtiyaçları çerçevesinde, ticaret 
hacmimizi artırabileceğimiz politikalar üzerinde uzlaşılmalıdır.

Benzer şekilde, gümrük sistemleri açısından yaşanan uyumsuzluklar da ticaretin 
gelişmesini engelleyen sorunlardır. Harmonize gümrük prosedürlerinin eksikliği, farklı 
belgelendirme uygulamaları, TIR sisteminin yaygın olmaması, gümrükleme işlemleri-
nin zaman alması, lojistik destek eksiklikleri ve önemli boyutlara ulaşmış olan rüşvet ve 
yolsuzluk vakaları gümrük sisteminde karşımıza çıkan olumsuzluklardır. Bu engellerin 
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TOPLUMSAL - KÜLTÜREL 
PLATFORMDA TÜRK BİRLİĞİ

Ekber GOŞALI (YOLÇUYEV)
Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkanı, Azerbaycan Atatürk Merkezi Bölüm Başkanı

Küreselleşme süreci tüm dünyada öten yüzyılın sonlarından itibaren hızlanmaya 
başlamıştır. “Entegrasyon ve küreselleşme bugünkü dünyanın iki objektiv prosesidir 
ve sonuç itibarıyla her bir ulusun kaderi diğer bir ulusun kaderiyle sıkı şekilde bağlıdır. 
Birleşmenin dengeli olmasında bazı belirsizlikler olabilir, çünkü entegrasyon da tıpkı kü-
reselleşme gibi sonsuz sayıda zorluklarla başa geliyor. Ancak esas ve tam uygun olan 
gerçek şu ki, süreç artık başlamış ve gittikçe daha hızla gelişiyor.” (Prof. Dr. İon İliyesku, 
eski Romanya Cümhurbaşkanı)

“Küreselleşme – dünyada giden tarihi proseslerin sonucudur” (Dr. Rahid S. Ulusel /
Azer baycan). Eger bu fikrin doğruluğunu kabul edersek, şu sonuçla ilgili bilimsel-top-
lumsal ve genel olarak toplumsal münasebetin tek anlamlı olmadığını da belirtmemiz ge-
rek. Her yıl çeşitli uluslararası etkinliklerin düzenlendiği şehirlerde küreselleşme karşıt-
larının, toplu itiraz aksiyaları, protesto mitingleri gerçekleştirdiklerini hepimiz biliyoruz. 
Kürselleşme sürecinin daha başlanğıcından, bazı uluslararası kurumların talimatlarının, 
direktivlerinin de -tıpkı eski dini kurumların fetvaları gibi- ülkeleri, halkları etkilemekte 
olduğu sır değildir.  Bu durumu, İMF, DB, insan hakları ve basın özgürlüğüyle ilgili bazı 
kuruluşların timsalında özellikle bağımsızlığını yeni elde etmiş devletlerde görmekteyiz. 
Hatta bir kaç sene önceki Türkiye parlamento parlamento seçimlerinden önce siyasi par-
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meselesinde Türk menistan’ın tutumu yüzünden ortaya çıkmış anlaşmazlığın giderilmesi, 
Kazakistan’ın Tengiz yatağından çıkan petrolün Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Türkmen 
gazının ise Bakü-Erzurum hattıyla nakledilmesi, Tarihi İpek Yolu’nun tam gücüyle çalış-
masının sağlanması vb. yönleriyle, projelere katılan Gürcistan, Tacikistan, Çin ve diğer 
ülkelerden daha önce ve daha çok Türk dövletlerinin çıkarlarına uygundur. Prof. Dr. Fuad 
Mem medovun (Azerbaycan)  fikrince ekono mide, poli tikada olduğu gibi diğer alanlardaki 
kal kınmalar, öncelikle geniş anlamda kültürün kal kınmasına, kültüroloji düşüncenin ön 
plana çık masına bağlıdır. Doğrudan da “kültür fenomeni toplumun umumi durumundan 
ve ahalinin yaşam tarzından ayrı olamaz” (Prof. Dr. İon İliyesku / Romanya). Bu anlam-
da yukarda değindiğimiz hususlar da aslında konumuzla ilgilidir. Bu noktada Kazakistan 
Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev’in aşağıdaki fikirlerini paylaşmak isteriz: “Demokrasi ku-
rumları da, pazar ekonomisi kurumları da çok önemlidir. Fakat bunlar, toplum hayatının 
en önemli özelliği deyil, belli bir hedefe ulaşmanın araçlarıdır. Bu durum, bu kurumlar-
dan hiçbirinin önemini azaltmır. İkisi olmadan çağdaş toplum olamazyız, çünkü dünyada 
demokrasi ve pazar ekonomisinin esaslarını, milli geleneklerle bağdaşlaşdırıp uyumlaş-
dırmanın güzel örnekleri vardır. En önemlisi, zamanın getirdiği temel değerlerle kendi 
benliyini meydana getiren değerlerin, birbiriyle kaynaşan ‘altun ölçüsü’nü bulabilmektir.” 
Şimdiye kadar yapılanlar, yapılması gerekenlerin hiç de hepsi degil. Gerçekten de “bir az 
düşünürsek, kendimizde de bir suç buluruz.” (Kant)

Türk dünyası - tarihen şekillenmiş, bugün de kendine özgü karakterini ortaya koy-
muş olan etno-kulturolji bir sistemdir. Burada Türkoloji’nin, Sovyet dönemindeki stan-
dartlaşmış sınırlı çerçeveden çıkarak yeni bakış açılarıyla idrak edilmesi ve Türk dünya-
sının daha geniş problemleriyle uğraşması gerektiğini altını çizerek vurgulamak isteriz. 

XXI. yüzyılda Türk devlet ve topluluklarının ister manevi, isterse de ekonomik-kültürel 
birliğine ulaşmak görevi, esaslı şekilde daha çok gençliğin, yeni nesil aydınlarının, yeni 
tefekkürlü insanların üzerine düşen tarihi misyondur. Bu, Azerbaycan’dan bakıldığın-
da Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar’ın sözleriyle algılana biler: “Azerbaycan’da 
Türkçülük, öncelikle asıl tarihimizi yolundan saptırmamak, onun asl köklerine dönmek, 
ana dilimizi, kimlerinse zorla kabul ettirdiği lisan gibi değil, ecdadımızın ilk günden ko-
nuştuğu dil gibi kabul etmektir. Türkçülük, Türk halk larının ortak manevi, tarihi ve medeni 
değerlerine sadik kalmakla birlikte, öncelikle Azerbaycan Türkü olduğumuzu unutmamak 
demektir. Türkçülük, Türk halklarının birliği, kardeşliği olduğu gibi, başka halklara da 
dost gözüyle, hoşgörüyle, barışçı ve laik bakışla bakmak demektir.” Bizce, bu yaklaşım 
diğer Türk halkları için de geçerlidir. 

Zaman zaman farklı politik-ideolojik coğrafyalara bölünen, uzun yıllar nominal etnik-
kültürel sistem gibi mevcut olan Türk dünyası, öz ilkinliyinden, ulusal ruhundan mahrum 
ol mamış edebiyat, sanat örnekleriyle daha da doğma, öz ve canlıdır. Türkmen halıları 
veya Mah tumkulu, Türkmenistan’la; Manas veya Aytmatov, Kırgızistan’la; Abay veya Ol-
jas Süley menov, Kazakistan’la, Nevai veya Yalla grubu, Özbekistan’la özdeşleştiği için ilk 
sırada söylenenler de, hepimiz için ikinci sıradakilar kadar değerli ve azizdir. Gerçekten 
de “Görkemli şahsiyetler halkın zekâsını, ilmini, medeniyetini, maneviyatını tüm dünyada 

tilerden biri (Genç Parti), Türkiye’yi İMF kıskacından kur tarmak söylemleri ve vaatleriyle 
yüz binlerce seçmenin oyunu kazanmış oldu.

Bugün dünya ekonomisi tek bir sistem çerçivesinde odaklanmakta, temerküzleşmek-
tedir. Zira “Hiçbir ülke, en büyük bir ülke bile ekonomisini yalnız kendi ekseninde gereken 
düzeyde inkişaf ettiremez.” (Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev).  

Küreselleşme sürecinde kendi özgünlüğünü korumak için her bir Türk boyu ulusal 
manevi değerlerini, ortak Türk kültür değerleri ile daha da zenginleştirerek küresel dü-
zeye çıkarmalıdır. Yukardaki mülahazalarla birlikte Dr. Yusif Günaydın’ın (Azerbaycan) 
“Küre sellik hem de milli kültürlerin birbirine kavuşarak umumbeşeri humanitar kültür 
hazinesi oluşturmasıdır” fikrini de gözardı etmeden, bu süreçte ortak Türk manevi de-
ğerlerinin, dünya kültür mirasında önemli bir yere sahip olması adına özellikle gençlerin, 
genç bilim adamlarının, gençlik kurumlarının “kendisi söyleyip kendisi duymak; yerinde 
saymak” gerçekliğinden kurtulmasının, hakikatlerimizi tüm dünyaya yaymak için, diyelim 
ki, yeni çağın taleplerine uygun internet siteleri hazırlanmasının gerekli olacağını önce-
den ifade etmek istiyorum.

Eğer bir olayın önlenmesi mümkün olmayıp buna hiç ihtiyaç da yoksa o zaman umum 
dünya sürecinin peşinden sürüklenmektense, akıllı bir şekilde o sürecin içinde yer almak 
en doğrusudur. Diğer yandan, hiçbir küresel olguya yalnız “menfi; olumsuz” puan ver-
memek lazımdır ve hiç kuşkusuz bu inkâr edilemez olgunun “müsbet; olumlu” yanları da 
vardır. Eğer bu işlerle biz kendimiz uğraşmazsak, o zaman bizimle uğra şacaklar – hem de 
kendi isteklerine uygun bir şekilde uğraşacaklar. Fikrimizce küreselleşme stratejisinden 
daha önce Türk cum huriyetleri kendi aralarında derinleştirilmiş işbirliği içinde olmalı, en-
tegrasyon sürecini omuz omuza geçirmelidir. Bu işte geç kalınmışsa bile,  fark etmez, yine 
bu şekilde yürütülmelidir. Böylece, tüm Türk devletlerinin aynı plat formdan hareketle bir-
birine uyumlu bir kültür politikası, ortak bir ekonomi politikası ve genel olarak çok yönlü 
stratejiye dayanan yürütmeleri kaçınılmazdır. Dünya ile adeten açık politika yürüten Türk 
devletlerinin, ortak bir düşünce etrafında birleşmeyip tek başına milli kültürlerini, manevi 
değerlerini korumalarının daha zor olduğu ve olacağı gün gibi bellidir. Avrupa standartla-
rının genç Türk devletlerine Türkiye üzerinden gelmesi, bu ülkelere Türkiye kontrolünden 
geçerek ulaşması, söz konusu meselelerden biridir. Hiçbir zaman esarette yaşamamış, 
güçlü orduya ve Avrupa enstitüleriyle zengin işbirliği tecrübesine sahip olan Türkiye vası-
tasıyla benimsenen kültürel yenilikler, artık, tabir-i caizse “süzgeçten geçmiş” sayılır. Orta 
Asya Türk cümhuriyetleri de öncelikle kendi aralarında entegrasyon politikası belirleye-
rek, Doğu-Batı dialoğunda örneğin Japonya ile birlikte, onun tecrübesinden yararlanarak 
yer alabilir ve bu işin başlangıç sürecinde Japonya’nın, onları temsil etmeleri de müm-
kündür. Üçüncü hat ise genelde Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından düzenli bir şekilde 
güncelleştirilen Avrasyacılık stratejisinin uğur kazanmasına çalışmakla gerçekleşebilir. 
Nihayet, dördüncü bakış, Azerbaycan’ın, jeopolitik konumu üzerinde kurulmuş dış poli-
tikasından hareketle kendini göstere biler. Tarihi İpek Yolu projesi, Asrın Mukavelesi gibi 
projelerde birbirine devamlı destek vermek ilkelerine dayanır. Bu proje, kültürel olmaktan 
daha çok ekonomik-politik anlam taşımaktadır. Bunlarla birlikte Hazar’ın hukuki statüsü 
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kendini göstermiş yeni cereyanların Azerbaycan muhitinde nasıl boy gösterdiğini, filozof-
yazar Mirza Fethali Ahundzade’nin, ünlü besteciler Üzeyir Hacıbeyli’nin, Gara Garayev’in, 
opera sanatçısı Şövket Memmedova’nın, ünlü ressamlar Settar Behlulzade’nin, Tahir 
Sala hov’un, Toğrul Nari man beyov’un, ünlü şair Resul Rıza’nın, dünyaca ünlü cazmen 
Vagif Musta fazade’nin yaradıcılığı ör neğinde açık bir şekilde görmek mümkündür. Bu 
zaman “yenidirse – iyidir” gibi yok, “bu yenilik  ulusal kimliğimizle nasıl uzlaşdırılabi-
lir?” sorularını yanıtlamak gerekir. Bugün, maişetimizde, giyimimizde vb. Batı ve Doğu 
unsurları birlikde yer alıyor. Azerbaycan’da bu unsurlar belirli bir ölçüde sentez oluyor, 
kaynayıp karışıyor – “altun arna”sını buluyor. Bütün bunların da halkın ve genel olarak da 
Türk soyunun medeni irsinin zenginliğinden, bu sentezin gerçekleşmesi için uygun bir 
ortamın, kültürel alt yapının var olmasından kaynaklandığı anlaşılıyor.

Bizim fikrimizce, Türk dünyasında entegrasyon politikasının kültürel yönü, medeni 
boyutu kısacası onun şekillenmesine tam gücü ile iştirak eden kültür faktörü, gereğince 
değerlendirilmemiştir. Biz, tarihi -beşeriyetin tarihi tekâmülü, tarihi olayların kronolojisi 
hakkındaki bilim olarak idrak  ediyorsak, kültürolojiyi – kültürün tarihi tekâmülü, kalkın-
ma dinamikası,  medeniyet formalarını araştırıp inceleyen bilim olarak görüyoruz. Zaten 
kültüroloji öncelikle tarih, felsefe, sosyoloji gibi bilimlere çok yakındır. 

... Gerçekleşmiş bir prosesi yorumlamaya, değerlendirmeğe de ihtiyaç var. Fakat 
daha önemli olan, bu sürecin temsilcilerini belirlemek ve onları daha önceden belirlenmiş 
hedefler doğrultusunda yönlendirmektir. Entegrasyon politikasının bütün diğer alanlara 
göre belki de en çok medeni-manevi temel üzerinde oluştuğunu, bu temel üzerinde bu-
lunmasıyla diğer alanlardan ayrıldığını öncelikle belirtmeliyiz. Bu da Türk cumhuriyetle-
rinin, genel olarak büyük Türk milletinin agresivlikten uzak, insansever olmasından ve 
beşeri değerlere sadık varlığından kaynaklanır. Biz, “Türk halkı asger halktır” fikrini kabul 
etmekle birlikte Türk devletlerinin, daha çok insansever özelliğiyle seçildiğine, medeni-
manevi meselelerin ve devlet işlerinin de hukuk çerçevesinde gerçekleştiğine inanıyoruz.  
Son yıllarda Azerbaycan’da tesis edilmiş devlet kurumlarının listesine göz attığımızda yu-
karda söylediklerimizi  net bir şekilde görmüş oluyoruz: Kadın Prob lemlerinden Sorumlu 
Devlet Komitesi; İnsan Hükukları Üzre Müvekkillik; Azerbaycan’da Atatürk Merkezi; Di-
aspora ile İş Üzre Devlet Komitesi vb. Adlarından da görüldüğü gibi bu devlet kurumları 
sırf insani değerler yönünde, medeni-manevi platforumda çalışmalar gerçekleştirerek 
yukarda söylediklerimizi doğrulamaktadır.

“Türkler beşer medeniyetine kendi adlarını altın harflarla yazmışlar!” Bunun bir haki-
kat olduğu, Türk devletlerindeki ilkokul, orta okul ve lise kitaplarında esaslı şekilde tedris 
olunup genç nesle öğretilmelidir. Çifte standartlarla yönetilen dünya birliği, bazen kasıtlı 
bir duyarsızlık, amaçlı bir lâkaytlık gösterse de, her halde ulusumuzun medeni seviyesini, 
tarihini... bu duyarsız, taraflı, subjektiv insan ve kurumlara göstermek için başkalarının, 
özbeöz bizim olan maddi medeniyet örneklerini dün de, bugün de kendi adlarına çık-
tıklarını (kötü olanı, yararsız olanı hiç bir kimse başkalarından alıb kendi adına çıkmaz) 
onlara hatırlatmak yeterlidir. Ermenilerin “Sarı gelin”i, Nizami Gencevi’yi, Gara Garayev’i 
utanmadan kendilerininmiş gibi gösterdikleri herkesin malûmudur...

sergilerler.” (Haydar Aliyev).  Bu özdeşleşme yeni nesil bilim adamlarınca incelenmeli, 
manevi-ahlâki ve soyut eksenden somut eksene geçirilmeli, pratik boyutlarıyla ortaya 
konmalı, mahalli Türk değerinden umumtürk değerine çevrilmelidir. “Kültür, bağımsız-
lığın yüksek formasıdır ve genel olarak toplumun gelişmesini sağlar.” (N. Nazarbayev). 
Fikrimizi Haydar Aliyev’in şu sözleri de doğrulamaktadır: “Halk bir çok özellikleriyle ta-
nınır, sayılır ve dünya halkları arasında kendine özgü hususiyetleriyle seçilir. Bu hususi-
yetlerden en yükseği, en önemlisi medeniyettir... Yüksek medeniyete malik olan halk her 
zaman ileri gidecek, yaşayacak ve gelişecektir... Medeniyet, beşeriyetin biriktirdiği en iyi 
örnekleriyle halkları zenginleştirir.  Ülkeler arasında dostluk münasibetlerinin muhkem-
lenmesinde, medeniyet ve bilim alanlarında yapılacak işbirliğinin büyük etkisi vardır.”  

Türk dünyasındaki entegrasyona bilimsel, edebi-kültürel, toplumsal platformlar-
dan destek vermek; yeni tefekkürü çağdaş Türk birliğinin kültürel-ideolojik temellerinin 
oluşması (ya da oluşturulması) sürecine yöneltmek; bilimsel-edebi mirasımızı bize zarar 
verecek yabancı akınlara karşı ulusal immunitet (kendini koruma) aktına çevirmek - is-
tediklerimiz  aşağı-yukarı bunlardır. ... Zaman zaman ortaya çıkmış farklılıklarımız bizim 
birliğimize engel olamaz. “Mühteliflik, kalkınmanın temelidir.”

Yakın tarihimizde - Sovyet emperyalizmi dağıldıkdan sonra yeni bağımsızlık kazan-
mış Türk devletlerinde; yeni tarihi aşamaya geçmiş  federasyon ve topluluklarda yaşa-
nan sorunlar bellidir. Toplumun yöneltilmesinde, yeni fikirlerle gıdalanmasında önemli 
bir mevkiye sahip olan matbuatın –özellikle de gençlerin yönettiği matbuatın- üzerine de 
tarihi yük düşüyor. Bizim istiklal düşüncemizin şekillenmesinde, bağımsızlık savaşımızın 
gerçekleşmesinde kültürümüz, söz sanatımız ve basın-yayın organlarımız birlikte görev 
almışlar. Prof. Dr. Nizami Caferov’un sözleri ile desek, “Matbuat milli devletçiliği, bizi bir-
leştiren ideyaları tebliğ etmelidir.” Böyle basın-yayın organlarına Türkiy’de çıkan “Tarih”, 
“Yüce Erek”, “Akın”, “EkoAvrasya”; Azerbaycan’da çıkan “Birlik”, “Kimlik” dergileri örnek 
verilebilir. 

Elektron medya, görsel yayın organları, internet hayatımızın ayrılmaz bir hissesine 
çevrilmiştir. Bu anlamda telekanallarımızda Türk dünyasına yönelik programların bir 
hedef doğrultusunda yöneltilmesi ve sayılarının artırılması gerekir. AzTV’nin “Turan” 
programı benzeri televizyon programlarına ihtiyaç çoktur. Son dönemlerde TRT AVAZ’ın 
yayına başlaması, hele hele Türk dünyasının çeşitli bölgelerindeki TV kanallarıyla ortak 
yayınlar teşkil etmesi takdirle karşılanmalıdır.

Türk dünyası esasen Avrasya’da – Doğu ile Batı anlayışlarının daha çok tartışıldığı, 
bilhassa da yaşandığı kıtada, Doğu - Asya ve Batı – Avrupa topraklarının oluşturduğu 
anakarada yerleşiyor. Azerbaycan, Türkiye ile Orta Asya’yı birleştiren jeopolitik mekânda 
– materiki oluşturan kitaların kavşağında yer alıyor. Biz coğrafi mekâ nımızı iki kıtanın 
ayrılma noktası gibi değil, onların kavuşma noktası, kavşağı gibi takdım edir ve idrak 
ediyoruz. Abay’ın sözleriyle dersek  “Canımızda da ateş de, buz da var”. Dünyanın bir çok 
halkları ile mukayesede halkımız beşeri değerlere daha uyumlu, yeniliklere karşı daha 
hoşgörülü ve açıktır. Dünya edebiyatında, sanatın diğer alanlarında, genel olarak kül türde 
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• Ortak Türk değerlerinin tebliğine çalışan sivil toplum örgütlerinin (STÖ) maddi-
tekniki durumu iyi seviyede değil. Böyle tesisatlara Dünya Genc Türk Yazarlar Birliği, Türk 
Dünyası Genç İletişimçiler Birliği vb. kurumlar örnek gösterilebilir;

• Türk birliği için en uygun model, ilkin olarak AB modeli düşünülebilr.

Fikrimizce, 
• Ortak dil ve ortak alfabe alanındaki ilmi araştırmalar Türk devletleri tara fından des-

teklenmelidir;
• Ortak Türk değerlerinin tebliği ve ümumen Türk birliğine çalışan STÖ’lerin fea-

liyyetinin ve perspektivinin Türk Devlet Başçıları Zirve Görüşü’nde müzakere olunması 
toplumun çıkar larına uygundur;

• Telif haklarının korunması ve tarihi (ortak) Türk abideleri, sanat örnekleri uluslara-
rası boyutta birlikte savunulmalıdır.

Aynı zamanda:
• Türksoylu ressamlar arasında dayanışma sağlanması;
• Tiyatro işçileri ve tiyatrocular, sinemacılar birlikleri arasında ortak sempozyum ve 

festivalların düzenlenmesi;
• “Türk Dünyası Genç İstidatlarının Altun Kitabı”nın tesis edilmesi;
• Farklı alanlar üzre “Türk Dünyası Sanat Ödülü”nün (edebiyat, güzel sanatlar, genç-

ler, içtimai kurumlar vb. alanlarda) tesis edilmesi;
• TÜRKSOY’un daha kapsamlı faaliyyete geçmesi;
• Düşman işgalı altında kalmış, dağıtılan (yahud “ermenileştirilen”) Azerbaycan 

(Türk) maddi medeniyet abideleri konusunda UNESCO ve diğer uluslararası kuruluşlar 
karşısında devlet ve STÖ’ler tarafından problemler kaldırılması, bu işin sistemli şekilde 
yürütülmesi;

• Muteber yaratıcı heyetin katılımıyla Türk medeniyetini tebliğ eden internet siteleri-
nin hazırlanması; çocuklar için bu yönde ayrıca projelerin gerçekleştirilmesi;

• TRASEKA, Doğu-Batı Koridoru, GUAM platformları üzere, özellikle TürkPA çerçe-
vesinde kültüroloji projelerin gerçekleştirilmesi;

• Kazakistan’dakı Ahmet Yasevi Kazak-Türk Üniversitesi ve Kırgizistan’dakı Manas 
Üni versitesi; Türkiye’deki ve Azerbaycan’dakı Atatürk Araştırma Merkezleri, diğer Türk 
devlet ve toplu luklarındaki ilgili kurum ve kuruluşlar arasında çokyönlü işbirliğinin derin-
leş tirilmesi.

Kutsal ideya taşıyıcları birlik içinde bulunursa, o zaman geleceğe iyimser bakmaya, 
önü müzde ulus ve medeniyet adına çalışma için daha geniş meydan açıldığına inamımız 
artar.

Aydınların, fikir adamlarının zengin tecrübesi ile gençlik enerjisinin sentezinin, daha 
büyük hedefler belirlemede, bu hedeflere doğru ilerlemede işimize yarayacağına ve 
olmazsa olmaz olduğuna inanıyoruz. “Her bir sorunun çözümü yeni soruna bağlıdır.” 
(Höte).

Nihayet, medeniyetin ayrılmaz bir parçası olan dil hakkında: “İnsanları birbiriyle an-
laştıran dil, ayni zamanda medeniyetin biricik aynasıdır. Medeniyetin inceliği, derinliği, 
tarihi gelişmesi dile yansıyor. Dilden bir kavramın silinmesi, medeniyetden bir damarın 
kopması anlamına geliyor.  ... Zihniyet mücadelesinin silahlı mücadeleden daha  zor oldu-
ğu kesindir. Ne çare ki bu çetin mücadeleyi kazanmak zorundayız.” (Kırım Tatar düşünürü 
Mehmet Niyazi). Haydar Aliyev’in bu konudaki fikirlerine bakalım: “Her bir halkın millili-
ğini, manevi değerlerini yaşatan, inkişaf ettiren onun dilidir. ... Her bir halk öz dili ile yara-
tılmıştır. Ancak halkın dilini yaşatmak, inkişaf ettirmek ve dünya medeniyyeti seviyesine 
yükseltmek, halkın aydınlarının, bilim adamlarının faaliyeti neticesinde mümkün oluyor.” 

Höte’nin fikrince, “Küçük işlerin arasında kendin de küçülürsün, büyük işlerle uğ-
raştıkça büyümeğe başlarsın.” ABD devlet ve siyasel adamı T. W. Wilson ise “Vatanın 
büyüklüğü, onun sıradan vatandaşının büyüklüğü ile ölçülür.” demiştir. Öyleyse “Hadi, 
el-ele tutak, halkın mutluluğu barede düşünek! ... İnsanlar tabiatan hiçbir şeyi başkasına 
vermek istemirler. Onlar tekçe bir şeyi – kendi bilgilerini başkalarına vermeğe haris tirler. 
Bilgi öyle bir şeydir ki, başkalarına bağışlanmazsa, onun sahibi derde düşer, ömrü gam 
ve ke der içinde geçer.” (Mirza Fethali Ahundzade)

Türk dünyasının mevcut durumunu ve karşısında duran görevleri aşağıdakı gibi ümu-
mileştirebiliriz:

• Türk birliği ülküsü kimseye karşı olmayıp, beşeri kalkınmaya daha büyük töhfeler 
vermek, dünyanın en kadim ve en sivil halklarından birinin kendi değerlerini savunması 
gibi değerlendirilmelitir. Türk birliği dünyada - özellikle, merkezi kıtada- barış ve huzurun 
en önemli faktörlerinden ve garantörlerindendir. Bu birlik, tarihî Doğu - Batı karşıdurma-
sını, zıddiyetini universal bir şe kilde çözmeğin en uygun yolu olup, dünyaya harmoninin 
hakim olması anlamını taşıyor;

• Türk dünyasında entegrasyon politikasının yürütülmesi için esaslar ve buna derin 
ihtiyac olsa da Türk birliği ideyasına münasebet, dünya ile birikte Türk devletlerinde de 
yanlış anlaşılmamalı, daha çok halkların, bilim-sanat camiasının, toplumsal yönden aktiv 
güçlerin talebi gibi algılanmalıdır;  

• Ortak alfabenin olmaması esas sorunlardan biri olarak güncelliğini koruyor. Aynı 
grafikalı alfabeye geçit, bu alanda ilk aşamadır ki, hâlâ da bağımsız Türk devletlerinden 
bazıları bu işe başlamamış ya da bu yönde yapılması gerekenlerin çok küçük bir kısmı 
yapılmıştır;
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KIBRIS TÜRK HALKI’NIN 
VAROLUŞ MÜCADELESİNDE BELLEKSİZLEŞME 
TÜRK DÜNYASI KAPSAMINDA 
TEHDİTLER VE FIRSATLAR

Fevzi TANPINAR
K.K.T.C. Dış Basın Birliği Başkanı

Yeni bir dünya, hızla oluşumunu tamamlamayı sürdürüyor. 

Bu yeni oluşum içerisinde biz neredeyiz veya bir başka ifadeyle bu yeni oluşum içeri-
sinde yerimizi nasıl muhafaza etmeye çalışıyoruz? 

Anavatanımızın ve de biz dış Türklerin bu dünyada alacağı yer, kültürü, tarihi ve bun-
lara bağlı olarak geliştireceği stratejilerle ne olmalıdır? 

İşte bu nedenle Türkiye gerek devlet, gerekse toplum olarak geçmişte olduğu gibi 
bugün de tarihin kendisine yüklediği misyonu benimseyerek ve bu misyona uygun bir 
milli strateji geliştirerek yoluna devam edebiliyor mu?

Bu sorunun aslında tek bir yanıtı mevcuttur: Bunu yapabilmenin tek yolu geçmişine, 
tarihine, köklerine, kültürüne sahip çıkmak; sürekli bir eğitim-öğretimle bunu nesilden 
nesile aktarabilmek ve Büyük Türk Coğrafyasında ortak bir bellek havuzu oluşturabil-
mektir.

Bugün burada biraraya gelen tüm misafirlerimizin de daha farklı düşündüklerini 
hissetmiyorum; oldukça sıkıntılı bir süreçten geçen başta Balkanlar, Kıbrıs ve Ortadoğu 
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1. Kıbrıs Türk kimliği, 
2. Türk Halkı ile Devleti’nin desteği,
3. Atatürk ilke ve devrimlerine inançla ve bilinçli olarak sahip çıkması,
4. Anavatanına bağlılık ve geleceğinin Anavatan güvencesinde olabileceği bilinci,
5. Ulusal kimlik, benlik, kültür ve bilincinden ödün vermeme,
6. Tehlike durumlarında direnme/savunma refleksi gösterebilme,
7. Örgütlenme becerisi ile örgütlülüğe disiplin ve süreklilik kazandırmak.
Israrla yaptırılmamaya çalışılan, yıpratılan, daha doğru bir ifadeyle yaptırılmaması 

için gereken herşeyin seferber edildiği bu yeni dünya düzeninde, Kıbrıs Türk Halkı’nın 
bu 7 altın özelliğini yok etmek en büyük arzudur. Bu 7 altın özelliği Büyük Türk Coğ-
rafyasında istediğimiz devletimize tatbik edebiliriz de... Çünkü direnç unsurları ve 
zayıflatma,yoketmek taktikleri hep aynıdır. 

Belleksizleşme Etkenleri

1974 yılının hemen sonrasında, Kıbrıs Türk Halkı’na sınırsız olanaklar sunuldu. Buna 
karşın, ulusal kimliğin korunması ve toplumsal belleğin güçlendirilmesi süreci, maalesef 
olumlu yönde gelişmedi. Tam tersine yoğun bir belleksizleşme süreci yaşanmaya baş-
landı. Bunu her söylediğimizde maalesef bazı meslektaşlarımız hemen eleştiri oklarını 
yönelterek, “Bize Türklük dersi mi verilecekti” demekteler. Bunu demek istemiyorum. 
Burada ifade etmek istediğim var olana sahip çıkabilme ve devamlılığını sağlamaktır. Bu 
da bir bayrak yarışı gibi nesilden nesile günün araçları ve değişimleri de dikkate alınarak 
ciddi bir disiplin altında sürdürülmesidir.

Belleksizleşme sürecinde etkili olan yine 7 önemli etken bulunmaktadır:
1. Eğitim sistemi,
2. Ulusal kültür politikasızlığı, kültür konusunun değersiz sayılıp önemsenmemesi,
3. Ulusal olmayan, Türk kimliği yerine Kıbrıslı kimliğini öneren düşünsel, bilimsel, 
sanatsal ve yazınsal akımlar; bu akımlar dış dinamikler tarafından desteklenip yön-
lendirilirken, ulusal nitelikli olanların desteklenmemesi,
4. Kıbrıs Türk Halkı’nı ve KKTC’yi ayakta tutan, paha biçilmez değerdeki Anavatan 
yardımlarının, ulusal bilinç ve toplumsal belleğin güçlendirilmesi yönünde kullanıl-
maması; yardım ve katkıların ulusal değerlere sahip çıkacak, toplumsal belleği besle-
yecek sivil toplum yaratma konusunda katkı sağlamaması,
5. Bir dönem tarih kitaplarının belleksizleşme sürecini besler yönde değiştirilmesi; 
6. İki toplumlu etkinlik politikalarının uygulanmaya konması,
7. BM, AB, ABD fonlarının Türklük bilincinin erozyona uğratılıp Kıbrıslılık bilincinin 
güçlendirilmesi yönünde kullanılması;  
Dış Dinamiklerin Etkisi

Bu konuda Rum tarafının yönlendirmesi oldukça etkili ve kontrollü bir şekilde devam 
etmektedir. Başta AB ile UNDP Trust Fund (ACT) olmak üzere birçok proje artan bir yo-
ğunlukta devam ettirilmektedir. Bu projelerde dikkat edilmezse, Türklük bilinci erozyona 
uğratılıp Kıbrıslılık bilinci güçlendirilmektedir. Ayrıca bu fonlarla profesyonel yandaş ta-

başta olmak üzere Kafkaslar ve Orta Asya’daki Türk varlığının ve Türk Devletleri’nin Ana-
vatanımız Türkiye’den beklentileri oldukça yüksektir. Ayrıca sizlere bu dar süre içerisinde 
Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesine ilişkin durumu ortaya koymaya çalışırken, 
tüm dünyada her Türk’ün de benzer ruh, heyecanla ve beklentilerle varlığını sürdürmeye 
çalıştığına dair yürekten inancıma da vurgu yapmak isterim.

1571’de bu topraklara adım atan Kıbrıs Türk Halkı, Anavatan’ından koparıldığı 
1878’den beri “Varoluş Savaşımı” aralıksız devam ettirmektedir.

Bu Varoluş Savaşımı, başından sonuna kadar, bir yandan İngiliz Sömürge Yönetimi’ne 
karşı direnme, diğer yandan kabus olarak üzerimize çöken ENOSİS’i engelleme eksenle-
rinde gelişmiştir.

Ne yazık ki, bir Devlet’e sahip olduğumuz günümüzde bile, bu Varoluş Savaşımı’nı 
sürdürme zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bir devlete sahip olmak çok kutsal bir olaydır, 
ancak varoluş mücadelesi de devleti kurmakla maalesef sona ermiyor. 

Öyle ki şu ana kadarki bütün veriler, Kıbrıs’da bulunabilecek olası bir çözümden sonra 
dahi Rum tarafının, Kıbrıs Türk Halkı’nı her yönden (statüsü, kimliği, ekonomisi, kültürü 
vs) eritme ve erozyona uğratma amacından sapmayacağını göstermektedir.

İşte bu nedenle, Kıbrıs Türk Halkı bütün Türk coğrafyasındaki Türkler gibi güçlü ve 
bilinçli olmalıdır ve Türkiye’nin çıkarlarının da bunu gerektirdiği gözden kaçırılmamalıdır.

Oysa gerçek durum hiç de öyle değildir: Kıbrıs Türk Halkı, ciddi bir “toplumsal/ulusal 
belleksizleşme” süreci yaşamaktadır. Kafası karışıktır, hatta şunu da üzülerek söylemeli-
yim ki yorgunluk ve yılgınlık belirtileri de hat safhadadır. 

Bellek, bireysel ve kendiliğinden bir olgu değildir. Sosyal etkileşimi, yaşadığı-
mız alanın aktif parametrelerince beslenen ve toplumsal kimliklerimize nüfuz eden 
bir olgudur. Bu noktadan hareketle hatırlamanın, unutmanın veya hiç bilmemiş ol-
manın yarattığı bireysel durum, aynı zamanda sosyal ve politik bir süreç olduğunu 
da ortaya koyan değişkenler bütünüdür. 

“Toplumsal Bellek” maddi ve manevi değerler birikimi olarak tanımlanan ve 
antropologlar tarafından da sıksık ifade edilen kültür kavramına da dayandırıla-
bilir. Çünkü, kültür; toplumun yüzlerce, binlerce yıldan beri oluşturduğu ortak 
amaçların, beklentilerin, değerlerin, inançların, duygu ve düşüncelerin, özetle or-
tak davranış kalıplarının depolandığı, saklandığı soyut bir kavram olup, toplumsal 
bellek olarak da kabul edilebilir. 

Bu tanımlamayla birlikte Kıbrıs Türk Halkı’nın gücüne ilişkisine unsurlara bakarken 
toplumsal belleğin ne kadar önemli olduğunu da kavramış oluruz.

Kıbrıs Türk Halkı’nın Gücü

Kıbrıs Türk Halkı, Varoluş Savaşımı’nı verirken 7 altın öğenin kendisine verdiği güçle 
ayakta kalmasını bilmiştir:
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5. Tabana yönelik olarak “Community Development” tipi projeler geliştirilerek uy-
gulanmalı, bu yolla  özgüven ve toplumsal dayanışma artırılmalı; ulusal değerler ve 
toplumsal bellek konusunda duyarlı sivil toplum desteklenmelidir. Bu projelerin geliş-
tirilip uygulanmasında AB ve UNDP’nin geliştirdiği yöntemler kullanılabilir. 
6. Mevcut  müzakerelerden de sonuç alınamaması halinde Kıbrıs Türkü’nün kendisi 
için başka bir seçenek yaratması zorunluluğu gündeme getirilmelidir ve bu yolla iki 
devletli çözüm için zemin hazırlanmalıdır,
7. KKTC’nin demokrasi, hukukun üstünlüğü, adalet ve liyakat ilkelerine uygun olarak 
siyasi, mali ve ekonomik aşayabilirliğini/sürdürülebilirliğini kanıtlayacak reformları 
yapması gerektiği konusunda kamuoyu bilinçlendirilerek bu konuda KKTC Meclisi  ve 
Hükümet üzerinde baskı oluşturulmalıdır. 
Bu süreçte, Anavatan Türkiye’nin de alması gereken önlemler ve hayata bir an önce 

geçirmesi gereken uygulamalar vardır.
1. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti,  Kıbrıs Türk Halkı ile Devletini ayakta tutmak için 
büyük bir bütçe ayırmaktadır. Güvenlik, altyapı, ekonomi konularında yaşamsal katkı 
yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yardımları, ne yazık ki ulusal değerlerin, kim-
liğin, benliğin ve kültürün korunması ve toplumsal belleğin güçlenmesi konusunda 
katkı yapmamaktadır. Oysaki BM, AB ve ABD fonları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
yardımlarının yanında sönük kalmasına karşın; sistemli, programlı ve bilinçli biçimde 
yandaş, taban ve sivil toplum yaratmakta kullanılmış ve başarılı olunmuştur. KKTC’nin 
yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yardımlarının ka-
muoyunda daha bilinir ve anlaşılır kılınmasına yönelik adımlar hemen atılmalıdır.
2. Türkiye’de Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partiler ve genel anlamda 
kamuoyu Kıbrıs’taki gelişmeler ve olası tehditler konusunda rutin olarak ve objektif 
şekilde bilgilendirilmelidir.
3. Türkiye ile Kıbrıs Türk Halkı’nın ortak çıkarların her alanda sürekli işlenmesi ve 
daha görünür hale getirilmesi.
4. Türkiye’nin bölgesinde ve özellikle Doğu Akdeniz’deki başta stratejik, güvenlik, 
hava trafik kontrol, münhasır ekonomik alan, deniz ulaşımı v.s konularındaki çıkarla-
rının korunmasında KKTC bağlantısı daha görünür hale getirilmelidir. 
Ortak 7’li Eylem Planı
1. Ortak bellek havuzu (Türk Dünyası)
2. Hızlı ve etkin iletişim ağı (Medya araçları, WEB ortamı)
3. Anavatan’a ortak bakış doktrinin oluşturulması
4. Anavatan’ın dış Türklere ortak bakışının sağlanması
5. “Türk Dünyası” ifadesinin içinin doldurulması ve tüm kesimlerce aynı şekilde an-
lamladırılması
6. Ortak eğitim projelerine başlanmalı ve aramızda sağlıklı iletişim kurulabilmesi için 
bilimsel çalışmalara da hız verilmelidir. (Tarih kitapları,üniversitelerde okutulacak 
Türk Tarih kitapları, enstitüler, değişim programları)
7. Kamuoyu duyarlılığının sürekli eğitim projeleriyle desteklenmesi

ban ve sivil toplum yaratılmak istenmektedir. Bu kapsamda 2005 -2008 yılları arasında  
120 proje gerçekleştirilmiş, 500 civarında iki toplumlu etkinlik yapılmış, bu etkinliklere 
çoğunluğu Kıbrıslı Türk olan 40,000’den fazla kişi katılmış, 14 konu odaklı lobicilik ağı 
kurulmuş, 350  STÖ’nün becerileri  geliştirilmiş, 34 çok kültürlü eğitim projesi uygulan-
mış ve 600 civarında yayın yapılmıştır. Gerçekleştirilen tüm projelerde aynı sonuç elde 
edilmiştir demek son derece yanlıştır, ancak tümünde de hedeflenen hep aynıdır.

Belleksizleşme Sürecinin Taşıdığı Potansiyel Riskler    

Belleksizleştirme sürecinin beraberinde getirdiği olumsuzluklar ciddi  potansiyel risk-
ler taşımaktadır: Bunlar da zehirli 7’ler olarak sıralanabilir:

1. Kıbrıs Türk kimliği ile bilincinin erozyonu,
2. Kıbrıslılık kimliğinin yükselen değer olması,
3. Kıbrıs Türk Halkı ile Anavatanı arasında güven bunalımı yaratılması,
4. Kıbrıs Türkü ile Türkiyeli ayrımının körüklemesi,
5. Kıbrıs’taki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne güvensizlik yaratıp garanti sisteminin gerek-
sizliğini gündeme getirmesi,
6. Dayatılacak olası bir olumsuz çözümün halkoylamasında zaafiyet gösterilmesi,
7. Federal bir Kıbrıs kurulsa bile, kazanılacak hakları koruyacak toplumsal bilincin 
erozyona uğraması,
ÖNERİLER

Kıbrıs Türk Halkı’nın belleksizleşme sürecini tersine çevirip ulusal bilinç, kimlik ve 
benliğe sahip çıkılması ve toplumsal belleğin beslenip güçlendirilmesi mümkündür. Bu 
konuda karşı karşıya olduğumuz sorunlar için öncelikli olarak 7 ana başlık altında gerekli 
önlemler alınması kaçınılmazdır:

1. Önümüze konulacak bir referandum belgesine halkımızın bilinçli oy kullanmasını 
sağlamak bakımından olası bir  anlaşmanın getireceği güvenlik, hukuki, siyasi, sos-
yal, kültürel, eğitimsel ve dinsel etkiler konularında bilinçlendirme projeleri hazırlan-
malı ve uygulamaya bir an önce konmalıdır
2. Eğitim sistemimiz, çok partili demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, hukukun 
üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde ve bu ilkelerden ödün vermeden, ulusal değerleri ko-
ruyacak ve toplumsal bellek yaratacak şekilde düzenlenmeli; aynı doğrultuda kültür 
politikaları oluşturulmalı; ulusal değerler ve toplumsal belleğin beslenmesine yönelik 
düşünsel, bilimsel, yazımsal ve sanatsal akımlarla uğraşlar desteklenmelidir
3. KKTC’deki radyo ve televizyon yayınlarının, çok partili demokrasi, insan hakları, 
hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde ve bu ilkelerden ödün verme-
den, demokratik yaşama ters gelmeyecek biçimde, ancak ulusal değerler ve toplum-
sal bellek konusunda duyarlılığı yönlendirilip desteklemeli.
4. Varoluş Savaşımızla ilgili bellek ve arşiv oluşturma, araştırma ve yayınlar yapma, 
yazılı ve görsel malzeme hazırlama konularındaki akademik çalışmalar, araştırmalar, 
düşünsel/sanatsal/yazınsal yapılanmalarla sivil toplum örgütlenmeleri ve diğer çalış-
malar yönlendirilip desteklenmelidir
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TÜRK DÜNYASI’NDA ORTAK TARİH 
BİLİNCİ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI

Hayat ŞEMİ  
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

Dilaver AZİMLİ
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

Bugün Türk dünyasında gündemde olan konulardan biri, ortak Türk tarih bilincinin 
yaratılmasıdır. Bunun için, Tarihî bakımdan, çözülmesi gereken pek çok problem vardır. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil, yedi özgür Türk devletinin hepsinde, genel olarak 
Türk tarihi ile ilgili, yanlış bilgiler söz konusudur. Tarihe baktığımızda, malum bir ola-
yın sonucu ve sonuçlarının, daha sonrakı olayların nedeni veya nedenlerine sebep ol-
duğunu söyleyebiliyoruz. Tarih, bu neden-sonuç silsilesi içerisinde hem tekrar olarak 
uzanıp gitmekte, hem de gelişmektedir. Özellikle siyasi tarihe göz atacak olursak, söz 
konusu neden-sonuç silsilesiyle birlikte sürekli bir değişimin varlığından söz edebiliriz. 
Zamanın en güçlü ülkesi olan Roma imparatorluğu yıkıldıktan sonra, o günün dünya-
sı gayet tabii ki yeni bir dünya düzenine geçmiştir. Bizansın (Doğu Roma`nın) başkenti 
Konstontinopol`un 1453 yılında Türkler tarafından alınmasıyla yeni bir dünya düzeninin 
kurulmadığını kim iddia edebilir? Yahut, orta asırlarda Arap Hilafetinin dağılmasıyla yeni 
feodal devletlerinin kurulması orta çağ dünya düzeninde değişiklik yaratmadı mı? Ya da, 
günümüzden bir örnek verecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri`nde 11 Eylül 2001`de 
yaşanan terör olaylarının günümüzün uluslararası siyasal sistemi değiştirmediğini na-

Amerikalı düşünür Ralph Waldo Emerson’un “ Hayat o kadar kısa değildir ve nezaket 
için daima yeterli zaman vardır.” sözünü hep sevmiş ve alışkanlık haline getirmeye gayret 
göstermişimdir. 

Bu nedenle Sayın Oturum Başkanı’nın da affına sığınarak, sunuşumu hazırlarken de-
ğerli görüş, düşünce ve çalışmalarından yararlandığım

Sayın İsmail Bozkurt’a
Sayın Ergün Olgun’a
Üyesi olmaktan iftihar ettiğim Beşparmak Grubu’na
Her zaman yol göstericim olan ve manevi desteğini hiçbir zaman benden esirgeme-

yen değerli Hocam Sayın Prof. Dr. Umay Türkeş Günay’a 
Ve hayat arkadaşım, her zaman en büyük destekçim ve de yardımcım, editörüm kısa-

ca herşeyim, sevgili eşim Yasemin Tanpınar’a
Çok teşekkür ederim.
Ve burada olmamızı sağlayan başta Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim Ku-

rulu Başkanı Sayın Hikmet Eren’e, 
LAÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Bülent Göksel’e 
ve bu sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen herkese de şükranlarımı sunmak 

isterim. 
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği`nin dağılmasından sonra oluşan yeni dünya 
düzeninde Türkiye ile ayni sisteme dahil olan Türk devletleri – Azerbaycan ve Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri arasında Ortak Türk Tarih bilinci yaratma çabalarının geliştirilmesi 
noktasında, bu çerçeve içerisinde kalmak, bu çabaları değerlendirmek istiyoruz. 

Peki, bugün tarihi bakımdan, bu devletlerle mevcut ilişkiler, münasebetler gerçeği 
yansıtıyor mu? Maalesef yansıtmıyor! Orta Asya ve Türkiye tarihçileri, orta çağ Azerbay-
can devletlerinin münasebetinde, ilişkilendirilmesinde hâlâ “İran” terminini kullanıyorlar. 
Halbuki, “İran” siyasal termini 1936 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu za-
mana kadar, bu topraklarda Türk devletleri mevcut olmuş, devlet adları sülalelerin adı ile 
adlandırılmıştır. Üzülerek söylüyorum ki, son 15-20 yıla kadar, Azerbaycan topraklarında 
yaşayan, genellikle Doğuda yerleşmiş eski Türk halklarının tarihi, yeteri kadar araştırıl-
mamıştır. Eski Türk halklarının hele epey kadim, eski zamanlarda, milattan çok çok önce 
yarattığı medeniyet örnekleri, onların dünya görüşü, yaşam biçimleri, genel olarak tarihi, 
eski İran’a ait yazılmış incelemelerde, Farsların adına çıkarılırdı. İran tarihinden konu-
şan araştırmacıların çoğunluğu, bu topraklarda, Türk halklarının varlığından çoğu zaman 
bahsetmeden geçiyorlar. Tarihi sahteleştirerek diğer halkları, özellikle Türk halklarını da 
Fars halkları gibi takdim ediyorlar. Halbuki, İran tarihine göz attığımızda açıkca görüle-
cektir ki, bu muhteşem devletin başında duran şahların ekseriyyeti milliyyetce Türk idiler.

 Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındakı açık siyasal ilişki-
ler son 20 yılda gerçekleşmiştir ve henüz yeni sayılabilir. Tüm ilişkilerin temelleri 1991 
yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği`nin uluslararası sistemden silinmesiyle 
atılmaya başlanabilmiştir. Çarlık Rusyasının 1917`deki Büyük Ekim Devrimi`yle yıkılma-
sından sonra aynı topraklar üzerinde kurulan ve 1991 yılına kadar varlığını koruyan Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Avrupa`nın doğu kesimiyle, Asya`nın kuzey kesimi 
boyunca yayılmış sosyal bir güce sahip, dünyanın siyasi ve askeri güclerinden biri idi. 
Özellikle, bu Büyük Rusya imparatorluğunun varlığı döneminde, bu imparatorluk sınırları 
dahilinde var olan Türk halklarının kendi tarihlerine sahip çıkma çabaları gerçekleştiri-
lememiştir. Çünkü, 1921 yılında Rusya Federasyonu ile imzalanan Dostluk ve Kardeşlik 
anlaşmasından sonra Türkiye, dış Türklere dönük politikaları geriye itmiştir. Bu anlaşma 
ile Türkiye Sovyetlerdeki Turancı akımları, Sovyetler ise Türkiyedeki komünist akımları 
desteklememe sözü vermişlerdir. Bu yaklaşım soğuk savaşın sonuna kadar devam etmiş 
ve Türkiye Cumhuriyeti M.S.Gorbaçov yönetiminin son zamanlarına kadar Azerbaycan 
ve Orta Asya halklarıyla dikkate değer bir ilişki içine girmemiştir. Ancak, SSCB`nin aralık 
1991`de çökmesi ile ortaya çıkan değişikliler, Türkiye`nin de politikalarını yeniden göz-
den geçirmesine neden olmuş ve Türkiye de, Azerbaycan ve Orta Asya`ya yönelik  po-
litikalar oluşturmaya başlamıştır. Türkiye ile diğer beş Türk cumhuriyetleri uluslararası 
siayasal sistemde, birlikte ve koordineli haraket etmelidir. Aksi takdirde Ortak Türk Tarih 
Bilincinin yaratılması çabasından konuşmak gereksizdir.

Orta Asya Türk devletlerinde, Türk tarihinin öğretilmesi hususunda, şu anda bile, 
geçmiş Sovyetler dönemindeki bilgiler esas alınmaktadır. Bu sorun, Azerbaycan’da da 
mevcuttur. Özellikle de Büyük Moğol İmparatorluğu’nun Orta Asya ve Azerbaycan’a yü-

sıl söyleyebiliriz? V.İ.Lenin`in Ekim 1917`de kurduğu ve Joseph Stalin`in kurulmasını 
sağladığı dünya düzeninin yetmiş yıl sonrasında konfliktlerle ve kanla, pek tabii sürpriz 
bir şekilde sona ermesiyle oluşan yeni dünya düzeninin Türk dünyasına sunduğu avan-
tajları ortaya koyarsak, Türk Dünyasında Ortak Tarih bilincinin yaratılmasına çok büyük 
ihtiyac olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bu değişimleri ve olayları bilimsel bir metodolo-
jik şekilde izleyerek değerlendirirsek nelerle karşılaşacağız, bunun üzerinde durmak iste-
riz.                                                                                                                                              

Tarihî süreç içerisinde Ortak Tarih bilincinin oluşması için farklı devletler oluşturmuş, 
ama ayni medeniyet ve tarihi kaderini yaşamış bir milleti –Türk milletini önce bir araya 
getirmek gerekiyor. 

Her bir milletin  millet terimi, farklı tanımlanan ve değişik şekillerde yorumlanan te-
rimlerden biridir. Çünkü her toplum, millet tanımını kendi özelliklerini dikkate alarak yap-
mıştır. Almanlar ile Slavlar din ve dili, Fransızlar arzu ve iradeyi, İtalyanlar dil ve coğrafya-
yı, Araplar ise din ve coğrafyayı milletin oluşumunda temel almışlardır. Türk Dünyasında 
yapılan millet tanımları da din ve dil, soy-sop, coğrafya ve kültür ağırlıklıdır. Bu çeşitli 
tariflerden biri de “Türkçülüğün Esasları”nın yazarı Diyarbakırlı Ziya Gökalp`e aittir. “As-
lında dil ve milli kültür topluluklarından oluşan milletler, eski zamanlarda da var idi. Ama, 
iki türlü emperyalizm – dini ve siyasal emperyalizmler - onları iki topluluğun içinde, yani 
saltanat ve ümmet sınırları arasında hapsetmişti. Bu toplulukların yönetimleri güçten 
düşdükce teba toplulukların özgür olmak için mücadeleye başlamaları tabiidir” [6,69].  

Türk Dünyasında mücadeleler ilk önce dini özgürlükler, sonra ise siyasal özgürlükler 
şeklinde tezahür etmiştir. Dünyanın en demokratik halkı eski Türkler olduğu gibi, en fe-
minist halkı da yine eski Türklerdir. Aslında feminizm demokratikliğin, yani beraberliğin 
kadınlara has tezahüründen ibarettir. Eski Türklerin bu fazileti aile ahlakında yansımasını 
bulmuştur deyebiliriz. “Hususen, Türkler gibi siyasi düşmanları çok olan milletler için 
en büyük istinadgah, dayanak vatan ahlakı olabilir. Vatan ahlakımız kuvvetli olmazsa, ne 
özgürlüğümüzü, ne azadlığımızı, ne de vatanımızın bütünlüğünü koruyabiliriz [6,116]. 
Vatanımızın bütünlüğünü korumanın yolları tarihimize, özellikle ortak Türk tarihimize sa-
hip çıkmakla başlar. Türk halkları bu değerlere sahip çıkmadan Ortak Türk tarih bilincine 
de nail olamayacaklardır.  Türklerin ahlakında ise “barış” (sulh) ruhu her zaman hakim 
olmuştur. Belki de barışseverliğimiz Türk milleti olarak halkımızı pek çok zorluklara bırak-
mıştır.  Bunu, hâlâ Çin devletinin, Hunlara gönderdiği ilk elhanı, barış elçisi (elxan- “el” 
sözünün asl anlamı “sulh” demekitr. “Elçi” sözü “sulhçu” - barış manasındadır) Mete’nin 
huzurundayken bile, imparatorluğu kabuldan imtina etmesi, bu iddiamıza bir delildir. 

“Barış” ahlakını Atilla’da da görebiliriz. Atilla üstünlük kazandığı muharebeler  sırasın-
da bile, ne zaman ona “sulh” teklif edilmişse, bu teklifi kabul etmiştir  [6,115]. 

Türk milleti böyle tarihi yollardan geçmiş, ama her zaman da öz büyüklüğünü koru-
yup saklamıştır.                              
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tarihi hayat yolu, eski zamanlardan, taş devrinden başlamış, Avrupa ve Dünya uygarlığı-
nın (sivilizasiyanın) diger halklarının gelişmesinde mühim rol oynamıştır” [2,17]. Lakin, 
maalesef kaydetmek lazımdır ki, sesi tarihin eski katlarından gelen, Avrupa ve Asya halk-
larının talihinde mühüm rol oynayan (hiç olmasa F.Engels’in; “Hunlar ölmekte olan Av-
rupayı yeni hayat azmi ile ruhlandırdılar” ve K.Marks’ın; “Selçukluların gelişi Ön Asyada 
bütün münasibetleri (ilişkileri) değiştirdi” fikirlerini hatırlayak) Türk halklarının tarih sah-
nesindeki faaliyyetini doğru değerlendirmemek, onların tarihi hizmetlerini küçümsemek 
ve gölgelemek “harp sanatında becerikli olsalar da, beşer kültürüne hiç bir hayır (katkı, 
fayda) vermemişler” gibi esassız  sözler, sohbetler az olmamıştır [10,6].   

Leon Koyon’un 1896. yılında Paris’te yayınladığı eserinden alıntı yapan B.B.Barthold,  
şöyle yazıyor: “Kılınçla ne yapmak mümkünse, Türk ve Moğollar onu etmişler, lakin  ka-
zandıkları zaferlerin behresini (payesini) tatmak onlara kısmet olmamıştır”  [3,239].   

Görkemli Türkiye alimi Besim Atalay ise bu görüşle ilgili şöyle yazıyordu: “Cengiz Han 
yalnız kılıncla iş görmemiştir. Kendi memleketi için kurallar yaratılması zeruretini bilen, 
kurultaya büyük ehemiyyet veren bir hükümdar, hiç bir zaman bilgisiz ve kaba olamazdı. 
Bir çok Türk büyükleri gibi Çengiz Han’a, kan içen, barbar deyenler, Türk’ün ekmeğini 
yedikleri halda, Türk’e hakaret edenler bilmelidirler ki, artık onların sözü geçmeyecektir” 
[10, 6-7]. Daha sonra B.Atalay diyor ki: “Tarihte Türkler kadar hakim olmuş, hakanlıklar 
yaratmış, şanlar, şerefler kazanmış bir halk bulunmaz. Onlar ne kadar öğünseler yeri vardır. 

Türkler once, şimdiki İran topraklarında Midiyalılar, şimdiki Irak topraklarında Sü-
merliler, Akkadlar, Anadolu’da Hititler, Orta Asya’da Uyğurlar, Hindistan’da Moğollar  za-
manında kültürde, ilimde, sanatta büyük başarılar kazanmışlardır” [10,8]. 

Sovyet Türkologlarının en büyük temsilcilerinden biri, Türk halklarının büyük dostu 
ve hamisi N.A.Baskakov da eski Hazar ve Bulgar devletlerinden bahs ederken, her iki 
devleti yüksek kültüre ve ekonomik kudrete sahib olmaları ile nitelendirir [4,18]. Bütün 
bu söz edilen Türk devletlerinin başında ise akıllı ve becerikli Türk hakanları bulunurdu. 

Çoğu zaman ise, (N.A.Baskakov, L.N.Gumilev istisna olmakla) Sovyet tarihşünaslı-
ğında (tarihçileri) Büyük Türk hakanlarının tarihi rolleri ve yerlerini küçük  gösterirlerdi. 
Lakin iftiralara, hoşagelmez, uygun düşmeyen söz-sohbetlere rağmen, çok eski devirler-
den beri Türk halkları beşer kültürünün öncüsü olmuş, öz idrakı (anlayışı) ve yenilmezliği 
ile dünyayı heyrette bırakmıştır.

Yahut, gelin bakıp görelim, “Ermenistan” terimiyle ilişkin durum, tüm Türk dünyasın-
da aynı mıdır? Tabi ki, bu ilişkilendirmede de yanlışlıklar vardır. Ne eski, ne de orta çağlar-
da “Ermenistan” kelimesi olmamış, hal-hazırki Ermeni adını taşıyanlarla, eski ve orta çağ 
Erminiyyesinin hiç bir alakası olmamıştır. Bu yüzden de, menfur Ermeniler, Erminiyye 
adını benimseyerek bu toprakların tarihine de sahip çıkmaya gayret etmişlerdir. Maalesef 
(üzülerek söylüyorum) , tarihşünaslık ve tarihi gerçekler bunları ortadan kaldırmak yeri-
ne, bu sorunları daha da derinleştiriyorlar. 

rüyüşleri işgalcilik gibi takdim edilmekte, bu şekilde işlenmektedir. Büyük Türk hakanla-
rının tarihi rolleri ve yerleri küçük gösterilmektedir. 

Moğolların Dünya sahnesine çıkışı uzun bir tarihi sürecin sonucu idi. Bu süreç, 
Türk’ün şerefli tarihinin şanlı sahifesidir, deyebiliriz. Bu, “Büyük Çöl” medeniyetinin or-
taya çıkardığı proses idi. İster Sovyet tarihçileri, isterse de Batı Avrupa tarihçileri, Av-
rupa ile Çin arasında mevcut olan “Deşti Kıpçak” çöllerinden haberleri olsa da, bilerek 
bu konuda susarlar ve bilgi vermezler. Ama bütün Avrupa “Büyük Çöl”de gelişen Türk 
devletlerine borçludurlar ki, bu imparatorluklar onları Çin’in baskılarından koruyup sak-
lamışlar. Lakin bu tarih ister Dünya, isterse de Türk tarihşünaslığında (tarihçilerince, 
müverrihlerince) hala işgalçilik tarihi gibi öğretilir. Üzüntü duyulacak bir durumdur ki, 
bu sorun Azerbaycan, Türkiye ve diğer Türk devletleri tarihşünaslığında da objektif çö-
zümünü bulmamıştır. Dünya kültürüne kıymetsiz  maddi-medeniyyet örneklerini veren 
Hülagüler imparatorluğu devri, Türk medeniyeti devri hesap edilse de, bu imparatorluk 
işgalcı gibi takdim ediliyor. 

Türk dünyasının dostu sayılan, bütün hayatı boyunca Türkçülüğe hizmet etmiş 
L.N.Gumilev  şöyle yazmaktadır: “Uzun zaman Avrupa merkezçi (avrupaperest) alimler, 
Çin merkezçi (çinperest) alimler gibi Merkezi Asyanı Oykumen sınırları hesap ediyorlardı 
ve burada mesken salmış ve özgür yaşayan İskit, Türk, Hun, Moğol ve Ruslara ehem-
miyet bile vermiyorlardı.  Maalesef bu böyle değildi. Aslında bu çöllerde yaşayan halklar 
Doğu ile Batının oluşmasında ve kültürlerinin gelişmesinde büyük role sahip adı geçen 
halklar olmuşlardır. Onlar insanlığın kültürel tarihinde önemli yere sahip olmakla Dünya 
medeniyetinde Çinlilerden ve Avrupalılardan hiç de az rol oynamamışlardır. Bu halklar 
çiftçilikten daha çok hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Onların kültürü Altaylarda, Volga, Don 
ve Dinyeper gibi büyük ırmakların kıyılarında, Sırderya  ve Amuderya boyu vadilerinde, 
Tyan-Şan bölgesinde gelişmeye neden olurdu. Bu halklar tarih sahnesine çıkıncaya ka-
dar, güzel sanatların, ideolojinin ve ekonominin gelişmesinde özgür bir bölge sağlamış-
lardı. Bütün bunlar ise milattan önce 1. binlerde başlamıştı” [7,16].  Söylemek gerekir ki, 
L.N.Qumilev öz eserinde sık sık Rusların adını söylüyor. O zamanlardaki Ruslar derken, 
vaktiyle şimdiki Rusya topraklarına yürüyüşler yapan Normanlar, Vikinkler gözde tutu-
luyor. L.N.Gumilev diger bir eserinde ise şöyle yazıyor: “İnsanlık tarihi son derece farklı 
değerlendirilip. Avrupa ve Yakın Doğuda olayların sürekliliği ve toplumsal şekillenmelerin 
birbirini izlemesi, hala 19. yüzyılın sonlarında öz aksini bulduğu, Çin ve Hindistan’ın ise 
20. yüzyılın başlarında tasvir edildiği halde, Avrasya çöllerinin büyük bir bölümü, hala öz 
araştırmacısını beklemektedir. Bu, özellikle Cengiz Han’ın tarih sahnesine gelmesinden 
evvelki devre aittir. Aynı devirde Merkezi Asya çölünde iki dikkat çeken halk - Hunlar ve 
kadim Türkler, habele adlarını şöhretlendirmeye imkan bulmayan bazi diger halklar  orta-
ya çıkmış ve yok olmuşlar” [8,11]. Türk halkları keşmekeşlikler, çarpışmalar ve mücade-
lelerle dolu çok uzun bir tarihi seyir geçirmişler ve insanlık medeniyyetine, insanlık tari-
hine eşi-benzeri olmayan, karşılıksız katkılar vermişlerdir. Bu kaçınılmaz tarihi gerçekiği 
bir çok eski güvenilir kaynaklar, belgeler, alıp götürülen arkeolojik kazıntılar ve buluntular 
israrla doğrulamaktadır. Rus arkeoloğu N.K.Antonov itiraf ediyor ki, “Türk halklarının 
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lerinin kendi tarihi topraklarına dönüşü alanında mevcud olan zorluklar, bütün bunlar, 
hepsi bizim ortak sorunlarımızdır.  

Sonuç olarak, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Sovyetler Birliği`nin dağılması sonrası 
oluşan yeni uluslararası siyasal sistemde, Türk Dünyasında beklenen yakınlaşmanın 
sağlanabilmesi için ortak Türk tarih bilincinin yaratılması oldukca önem arz etmektedir. 
Sağlam bir birliktelik ancak böylelikle oluşturulabilir: Bu birlikteliğin kalıcı olması için 
kültürel plan ve projeler önem kazanmaktadır. Ne de olsa kültür birliğinin olmadığı bir 
birlikteliğin uzun soluklu olması beklenemez. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği`nin 
dağılmasından bugüne kadar geçen 20 yıllık sürecin değerlendirilmesi yapılacak olursa, 
öncesinde Türkiye`nin ekonomik, siyasal ve kültürel hiçbir ilişkisinin bulunmadığı Azer-
baycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkiler geliştirilmesinde kıt imkanla-
rına karşın, oldukca önemli ilerlemeler kaydedildiğini, ciddi bir tecrübe elde edildiğini 
söylemek mümkündür. Unutulmamalıdır ki, tüm Türk tarihi incelendiğinde, Türk asıllı 
kavim ve devletlerin bir arada yaşayamadıkları, çevredeki güçler tarafından uygulanan 
“böl-yönet” (“parçala ve hüküm sür”) politikalarına yenik düştükleri gözlenmektedir. Bu 
kaygı ve kuşku, bugün de varlığını sürdürmektedir. Oysaki Türkiye ve Kuzey Kıbrıs da 
dahil diğer altı Türk Cumhuriyetinin ekonomik, siyasi ve kültürel çıkar ve sorunları or-
taktır. Bu noktada Türkiye ve zikredilen Türk cumhuriyyetlerinin ortak bir tarih bilincine 
sahip olması ve birlikte hareket etmesi zaruridir. Kendi tarihini bilmeden ve ona gereken 
ilgiyi göstermeden medeniyyetin hiç bir gelişmesi de mümkün değildir. Tarihi dönem - 
etnogenez tarihi sürecinin başlangıcını bildirir, yani bu tarihle bu halkın varlığı başlar.  Şu 
ana kadar  ortaya çıkan tüm hadiseler ve olaylar halk için sadece tarih olarak kalmaktadır. 

Bunun için, Türk milletinin tarihi hafızası hatırlanmalı, tarih bilinci hakkında görüş ve 
düşünceleri paylaşılmalı ve bundan sonra ortak Türk tarih bilinci yaratılmalıdır. 
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Akademik (Akademisyen) N.M.Velihanlı, “Erminiye” (Ərminiyә - Azerice) anlayışına 
aydınlık getirerek diyor ki: “6. yüzyıldan miras kalan “Arap Erminiye”si Arapların Güney 
Kafkas’ta işğal ettikleri bütün yerleri, bütünüyle Ermenilere ait olmayan Azerbaycan, Gür-
cistan vb. komşu toprakları da ehate edirdi. Söylemek gerekiyor ki, sinxron (eşzamanlı) 
Ermeni menbaları (Sebeos,  Gevond vb.) bu bölgeler konusunda habersizlik nümayiş et-
tiriyorlar. Devrin tarihi coğrafyasının gerçek durumunu daha iyi bilen bu müellifler, kendi 
eserlerinde ne Arap Erminiyesi, ne de Arap müelliflerinin onun içeriği hakkında verdikleri 
bilğiyi doğrulamıyorlar, aslında bu konuya asla dokunmuyorlardı” [12,36]. 

Yerli müsülman müelliflerinin, devrin gerçek tarihi coğrafyasını yansıtan bilgisi de 
oldukca önemlidir: “Erminiyenin sınırları (hudutları) batıdan el-Ermin ülkesi, doğudan 
ve güneyden Arran ve Azerbaycan hudutları ve el-Cezirenin bir kısmı, Kuzeyden Arran 
ülkesinin bir hissesi (bölümü)...” olarak sunuluyor [9,123; 1, 2.cilt, 383]. 

Akademisyen Z.M.Buniyatov, o devir Azerbaycanının her tarafını gezip, onun haritası-
nı çizen Arap müellifleri hakkında diyor ki: “İbn Havgal İstehri’nin söylediklerini tamamla-
yarak Azerbaycan, Arran ve Ermin ülkesinin umumi haritasını çizmiş ve bunu “Azerbay-
can haritası” olarak göstermiştir. O, Hazar denizinin de haritasını çizerek, bütün sahil top-
raklarını Derbentedek (Bab-el-Ebvab) Azerbaycan kıyıları olarak göstermiştir”   [5, 137]. 

Sadece, tarihi ilmi hakikatları ortaya koymak isteyen Z.V.Toğan diyor ki: “Bence ilmi 
incelemeler (tetkikat) genişlendikçe medeniyet aleminin dikkatini çeken ve gün geçtikçe 
orijinallikleri meydana çlkmakla geniş ilim mühitini derinden ilgilendiren Türk tarihi, uy-
durmalar yoluna girmeğe muhtac değildir. Onu aydınlatmak yolundaki mesai hakiki ilme 
ne kadar sadık kalırsa, o nisbette takdire mazhar olur”  [11, v. IX]. 

Son devrlerde Türk halkının gösterdiği dayanışma, daha yumuşak bir Türkiye imajı-
nın oluşmasına neden oldu. Ve Türklerle olan ortak tarih bilinci yavaş yavaş gelişmeye 
başladı. Türk dünyasında kültürel çeşitlilik bir türlü (çeşit) alt kimlik olarak tanımlanmalı  
ve aynı dil grubu, tarih ve kültürel norm ve değerlerine bağlı bir müşterek zeminin, yapay 
siyasi müdahelelerle ayrıştırıldığı ve bu yapaylığın  vermiş olduğu bir zaafiyet olduğu ha-
tırlatılmalı, özün hala canlılığını koruduğu bilincinde olarak, bunun Türkler için bir fırsat 
olduğunu anlatılmalıdır. 

Bunlar ve bunlara benzer sorunları çözmeden, tarih sahnesinde Ortak Türk Tarih Bi-
lincini yaratmak mümkün olmayacaktır. Tarih sahnesinde buna nail olmak için, fikrimiz-
ce, Türk dünyasının tarihçileri, bilim insanları bir araya gelmelidir. Türk dünyasını sadece 
ortak değerler değil, aynı zamanda ortak sorunlar da birleştirir. Bugün Türk dilli halklar, 
bütün dünyada Ermeni yalanını ifşa etmeğe (açıklamaya) hazır olmalıdırlar. Ermeni di-
asporu (lobisi) bir an bile durmadan, Batıda Türkiyeyi, Azerbaycan’ı suçlamakla (karala-
makla) halkımıza şer, iftira  atmakla meşguldür. Onlar yalancı “Ermeni soykırımı” projesini 
gerçekleştirmek istiyorlar. Yalancı Ermeni lobisinin ve Ermenistanın 1915 yılı olaylarına 
göre Türkiyeyi suçlamak, tüm ülkelerin parlamentolarında “uydurma soykırımı”nı tanıt-
mak isteği, Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarının işgalı, Iraktakı Türkmenlerin 
sıkıntılı durumu, KKTC`de yaşayan Türklerin uzun yıllar boyu mücadeleleri, Ahıska Türk-
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HAZAR HAVZASI: 
ENERJİ KAYNAKLARI VE EKONOMİK YANSIMALARI

Hasan Selim ÖZERTEM
Avrasya ve Enerji Uzmanı, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK)

1991 yılında SSCB çöktüğünde ortaya oldukça ilginç bir siyasi ve ekonomik çıktı. Milli 
devlet döneminin küreselleşme fenomeni ile sentez sürecine girdiği bir dönemde ortaya 
çıkan 15 yeni devlet, kendisini, birçok ülkenin 20. yüzyılın ortasında tamamladığı sürecin 
en başında buldu. Bunu yaparken karşılıklı bağımlılık ilkesine göre şekillendirilmiş coğ-
rafyanın ekonomisinin yeni süreçte kendi ayakları üzerinde durabilen ekonomilere ihtiya-
cı bulunmaktaydı. Bu açıdan bakıldığında bazı ülkeler bulundukları coğrafyanın avantajını 
kullanarak, Baltık ülkeleri örneğinde olduğu gibi, yumuşak bir geçişle dünya ekonomik 
sistemine dâhil oldu. Öte yandan coğrafi anlamda dezavantajlı olan ve küresel ekonomiye 
entegre olmak için gereken alternatif ulaşım, iletişim ve ekonomik hatlara sahip olmayan, 
coğrafi anlamda da dezavantajlı konumda olan ülkelerin bir kısmı ise sahip oldukları kay-
nakların avantajını kullanma yoluna gittiler.

Bu süreçte hidrokarbon kaynakların, hem ülkelerin dış politikalarının şekillendiril-
mesinde, hem de ülkelerin kendi içlerinde siyasi ve ekonomik dönüşümlerinde etkili ol-
duğu görülmektedir. Bu açıdan Hazar Havzasında yer alan Türkmenistan, Azerbaycan 
ve Kazakistan’ın, Orta Asya ve Kafkasya’daki diğer komşularından göreceli olarak daha 
rahat bir istikrarlaşma ve toparlanma sürecine girdikleri görülmektedir. Ancak, yine de 
bu süreç dış etkenlere bağımlı, devlet kontrolünde ve ülkelerin siyasi dönüşümlerini de 
doğrudan etkileyen bir karaktere sahiptir. 
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Ülkenin dışarıdaki dalgalanmalardan doğrudan etkilenmesi, sürdürülebilir ve uzun 
dönemli kalkınma politikalarının sekteye uğramasına neden olmaktadır. Gelirlerdeki dal-
galanmalar bütçe açıklarına, kaynakların etkin olarak kullanılamamasına ve fiyatlardaki 
aşırı artış dönemlerinde ise aşırı borçlanmaya neden olmaktadır. Bu yönüyle ülkeler meh-
teran takımı gibi iki ileri bir geri hareket ederek büyüme sıkıntıları yaşamaktadır.

Tüm bunlara ek olarak özellikle enerji sektörünün yapısı, yolsuzluk gibi kanundışı un-
surlara açık olduğu için şeffaf olmayan uygulamalar siyasette kokuşmalara, yönetimlerin 
meşruiyetlerinin ulusal ve uluslararası alanda tartışılır hale gelmesine neden olmaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında demokrasinin temel dayanakları arasında yer alan şeffaflık ve he-
sap verebilirlik gibi fonksiyonların da bu süreçte sekteye uğramasının temelinde yine 
ekonomik dinamikler yer almaktadır. Gelirlerinin büyük çoğunluğunu halktan topladığı 
vergilere dayandırmayan yönetimler, halkların taleplerinin politikalara yansıtılmasında 
aktif bir siyaset izlemektedir. Bu mesele literatürde “vergi yoksa temsil de yok” biçiminde 
özetlenmektedir.

Aynı zamanda insan kaynaklarının kullanılması açısından bu sektörlerde teknisyenle-
rin yüksek ücret almaları nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Ülkemizde bir dönem doktor 
ve mühendis olmak prestijli ve yüksek gelirli bir meslek sahibi olmak açısından oldukça 
cazip görüldüğünden, parlak beyinlerin bu meslekleri tercih etmesi gibi kaynak zengini 
ülkelerde de petrokimya sektöründe çalışan meslek gruplarının revaçta olmasına neden 
olmaktadır. Ancak, bu da kamu, hizmet sektörü ve imalat sektöründe ihtiyaç duyulan 
insan kaynağı açığının etkin bir şekilde kapanmasında bazı güçlüklerle karşılaşılmasına 
zemin hazırlamaktadır. 

Literatürde ortaya konan beklentiler göz önüne alındığında Azerbaycan, Kazakistan 
ve Türkmenistan’ın yukarıda bahsi geçen çerçevede benzer semptomlar sergilediği gö-
rülmektedir. Bu çerçevede ortaya konan argüman ülkelerin aldığı tedbirlerin başarısının 
ülkelere göre değiştiği, ancak mevcut durumda bu üç ülkenin de dış şoklara karşı belli 
oranlarda açık ekonomiler haline geldiği yönündedir.

Bu ülkelerin ekonomik performansları gözlemlendiğinde, belli dönemlerde dış şokla-
ra karşı açıklığın daha da arttığı ancak özellikle 2000’ler sonrası daha istikrarlı bir sürece 
doğru gidilmesi yönünde bilincin güçlendiği görülecektir. Bu yöndeki politikaların şekil-
lenmesinin 2000’lere kadar gecikmesinde, bu ülkelerde geç yaşanan devletleşme süre-
cinin belli bir olgunluğa getirilmesi hedefinin 1990’lar boyunca gündemin üst sıralarında 
yer alması olarak belirtilebilir. 1990’lar boyunca ülkelerin benimsemiş olduğu politikalar 
ise 2000’lerin şekillenmesinde etkili olmuştur.

Bu çerçeveden bakıldığında Kazakistan ve Azerbaycan’ın yabancı şirketlerle imzala-
mış olduğu anlaşmalar ve bu şirketlere kapılarını açmaları bu ülkeleri, Türkmenistan’dan 
daha avantajlı bir konuma getirmiştir. Bu sayede sahip oldukları kaynakları işletebilme 
kapasitesi gelişen devletler finansal anlamda da avantajlı konuma yükselmiştir. Bu kapa-
sitenin artmasında etkili olan hususun, Azerbaycan ve Kazakistan’ın mevcut kaynakların 
işletilmesi için gerekli olan sermayeyi dışarıdan sağlaması olarak belirtilebilir. Bu açılım 

Bu noktada ülkelerin sahip oldukları Sovyet kültürünün, bu ülkelerin dönüşümünde 
önemli bir siyasi etken olarak durduğu söylenebilir. Bu devletlerin Sovyet kültürü mira-
sından izler taşıması söz konusu dönüşümün kolay ve hızlı gerçekleşmesinin önündeki 
önemli etkenlerden biridir. Özellikle bu süreçte orta yaşlı ve yaşlı olarak belirtilebilecek 
neslin pazar ekonomisi, demokrasi ve dışa açıklık gibi kavramlara alışmaları ve ortaya 
çıkan yeni yaşam biçimlerini benimsemeleri kolay bir süreçte gerçekleşmemiştir. Bu arka 
plan göz önünde tutulduğunda hâlâ daha bu sürecin sorunsuz bir şekilde işlediğini söy-
lemek oldukça zordur. 

Zengin hidrokarbon kaynaklara sahip bu ülkeler için dönüşüm sürecinde var olan bir 
diğer sıkıntı, özellikle Orta Doğu’da İran, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin karşılaş-
tıkları kaynak laneti olarak belirtilebilir. Buna ek olarak, rantiye devlet anlayışının ortaya 
çıkması, ülkede siyasi dönüşüm sürecinde önemli bir engel teşkil etme potansiyeline 
sahiptir.

Rantiye devlet anlayışı, Hossein Mahdavy’nin1 İran’daki Şah rejimini tanımlarken kul-
lanmış olduğu bir kavram olup sonrasında bu kavram Hazem Beblawi ve Giacomo Luci-
ani tarafından geliştirilmiştir2. Bu kavrama göre her devlet belli bir oranda rantiye özellik-
lere sahiptir. Ancak, ülkelerin dışarıdan kaynaklı rant gelirlerine sahip olması ve bunların 
da özellikle petrokimya gibi oldukça sınırlı ve uzmanlaşmış bir işgücü ile faaliyet gösteren 
sektörden gelmesi bir problem teşkil etmektedir. Buna göre bu kaynakların dağıtımında 
ve yurtdışına satışının yapılmasında, devletin aktif bir rol oynaması, beraberinde var olan 
otoriter rejimlerin güçlenmesine ve ülkede bu sektörde çalışanların oldukça sınırlı ol-
masından dolayı kaynak dağılımının etkin olarak gerçekleşememesine neden olmaktadır. 

Richard Auty ise meseleyi tanımlayıcı nitelikteki kaynak laneti kavramını 1993 yılında 
ortaya attığında, Nijerya, Angola ve Irak gibi ülkelerin sahip oldukları kaynaklara rağmen 
istikrarlı bir büyüme içerisine giremeyişlerini açıklayıcı bir yaklaşım ortaya koymuştur.3 
Aslında Auty’nin kullanmış olduğu bu kavram  Economist’in 1960’larda Hollanda’nın bul-
muş olduğu doğalgaz yataklarından kaynaklanan kötü tecrübesini tanımlamak için kul-
landığı Hollanda Hastalığı kavramına kadar uzanmaktadır. Buna göre petrol ve doğalgaz 
zengini ülkelerde kapital ve iş gücü zaman içerisinde rantın yüksek olduğu sektöre doğru 
kayacak ve bu da imalat sektörünün gelişmesini engelleyecektir. Tabi bunun yanı sıra 
ekonomi dışarıdan gelecek etkilere de açık olacaktır. Ülkenin arzının yurtdışındaki talebe 
bağlı olması ülkeyi dış etkenlere karşı kırılgan hale getirmekte, böylece döviz oranlarında 
ortaya çıkacak olan dalgalanmalardan etkilenmesine neden olabilmektedir.  Uluslararası 
ölçekte talep daralması veya fiyatlardaki keskin iniş çıkışlar ise ülkede ekonomik krize yol 
açacak derecede derin etkilere sebebiyet verecektir. Aynı zamanda ülkenin yurtdışından 
gelen döviz oranının artışıyla birlikte güçlenen parası ve ekonomik alt yapısı, ülkenin dı-
şarı ile rekabet edebilecek yeni sektörlerinin ortaya çıkmasına engel olacaktır.

1    Douglas A. Yates, The Rentier State in Africa: Oil, Rent Dependency and Neo-Colonialism in the Republic of Gabon, (Eritrea: African World Press 
      Inc., 1996), p. 11.
2    Hazem Beblawi and Giacomo Luciani (Der.), The Rentier State, (New York: Croom Helm, 1987).
3    Richard Auty, Sustaining Development in the Mineral Economies: The Resource Curse Thesis, (London: Routledge, 1993).
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olsa da ekonomide yeni sektörlerin ortaya çıkması hususunda ortaya konan irade olduk-
ça önemlidir. Azerbaycan’da da Neft Fondu çerçevesinde bazı sosyo-ekonomik politikalar 
uygulanmaya konmuştur. Ancak, Kazakistan’ın ortaya koyduğu perspektife benzer bir 
global anlayışa ihtiyaç olduğuna yönelik söylem, Bakü tarafından yeni yeni geliştirilmeye 
başlamıştır. 

Aslında alınan bu tedbirlerin önemi, 2008 yılında patlak veren finansal krizin ve petrol 
fiyatlarında hızlı bir yükselişin ardından gerçekleşen keskin düşüşün ardından ortaya çı-
kan gelirlerdeki düşüşlerle birlikte daha da belirgin hale gelmiştir.

Tablo 1: Hazar Havzasında Yer Alan Ülkelerin Büyüme Oranları (1991-2009)

Bu dönemde Azerbaycan’da büyüme oranları, 2007 yılında yakalanan %25’lerden 
2010 yılında %4-5 bandına kadar gerilemiştir. Öte yandan Kazakistan’ın kriz öncesi yaka-
lamış olduğu %9 oranındaki büyüme rakamlarına 2012 yılı sonuna kadar ulaşamayacağı 
tahmin edilmektedir. 

Türkmenistan ise bu süreçte pozitif büyüme rakamlarını korumayı başarmış olsa da 
geçmiş dönemler göz önüne alındığında ekonomik büyümede sürdürülebilirlik sıkıntıları 
ile karşı karşıya kalmıştır. Özellikle, birincil müşterisi olan Rusya ile yaşadığı sıkıntılar 
gaz sevkiyatında sürdürülebilirlik problemleri gösterirken bu da ülke için oldukça önemli 
olan doğalgaz gelirlerinde aksaklıklara yol açmaktadır. Buna ek olarak küresel ekonomiye 
entegrasyon sürecinde yaşanan sıkıntılar, ülkeye yabancı sermaye girişinde ve alt yapı 
yatırımlarının hızlandırılması konularında adımların atılması noktasında Türkmenistan’ın 
Kazakistan ve Azerbaycan’ın gerisinde kalmasına neden olmuştur. Bu açıdan bakıldığın-
da Türkmenistan, insani kalkınma endeksinde sırasıyla 66. ve 67. sırayı paylaşan Kaza-
kistan ve Azerbaycan’ın oldukça gerisinde, 87. sırada, bulunmaktadır.5

5    Uluslararası İnsani Kalkınma Endeksi – 2010, http://hdr.undp.org/en/statistics/.

beraberinde yeni boru hatlarının da inşa edilmesini mümkün kılmış, bu sayede petrol ve 
doğalgaz hatlarında çeşitlenmeye gidilmiş, eski altyapıdan kaynaklanan sıkıntılar mini-
muma indirgenmeye çalışılmıştır. Bunun ötesinde Azerbaycan, Türkiye üzerinden oluş-
turduğu BTC ve BTE hatları ile rekabetçi ve istikrarlı bir çıkış sağlarken, dış politikada 
önemli bir oyuncu haline de gelmiştir. Bunlara ek olarak, doğrudan yabancı sermayenin 
bu ülkelere girişi rekabetçi ortamın güçlenmesinde ve bu ülkelerin dönüşümünde yeni bir 
dönemin başlamasında da etkili olmuştur. 

Bu dönüşüm ülkelerin dünya dengelerini okumalarında yeni perspektifler kazan-
malarına da katkı sağlamıştır. Bu çerçevede, Azerbaycan ve Kazakistan, petrol ve gaz 
ürünlerinden elde edilen gelirlerden sağlanan kaynakların birikimi, sosyal ve ekonomik 
projelerde etkin bir biçimde kullanma adına 2000’lerin başında önemli kararlar almıştır. 
Bu açıdan Norveç’te etkin bir biçimde işletilen Norveç Hükümet Fonuna benzer istikrar 
fonlarının kurulma kararları arka arkaya alınmıştır. Azerbaycan’da bu yöndeki karar 1999 
yılında alınırken, benzer bir karar 2000 yılında da Kazakistan tarafından alınmıştır. Öte 
yandan Türkmenistan’a bakıldığında benzer politikaların izlenmesinde bir çekimserliğin 
ortaya konduğu görülmektedir.

Türkmenistan örneği, Azerbaycan ve Kazakistan ile karşılaştırıldığında ekonomik 
ve siyasi dönüşüm sürecinde bu ülkelerin gerisinde kalmış bir resim ortaya koymakta-
dır. Bunda, ülkenin doğalgaz zengini iken petrol kaynaklarının oldukça kısıtlı olmasının 
önemli bir rolü olduğu söylenebilir. Batılı şirketlerin 1990’lar boyunca ilgisini çeken petrol 
kaynaklarının yanında pazarda çok rağbet görmeyen doğalgazın ancak 2000’lerden itiba-
ren önemli bir meta haline gelmesi Türkmenistan’ın Kazakistan ve Azerbaycan’a nazaran 
ikinci plana itilmesine zemin hazırlamıştır. Ancak, ülkenin sahip olduğu kaynakların da 
yeterli oranda araştırıldığını da söylemek güçtür. Tüm bunlara ek olarak Türkmenistan’ın 
1990’lar boyunca serbest piyasaya entegrasyon hususunda temkinli bir duruş sergilen-
mesi, ülkeye yabancı girişini sınırlı bir seviyede tutmuştur.

Bunun bir sonucu olarak, Türkmenistan’da sahip olunan kaynakların araştırılması 
ve geliştirilmesi adına yeterli kaynak bulunamamıştır.Son dönemde dış yatırımı çekmek 
adına yapılan bazı reformların olumlu sonuçları görülmeye başlanmıştır. Ancak, yaşanan 
gecikmenin ülke çıkarlarına hizmet ettiğini söylemek güçtür. Benzer bir şekilde ülkede bir 
istikrar fonunun kurulmasına yönelik karar alınması ise ancak 2008 yılında gerçekleş-
miştir ve bu fonun büyüklüğü ve fonksiyonu ile ilgili de net politikaların ortaya konduğu-
nu söylemek oldukça güçtür.4

Öte yandan Kazakistan ile Azerbaycan’ı aynı paradigma çerçevesinde incelememek 
gerekir. İki ülkenin sahip olduğu coğrafi konum ve demografik yapılarında var olan farklı-
lıklar, izlenen politikalara da yansımıştır. Bu süreçte Azerbaycan boru hatlarında çeşitlen-
dirme politikası izleyerek dış şokları azaltma hedefi güderken, Kazakistan’da elit odaklı bir 
dönüşüm sürecinin ortaya çıktığı görülmektedir. 2003 yılında başlatılan 2030 Stratejik 
Kalkınma Programı ve bu yönde konulan hedefler bu perspektiften ele alınabilir. Bu he-
deflerin uygulanmasında 2008 yılında patlak veren finansal kriz bazı aksaklıklara neden 
4    “Turkmen President Sets Up Stabilization Fund”, Ria Novosti, 22 Ekim 2008.
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“Yeni Basra Körfezi” yakıştırmaları bile yapılmıştır.7 Şu anki veriler bu tespitin ne kadar 
doğru olduğu konusunda kesin bir kanıt sunmasa da mevcut kaynaklar Hazar Havza-
sındaki Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik verileri dikkate alındığında kayda değer bir 
yer tutmaktadır. Bu kaynakların söz konusu cumhuriyetler üzerindeki etkileri göz önüne 
alındığında, bu ülkeler için oldukça güzel fırsatlar sunduğu söylenebilir. Bu fırsatlar, ülke-
lerdeki ekonomik kalkınmanın hızlanması, dışa bağımlılığın azalması ve bütün bunların 
üzerinde yükselen demokrasilerin inşası çerçevesinde incelenebilir.

Ülkelerin 1990’lar boyunca ortaya koyduğu ekonomik performans ve 2008 yılında 
yaşanan finansal krizin etkileri düşünüldüğünde bundan sonraki dönemde sürdürülebilir 
büyüme yönünde hedeflerin gerçekleştirilebilmesi adına daha global düzeyde yürütüle-
cek politikalara ihtiyaç duyulduğu açıktır. Burada dört unsur ön plana çıkmaktadır. Bu 
unsurlar iyi yönetişim, kurulan istikrar ve petrol fonlarında şeffaflık ve orta sınıfın oluş-
turulması adına bu ülkelerin yönetimlerince yürütülecek etkin politikalar ve tabi ki ihra-
cat kanallarında alıcıların çeşitlendirilmesine yönelik politikalar olarak belirtilebilir. Bu üç 
ülke de belli oranlarda bu ihtiyaçların farkındadır. Fakat, orta sınıfın gelişmesinin önünde 
bazı engeller olduğu görülmektedir ki bu da orta ve uzun vadede aşılması gereken prob-
lemler arasında yer almaktadır.

Değişim ve dönüşüm sürecinin başarılı olarak gerçekleştirilebilmesi için Peter Evans 
aynı zamanda sivil toplum ve devlet arasında etkin ve dinamik bir ilişkinin yaratılmasına 
yönelik ihtiyaçtan bahsetmektedir.8 Bu da 1970’ler ve 80’ler boyunca devlet kontrolünde 
gerçekleşen, elit temelli politikaların 21. yüzyılda sekteye uğramasına yönelik getirilen 
eleştirilere kritik bir yaklaşım olarak belirtilebilir. Ancak, Türkmenistan, Azerbaycan ve 
Kazakistan’da orta sınıfın tam olarak ortaya çıkmaması ve insan kaynaklarında var olan 
sıkıntıların devam etmesi sorumluluğun büyük kısmını elitin omuzlarına yüklemektedir. 
Bu yönüyle elitin, pro-aktif bir siyaset izlerken, önümüzdeki dönemde, bir yandan da top-
lum ile diyalogun belli bir seviyede sağlanması için kendine has yöntemler geliştirmesi 
gerekmektedir. Buna ek olarak ülke yönetimlerinin orta sınıfın ortaya çıkması için daha 
etkin politikalar izlemeleri sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için oldukça olumlu sonuç-
lar ortaya koyacaktır. 

7    Alec Rasizade, “The Mythology of the Munificent Caspian Bonanza and its Concomitant Pipeline Geopolitics”, Comparative Studies of South 
      Asia, Africa and the Middle East, Cilt: 20, Sayı: 1, 2000 s. 138.
8    Peter Evans, “Constructing the 21st Century Developmental State: Potentialities and Pitfalls” içinde Omano Edigheji (Der.), Constructing a 
      Democratic Developmental State in Africa: Potentials and Challenges, (Cape Town: HSRC Press, 2010).

2008 sonrası finansal kriz süreci yakından incelendiğinde gerek Azerbaycan, gerekse 
Kazakistan’ın bu dönemde ortaya çıkan bütçe açıklarının kapatılması ve borçlanmanın 
maliyetini düşüren nitelikte enjeksiyonları istikrar fonlarının üzerinden gerçekleştirdiği 
görülmektedir. Ancak, Azerbaycan ve Kazakistan arasında da bu süreçte karşılaşılan sı-
kıntılar farklılık arz etmektedir. 2009 yılı verilerine göre Azerbaycan’ın dış borç stoğunun 
GSMH’ye oranı %12’lerde kalırken Kazakistan’da bu rakam 2008 yılındaki %94 oranın-
dan 2009 yılında %112’ye kadar çıkmıştır. Bu çerçevede Kazakistan’daki bankacılık sek-
töründe ve emlak sektöründe yaşanan kriz etkili olmuştur. Mevcut krizin etkilerini mini-
mize ederek Tenge’nin değerini korumaya çalışan Kazak yönetimi, petrol fonundan 45 
milyar dolarlık bir kaynağı kullanmak durumunda kalmıştır.6

Kurulan petrol fonların mevcut sistemin istikrarlaştırılması açısından önemli olduğu 
gibi gelecek nesillerin de hak sahibi olduğu bu fonlardan faydalanabilmeleri açısından 
da düzenleyici bir rol oynadığını belirtmek gerekmektedir. Ancak, bu fonlarda şeffaflık 
ilkesinin etkin bir biçimde yürütülerek, Türkiye’de bir dönem KİT’lerin görev zararlarının 
fonlanması gibi bütçe açıklarını olarak kapatmak amaçlı kurulan mekanizmalara dönüş-
mesinden uzak durmak gerekir.  Linaburg-Maduell Şeffaflık Endeksine göre Azerbaycan 
petrol fonunun Norveç fonu gibi 10 üzerinden 10 puan aldığı fakat Kazakistan fonunun 
10 üzerinden 6 alarak yarı şeffaf bir skalada durduğu görülmektedir.′

Kazakistan ve Azerbaycan örnekleri incelendiğinde küresel ekonomiye entegre olma 
konusunda oldukça mesafe kat etmeyi başarmış bu iki ülkede mevcut kurumsal yapı-
ların önemli rol oynadığı söylenebilir. Ukrayna veya diğer Sovyet ülkeleri örneklerinde 
görüldüğü gibi küresel ekonomiye entegre olmuş ve bu süreçte yaşanan ekonomik dal-
galanmalarla dış borç oranları ciddi oranda artış göstererek ciddi sıkıntıya giren ülkele-
re nazaran, Azerbaycan ve Kazakistan’ın bu süreçte daha başarılı bir performans orta-
ya koyduğu söylenebilir. Ancak, Kazakistan’da bankacılık krizinde yaşanan sıkıntılar ve 
petrol gelirlerinde yaşanan düşüş, ülkenin finansal krizden önemli ölçüde etkilenmesine 
neden olmuştur. Öte yandan toparlanma sinyalleri veren Kazakistan ve Azerbaycan eko-
nomilerinin uzun dönemli olarak ortaya koymuş oldukları kalkınma stratejileri de umut 
verici niteliktedir. Ancak, Türkmenistan’ın küresel ekonomiye entegrasyonda gecikmesi 
ülkeyi bir yönüyle finansal krizden korumuş görünse de ülkeye ait istatistikî verilerin ne 
kadar sağlıklı olduğu da bir soru işaretidir. Ülkede enerji sektöründe çeşitlenmeye giden 
Türkmenistan’ın Çin gibi yeni bir ortakla işbirliğine gitmesi, Rusya’nın tekelini orta vade-
de zayıflatma etkisine sahip iken bundan sonraki dönemde ülkenin siyasi ve ekonomik 
dönüşümü için daha kararlı adımların atılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, sahip oldukları doğal kaynaklar, özellikle de zengin petrol ve doğal-
gaz rezervleri nedeniyle, Hazar Havzasında yer alan devletler birçok büyük ve bölgesel 
oyuncunun politika gündeminde üst sıralarda yer almaktadır. Hazar Havzasının dünyanın 
önemli petrol ve gaz yataklarını barındırdığı bilinmekle birlikte bu rezervlerin büyüklüğü 
hakkında birçok tahmin yürütülmüş, hatta bazıları tarafından bu bölge için bir dönem 

6    Martha Brill Olcott, “Asia’s Overlooked Middle”, International Economic Bulletin, Haziran 2009; (http://www.carnegieendowment.org/   
      publications/index.cfm?fa=view&id=23288).
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KOSOVA’NIN 
YABANCI YATIRIM ÇEKME POLİTİKALARI

Levent KORO
Dünya Bankası Kosova Temsilciliği

1. Kosova’da sosyo-ekonomik gelişmeler

1990 yılları boyunca, Kosova derin siyasi, ekonomik ve sosyal kargaşa içinde yaşa-
dı. Bu dönem boyunca, ve özellikle 1999 yılında yaşanan çatışma, eski pazarların kaybı ve 
birçok kamu-iktisadi şirketlerın çöküşü ile Kosova ekonomisi önemli oranda geriledi. Ça-
tışma sonrasında, pek çok alanda somut sonuçlar üreten yeniden yapılanma ve kalkınma 
çabaları ile Kosova geçmiş yaralaını kapatmaya başladı. Uluslararası bağışçılar 1999 ve 
2003 yılları arasında Kosova için başarıyla 2 milyar Euro’ya yakın donör fonlarını hare-
kete geçirdi. Söz konusu fonlar evlerin yeniden inşası ve yollar, okul ve sağlık merkezleri 
gibi fiziki ve sosyal altyapının yenilenmesine başarılı bir şekilde kanalize edildi. Bu dö-
nemde önemli ilerlemeler de piyasa ekonomisinin gereklerini karşılamak için ekonomik 
politika reformu ve kurumsal altyapının kurulmasında yapıldı. 

Ekonomik alanda ise Kosova’nın çatışma sonrasındaki ilk yıllarında yaşadığı hızlı bü-
yüme genellikle çatışma sonrası yapılan yardımarın ve yeniden yapılanma destekleriyle 
gerçekleştirildi. 2000-2001 yılında, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) çift haneli yıllık 
büyüme oranları yükselen bağış desteği ve gürbetçi gelirleri ile sağlandı. Ancak, çatışma 
sonrasındaki yükseliş, önemli uluslararası mali desteklerın azalmasıyla birlikte özellikle 
2002-2005 yıllarında gerilemeye başlamıştır. 

2005-2008 yılları arasında ise, GSYİH’nın yıllık ortalama büyüme hızı özel sektörün 
de canlanmaya başlamasıyla beraber % 4.7 oranında gerçekleşmiştir. Büyüme sürecine 
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En güncel verilere gore gelir yoksulluğu kalıcı ve yaygın olarak devam etmektedir. 
2005 ve 2006 yıllarında toplanan verilere gore Dünya Banka Kosova’da nüfusun yaklaşık 
yüzde 45’i genel insan ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olduğunu ve yüzde 15’inin ise 
temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olduğunu hesapladı. Söz konusu yoksul-
luk oranları komşu ülkeler ile karşılaştırıldığında çok yüksek seyretmektedir.

 Kosova’nın Hızlı Büyüme Gerekliliği ve Yabancı Yatırımın Rolü

Kosova’nın gerek fakirlik seviyesini azaltması için gerekse daha fazla iş imkanları ya-
ratması için.ekonomik büyüme hızını arttırıp sürdürmesı gerekir. Ancak bugüne kadar 
ekonomik büyümeyi yaratan kaynanklara bakıldığında (dış ülkelerden yapılan yardım 
destekleri, gürbetçi gelirleri ve kamu harcamaların artması) bu kaynaklara dayanılarak 
ekonomik büyüme hızının artırıp sürdürülmesine pek fazla bir imkan görünmemektedir. 
Bağış desteklerinde azalma beklenmektedir ve kamu gelirlerinin genişlemesinde de bir 
sınır söz konusudur o nedenle sürekli kamu harcamalarında sürekli ve hızlı artışsa imkan 
sağlayamacaktır. O nedenle hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme gelecekte özel sek-
törin (hem yerli hem yabancı) gelişmesine bağlıdır.  

Kuşku yok ki küçük bir ülke olması nedeniyle ve AB10 ülkelerinin (AB’ye katılan Doğu 
Avrupa ülkelerin) yaşadıkları deneyimlerine bakıldığında Kosova ekonisinin hızlı bir şek-
lide büyümesi ve bu büyümenin sürdürülmesi ihracat performansına öncelik verilmesine 
bağlıdır.  Şimdiye kadar, Kosova’nın büyüme hikayesinde ihracatın, özellikle mal ihraca-
tının, katkısı çok sınırlı kalmıştır. 2009 yılında gerçekleşen dış tıcaret açığı GSYIH % 45 
oranına dayandı ve kişi başına düşen ihracat bölge ülkelerinin çok altında bir seviyede 
kaldı. İhracatın artması ekonomik büyümeye katkı sunmasının yanında AB ile bütünleş-
me sürecinde artacak olan ithalatın yaratacağı dış ticaret ve cari açıklarının kapanması 
için gerekli.  

Gerek Batı Balkanlarda gerekse Doğu Avrupa bölgesindeki geçiş (transition) ülkeri-
nin tümünde ihracat doğrudan yabancı yatırım (DYY) ile güçlü bir oranda ilişkilidir. Söz 
konusu ülkelerin ihracat performansı (ve dolayısıla GSMH artması ve sürdürülmesi) 
doğrudan yabancı yatırımların gelişmesine bağlı olmuştur. Özellikle geçiş ekonomile-
rinde ihracat performansının DYY’ya bağlı olmasının başlıca sebepleri arasında geçiş 
sürecinin başında söz konusu ülkelerin mevcut olan teknoloji düzeyi diğer ülkelere göre 
geri kalmış olması ve rekabet yeteneğini ve pazarlarını yitirmiş olması sayılabilir. Oysa 
rekabet gücünü yeniden sağlamak için gerekli olan know how, sermaye ve pazar yabancı 
şirketlerde bulunmaktaydı. 

O nendenle DYY birçok ülkelerin büyüme stratejisinin önemli temeltaşı olmuştur ve 
kamu şirketlerinin başarılı bir şekilde özelleştirmeyi amaçlayan geçiş ülkeler için daha 
da önemli bir rol oynamıştır. Oysaki Kosova’da 2000 – 2005 yıllarını kapsayan çatışma 
sonrası dönemde DYY ancak 400 milyon Euro kadar az bir miktarda gerçekleşmiştir ve 
soz konusu miktarın yarısı özelleştirme sürecinden gelmiştir.  DYY 2006 yılında yüksel-
meye başlamış ve 2007 yılında ise en yüksek miktara ulaşmıştır (550 milyon Euro ve 
GSYIH’nın % 14’ü kadar). 2007 yılından sonra yine düşmeye başlamıştır. Küresel eko-

ağırlıklı olarak yurtiçi kredi büyümesi ve özelleştirme sürecinden dolayı artan yatırımlar 
ve ihracat katkı yapmıştır.  

Tablo 1: Makro Göstergeler

Makro göstergeler /Yıllar 2003-2005 2006 2007 2008 2009 2010
                                                Büyüme oranları (%)
GSYIH 3,0 3,9 5,0 5,4 3,8 4,3
Kişi başı GSYIH 0,1 2,4 3,8 3,8 2,3 2,8
TÜFE -0,7 0,6 4,4 9,4 -2,2 1,4
                                        GSYIH oranı olarak
Bütçe gelirler 20,2 22,3 25,9 25,3 29,5 25,4
Harcamalar 22,2 19,9 18,9 25,3 31,3 29,7
Bütçe dengesi -2,0 2,4 7,0 0,0 -1,8 -4,3

Cari İşlemler Dengesi -7,6 -4,4 -10,2 -16,3 -18,4 -17,3

Nominal GSYIH (milyon Euro) 3,023 3,191 3,464 3,724 3,792 4,028
Nominal kişi başı GSYIH (Euro) 1,480 1,520 1,629 1,726 1,731 1,812
Nüfus (000) 2,042 2,100 2,126 2,158 2,190 2,223

Kaynak: Makroekonomik Bölümü, MEF ve IMF Aide-Memoire, Eylül 2009

Ancak son iki yılda küresel ekonomik krizin de etkisiyle ekonomik büyüme hızında 
azalış gözlenmiştir. Bu dönemde, göreceli yüksek büyüme oranları artan kamu harcama-
larıyla mümkün olmuştur. Oysa özel sektörde ise özelleştirme sürecindeki yavaşlamayla 
beraber gerileme gözlenmiştir.

Son 10 yıl içerisinde ekonomik büyümedeki olumlu eğilim, işgücü piyasasına ve 
yoksulluğun azaltılması yansımamıştır. Birçok kamuoyu yoklamalarına göre işsizlik 
Kosova’nın önündeki en önemli sorun olarak halk tarafından görülüyor. Son işgücü anke-
tine göre, 2009 yılında işgücünün yaklaşık %45 işsiz durumda ve gençlerin işsizlik oranı 
yüzde 73 olarak gerçekleşmiştir. Özel öneme sahip bir diğer husus işsizlik süresinin uzun 
olmasıdır. İşgücüne katılım ve istihdam oranları da Batı Balkanlarda en düşük seviyede 
(sırasıyla% 46 ve% 24) ve AB ortalamasından  çok uzak bulunmaktadır. Özellikle kadınlar 
için aynı oranlar son derece düşüktür (sırasıyla % 26.1 ve % 10.5).  

Tablo 2: Temel İstihdam veriler (2004-2008), % 

Temel İstihdam Göstergeler/ Yıllar 2004 2006 2008

İşgücüne katılım oranı 46.2 52.3 46.0

İstihdam oranı 27.9 29.0 24.1

İşsizlik oranı 39.7 44.9 47.5
Kaynak: Kosova İstatistik Enstitüsü, İşgücü Anketleri (2004- 2008)
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Tablo 5: Kosova’da ülkelere göre yabancı doğrudan yatırımlar, (milyon Euro)

Avusturya Almanya Slovenya İsviçre Turkiye Holanda Diğer
2007 51.3 44.0 44.3 32.1 23.8 22.5 148.5
2008 15.5 75.2 50.8 22.7 14.5 15.1 87.8

Kaynak: Kosova Merkez Bankası, Aylık Istatistik Raporu, Ağustos 2010

2. Kosovo’nın DYY Çekme Ortamı

Bütün Batı Balkanlarda olduğu gibi Kosova bankacılık sektöründe önemli derecede 
yabancı yatırımı ve yatırımcıyı çekebilmişken, aynı başarıyı imalat sanayisi için gerçek-
leştirdiği pek söylenemez. Acaba Kosova orta vadede AB-10 ülkelerine benzer bir şekilde 
ihracat odaklı imalat sanayisine yönelik yabancı yatırmcıyı çekme ihtimali var mıdır? Bu 
soruya daha kesin bir yanıt verebilmek için Kosova’nın avantaj ve dezevantajlarına ve 
bölgedeki imalat potansiyeli olan ülkelerin (özellikle Türkiye, Avusturya ve Slovenya) di-
namiklerine bakmakta fayda vardır. 

Kosova’nın Genel Avantajlar:

Mevcut olan iş ortamı açısından bakıldığında, Kosova’nın özel sektörün gelişimi için 
önemli bir takım avantajları vardır. Vergi oranları (özellikle kurumlar ve gelir vergisi) ge-
nelde düşük (bölgedeki en düşük kurumlar ve gelir vergsine sahip) ve basit bir vergi 
sistemi mevcuttur. Buna ilavetenö birçok özel sektor ile ilgili alanlarda Kosova çoğu AB 
ilke ve standartlarına dayanan modern bir mevzuat yaratmıştır. 

Bunun yanında, Kosova’nın en önemli iki ‘pazarı’ olan CEFTA ve AB’ye nispeten kolay 
ve serbest erişim avantajı vardır. Kosova 20 milyondan fazla tüketicisi olan ve yaklaşık 
120 milyar € GSYİH bir ekonomi büyüklüğüne sahip olan CEFTA bölgesine gümrüksüz 
erişim sağlayan bölgesel CEFTA pazarının bir parçasıdır.  Kosova’nın AB pazarına serbest 
ticaret erişimı daha geniş imkanlar sunmaktadır. 2000 yılından itibaren Avrupa Birliği 
bazı sınırlı istisnalar dışında (örneğin, sığır eti ve şeker) Kosova’nın tüm ürünleri için 
gümrüksüz serberst giriş izni vermiştir.

AB ve CEFTA bölgeşerine gümrüksüz erişimin yanında söz konusu bölgelere yakınlığı 
ayrı bir avantaj sağlamaktadır.  Kosova’nın Balkanlarda merkezi bir konumda bulunma-
sı  Avrupa’nın ana pazarları ve Selanik limanına olan nispeten yakınlığı tekstil, otomotiv 
endüstrisi ve bazı parçaları ve bileşenlerinin ‘outsourcing’ yapan diğer endüstriler için 
önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Ücret rekabet avantajı:

Ücretler düzeyi genellikle yatırım kararlarının verilmesinde önemli rol oynar. Özellkik-
le çoğu niteliksiz-emek-yoğun ürünlerde kar marjları ve yaratılan katma değer düşük ol-
duğu için söz konusu sektörlerde yatırım kararlarının verilmesi sürecinde ücretler düzeyi 
büyük fark yaratabilir. Ücret rekabeti farklı biçimde ölçülebilmesine rağmen iş dünyasın-
da en popüler ölçü birimi ortalama ücret seviyesidir (brüt işçilik maliyetleri veya maaş 
artı sosyal güvenlik primlerini içerir). 

nomik krizinde etkisiyle birlikte DYY bölgenin geri kalanında olduğu gibi ciddi bir düşüşe 
girmiş bulunmaktadır.

FDI Nasil Geliyor?

1990’lı yıllarda Doğu Avrupa’da ve 2000’lı yıllarda Batı Balkanda başlayan sürece ba-
kıldığında uç ana özellik gözlenmektedir.DYY sadece yabancı sermayeli şirketlerinin fiziki 
yatırımlarını (Greenfield investment) içermez, aynı zamanda yerel sermayeli şirketler var-
liklarının yabancı sermayeli şirketler tarafından satın alımını (transferini) da içerir. Nite-
kim, Batı Balkanlara gelen DYY’ların büyük bir kısmı özelleştirme sürecinin de etkisiyle 
bizim ikinici kategori olarak tasfir ettiğimiz şekile gelmiştir ve gelmeye devam etmekdir. 
Diğer bir deyişle DYY’nın büyük bir coğunluğu yabancı sermayeli şirketlerin yerel varlik-
ların (şirketlerin) satın alımı şeklinde geliyor. 

Tablo 3, Kosova’da DYY (milyon € ) 

DYY çeşidi / Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Şirket varlıklarının satımı 30 66 191 286 222 212 
    - Özelleştirme süreci 6 68 138 105 7 n/a
Şirket karlarının yeniden yatırımı 9 17 25 42 56 59 
Diğer sermaye 4 25 79 113 88 21 
Total 49 176 432 545 373 292 

Kaynak: Dünya Bankası, Kosova Ekonomik Memorandum Reporu

Yabancı doğrudan yatırımın sektörel dağılımına gelince birkaç sektörde yoğunlaş-
tığı gözüküyor. Finansal hizmetler ve imalat sanayi yatırımcıların en fazla ilgi gördüğü 
sektörler olmuştur (tablo 4’e bakınız). Bankacılık sektörü bütün Batı Balkanlarda önemli 
derecede yabancı yatırım çekmiştir. Bugün bütün Batı Balkan ekonomilerinde bankacılık 
sektörü varlıklarının yüzde 80’inin sahibi yabancı yatırımcılardır. Buna benzer eğilimler 
AB-10’da da gözlenmiştir. Oysa Batı Balkanlar - ve özellikle Kosova madencilik, enerji 
üretim ve tarım işletmeciliği alanlarında potansiyeli olmasına rağmen - imalat sektörüne 
gelen yatırımlardan mesela Doğu Avrupa ülkelerine nazaran çok daha az yararlanmıştır. 

Tablo 4: Kosova’da ekonomik etkinliklere göre gelem doğrudan yabancı yatırımlar, %

Finansal 
Hüzmetler

Uretim İşleme 
Sanayi

Madencilik Gayrımenkul Transport 
& Telekom.

Diğer

2008 34.9 6.0 8.5 4.7 16.8 13.8 15.3
2009 25.5 17.1 2.4 2.4 14.9 7.4 30.3

Kaynak: Kosova Merkez Bankası, Aylık Istatistik Raporu, Ağustos 2010

Üçüncü belirgin özellik coğrafya faktörünün yabancı doğrudan yatırımda önemli rol 
oynadığıdır.  Kosova’ya gelen yabancı yatırımların büyük bir kısmı bölge etrafında güçlü 
finansal ve imalat sanayisi güşlü olan ülkelerden (Avusturya, Slovenya ve Türkiye gibi 
ülkelerden) geliyor. 
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Istihdam Koruma Mevzuatı (Employment Protection Legislation):

Genel işçilik maliyetlerine ek olarak, firmalar işe alma ve işten çıkarma düzenlemeleri 
ile ilgili masrafları üstlenmek zorundalar. Bu düzenlemelerin çıkış nedeni işlerini kaybet-
me riskine karşı işçileri korumak olmasına rağmen bu düzenlemelerin yeni istihdam ya-
ratma potansiyelini azaltma yönünde etkisi bulunmaktadır. 

Kosova’da işgücü ile ilgi mevzuat çok esnektir ve işgücü ile ilgili piyasası katılıkları 
da çok düşüktür. Genelde hamen hemen tüm geçiş ekonomilerinin sosyalist dönemden 
kalan bir tarihsel miras olarak karmaşık işgücü düzenlemeleri vardır. Oysa Kosova 1999 
yılından sonra başlanan açık piyasa politikalarında yararlanarak işe alma ve işten çıkarma 
ile ilgili bütün katılıkları diğer geçiş ekonomilerle kıyaslandığında azaltmıştır. 

Kosovo’nın dezavantajları:

AB ve CEFTA pazarlarına yakınlık ve serbest erişim yatırmcılar için en önemli kriter 
olmayabilir. Kosova bugüne kadar bu özelliklere sahip olmasına rağmen en azında kom-
şu ülkeler kadar ihracat odaklı DYY’mı pek fazla çekemedi. Politik belirsizliker veya genel 
yatırım ortamı gibi etmenler de yabancı firmanın yatırım kararlarını verirken dikkate aldığı 
ve belirleyici olduğu konular olabilir. 

2009 yılında Dünya Banlası tarıfndan yapılan İş Ortamı anketine göre şirketlerin öne 
çıkartıkları sorunlar arasında şunlar öne çıkmaktadır: hukukun üstünlüğü, şirket izin ve 
lisanlarının alımı ve düzenli elektriğin temini. Hukukun üstünlüğü konusunda öne çıkan 
sorunlar arasında sözleşmelerin yürürlüğü ve yolsuzluk çıkıyor. Dünya Bankası İş Yapma 
(doing business) raporuna göre bir sözleşmenin yürürlüğü için ortalama olarak 420 gün 
ve 53 prosedür gerekiyor ve yürütme maliyeti toplam sözleşmenin % 60’ına ulaşmakta. 
Şirketlerin kaydı kolay ve hızlı olmasına rağman, kurulmasında gerekli olan belediye izin 
ve lisansların temininde geçikmeler ve güçlükler bulunmakta. İş ortamıyla ilgili en bü-
yük sorunlardan biri düzenli veya kesintisiz elektriğin temin edilememesi olarak ortaya 
çıkıyor. İş ortamı anketine göre şirketlerin % 90 en büyük sorun olarak kesintisiz elektrik 
teminini vurgulamaktadır. Özellikle imalat sektörü için elektrik kesintileri daha yüksek iş-
letme maliyetlerine ve dolayısıyla üretim maliyetlerine neden olmaktadır. 

Bölgede imalat potansiyeli olan ülkelerin karşı karşıya olduğu bazı dinamikler:

Bölgedeki imalat potansiyeli güçlü olan ülkelerin Avrupa pazarına  Gümrük Birliğiyle 
kurulan ayrıcalıklı erişimi Çin’in ve diğer uzak doğu ülkelerinin Dünya Ticaret Örgütüne 
üye olmasıyla birlikte erimeye başladı. Çin hem emek yoğun hem de sermaye yoğun 
ürünlerde Avrupa pazarlarına hızlı bir şekilde girmeye devam ediyor. Diğer yandan aynı 
ülkerde ortalama ücret seviyelerinde hızlı bür yükseliş gözlenmekte. Eriyen ayrıcalıklar 
ve artan işçilik maliyetleri bölgedeki imalat sektörü güçlü olan ülkelerin şirketlerinde yo-
ğun baskılara sebep olmaktadır. O nedenle bu ülkelerdeki şirketler söz konus baskıları 
azaltmak için maliyetlerini düşürecek adımlar atmaya zorlanacaklardır. Böyle bir durum-
dan özellikle ortalama ücretleri göreceli düşük olan Batı Balkan ülkelerinin yararlanması 
beklenmektedir. 

Kosova’nın bir önemli avantajı bölgedeki pek çok ülke ile karşılaştırıldığında ücret 
düzeyinin rekabetçi olmasıdır. Bu rekabet avantajı Kosova’nın özellikle emek yoğun ürün-
lerde ihracata yönelik yabancı yatırımı çekme konusunda önemli bir rol oynayabilir. Ni-
tekim, Kosova’nın ücret düzeyi bütün Batı Balkan ülkeleriyke karşılaştırıldığında liste 
altında yer almaktadır. Batı Balkan ülkelerinde geçerli olan ortalama ücret düzeyi 2008 
yılında 250 Eurodan  600 Euro arasında değişmekteydı (Hırvatistan hariç). Ortalama 
ücret düzeyine bakılarak Batı Balkanlar bölgesini iki kategoriye ayırabiliriz: (i) Göreceli 
yüksek ücretli ülkeler (Karadağ, Sırbistan ve Bosna Hersek) (ii) göreceli düşük ücretli ül-
keler (Arnavutluk, Bulgaristan ve Kosova). Kosova ve Arnavutluk arasında önemli bir fark 
var: Arnavutluk’un ücret düzeyi son yıllarda hızla artmış olmasına rağmen, Kosova’da 
ücretler, hızlı yükselmedi. Kosova’da geçerli olan ortalma ücret bölgenin yüksek ücretli 
ülkeleriyle karşılaştırıldığında yaklaşık yarısı kadardır.

Grafik 1: Özel sektörde geçerli olan ortalama aylık ücret (€) 

Source: Ülke İstatitik Ofisleri.

Kosova’da geçerli olan ortalama ücretlerin nispeten düşük olması kısmen (bölgedeki 
diğer ülkelere kıyasla) uygulanan düşük  işçi gelir vergi oranlarından kaynaklanıyor. Böl-
gedeki diğer ülkelerin aksine, Kosova’nın mevcut vergi sistemi düşük kişisel gelir vergisi 
oranını ve buna ek olarak, mütevazı bir emeklilik katkı payını içermektedir. Kişisel gelir 
vergisi yüzde 0 ila 10 dolaylarında artan oranlarda uygulanmakta ve emeklilik katkı payı 
da yüzde 10 dur (%5 işveren katkısı %5 işçi katkısı).

Yine bölge ile karşılaştırıldığında Kosova’daki ortalama ücret artışı daha yavaş ol-
muştur. Son 5 yıldaki ortalam ücret artış oranı % 6.5 cıvarında iken örneğin Karadağ’da 
turizm ve gayrımankullere yönelik artan yabancı yatırımlarla birlikte ortalama ücret sevi-
yesi üç sene içerisinde ikiye katlanmıştır 
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GİRİŞ

Tarih boyunca dil ve dilin toplumdaki önemi hep dile getirilerek, kültürün oluşumun-
da, gelişiminde ve gelecek nesillere aktarılmasında dilin ne denli önemli olduğunun altı 
çizilmiştir.  

Ayrıca ulusu ulus yapan en önemli unsur da dildir. Ulusları birbirinden ayıran, ama 
aynı zamanda onlara kimlik kazandıran da dildir. Dil, özgürlüktür ve yitirilirse özgürlük 
de yitirilir. Ama bir ulusta düşünce gelişirse dil de gelişir.  Eğer diliniz zenginse, pek çok 
alanda diğer uluslardan ilerisiniz demektir. Bu nedenle dil, bilimin ve sanatın oluşmasın-
da, ilerlemesinde ve zenginleşmesinde temeldir (Çellek, 2002).

Kişinin ya da toplumun dili, onun en büyük gücüdür. Tarihte güçlüler zayıfların dil-
lerini unutturmak ya da yasaklamak istediği görülmüştür. Bu bir rastlantı değildir. Bu 
nedenle pek çok ülkenin dili kaybolup gitmiştir. Günümüzde ise bu işlevi yasal ve rıza 
yoluyla medya yerine  getirmektedir (Kuruoğlu, 2005).

3. Bazı Politika Önerileri

Doğu Avrupa ülkelerine benzer bir deneyimin Kosova’de gerçekleşme imkanının 
oluşması için öncelikle yukarda vurgulanan iş ortamındaki sorunların çözülmesi lazım. 
Bu çerçevede, bir an evvel enerji ve madencilik sektörü ile ilgili reform sürecinin tamam-
lanması gereklidir. Söz konusu sektörlerde reformların tamamlanması ancak etkin bir 
özelleştirme süreci ve özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi için sağlam ve şeffaf bir 
yasal ve kurumsal çerçevenin tasarımı ve uygulanması sayesinde gerçekleşebilmektedir. 
Buna ilaveten hukukun üstünlüğü konusunda öne çıkan sorunlara (sözleşmelerin yürür-
lüğü ve yolsuzluk) çare aranması ve son olarak şirketlerin kurulmasında gerekli olan be-
lediye izin ve lisansların temininde yaşanan geçikmeler ve güçlükleri önleyici önlemlerin 
bir an önce alınması gerklidir.

Ama bütün bu önlemler Kosova’nın yabancı yatırımları çekme cazibeliğinin artması 
için yetmeyeceğı açıktır. Güçlü imalat potansiyeline sahip bölge ülkeleriyle bilgi alış veri-
şin artması önemli bir ek adım olarak görülebilir. Genelde yatırımları destekleme ajans-
larının verdikleri genel bilgilendirme hizmetleri dışında ticari ve sanayi odalar arasında 
bilgi alış verişinin artarak gerçekleşmesi gerek. Bu alanda kurulan Kosova Türkiye Ticaret 
Odası’nın önemini vurgulamak lazım. Kosova’da faal olan Türk ve Kosava şirketlerinde 
kurulmuş olan Kosova Türkiye Ticaret Odası Türkiye’deki Sanayi ve Ticaret odalarıyla 
sürekli bilgi alış verişinde bulunmaktadır.  Bigi alış verişinden oluşacak olan ilginin Pazar 
araştırmalarıyla ve endüstri veya sektör raportlarıyla beslenmesı gerekir. Buna ilaveten 
yatırımları destekleyen ajansının yabancı yatırımcıları “tek-durak-hizmet” anlayışı ile yatı-
rım imkanlarının araştırılmasının yanında yatırmların yapılma aşamasında ve sonrasında 
geniş hizmet yelpazesi içinde hizmet sunar hale gelmesi lazım. Son olarak Kosova’nın 
güçlü imalat potansiyeline sahip bölge ülkeleriyle kurumsal alanda ikili ilişkilerin (yatı-
rımların korunması, çifte vergilerdirmeyi önleme ve gerektiğinde serbets ticaret analaş-
maları sağlama) iyileştirilmesi lazım.
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Kırgız dilinin ağızları folklor ve epik dili olarak (Manas destanında) kullanılmıştır. 
Edebi Kırgız dili XX yüzyıl sonları kuzey ağzının esasında oluşmuştur. Yazı 1926 yılına 
kadar Arap harfleriyle yazılmıştır ve 1926–1940 yıllarında Latin alfabesi kullanılmıştır, 
1940’tan itibaren birkaç ek harflerle birlikte Rus alfabesine geçilmiştir. Kırgız dili üze-
rindeki ilmi araştırmalar Kırgız halkı Rus Çarlığının bünyesindeyken başlamıştır (1862–
1876 yıllar arası, meşhur Türkolog V.V.Radlov’un çalışmaları). (Таабалдиев, 1976)     

Orta Asya bütün bilimsel kaynaklarda Asya’nın ortasını belirtmek için kullanılmıştır. 
Eski zamanlarda bu yer Türkistan olarak adlandırılmıştır. Türkistan ‘Türklerin yeri’ anla-
mına gelmektedir. Bu yerde eskiden Türk kabileleri yaşamıştır. Çin kaynaklarında burası 
‘Hinjiang’1 olarak geçmektedir.

Rus Çarlığı tarafından bu topraklara jeopolitik siyaset yürütülene kadar burada ya-
şayan çeşitli topluluklar ile Çin, Afganistan gibi komşu ülkeler arasında bir takım siyasi, 
ticari, dini, kültürel ilişkiler olmuştur. Ayrıca Orta Asya’ya IX-X yüzyıllarda İslam dininin 
oldukça yaygınlaşması burada yaşayan kabilelerin daha da birbirine (ister dini açıdan 
olsun, isterse kültürel ve dilbilimsel benzeşmeler açısından) yakın olmaya başlamışlardır. 
Böylece aynı kültürü, aynı dini ve aynı dilbilimsel terimleri kullanan kabilelerin Ruslar ta-
rafından ele geçirilmesi ve kendi politikasını kolayca yürütebilmek için onları birbirinden 
farklılaştırmaları daha da zor olmuştur. Öyle de olsa Ruslar Sovyet hâkimiyeti bu top-
raklara yayılıncaya kadar birçok politikaları uygulamayı başarmıştır. Ruslar Çarlık Rusya 
döneminde Türkistan adını tarihten tamamen silmeyi ve bütün kabileleri uyezdlere (ayrı 
ayrı bölge) ayırmayı gerçekleştirmiştir. 

Bu bölgede yerel halkın çoğunluğu Türk kökenli olan Kazak, Kırgız, Türkmen ve Öz-
bek halklarıdır. Aşağıdaki tabloda bu daha açık gösterilmiştir.

Tablo 1 SSCB’nin Bünyesinde Bulunan Milletlerin Nüfus Sayısı2 Ana Dilini Konuşan-
ların Sayısı (Milyon Içinde)

Milletler 1926 1959 1970 1979 1986
Ruslar 77.8 114.1 129.0 137.4 138.0
Ukraynalılar 31.2 37.3 40.8 35.1 43.0
Özbekler* 3.9 6.0 9.2 12.3 15.0
Beyaz Ruslar 4.7 7.9 9.1 7.0 10.0
Kazaklar* 4.0 3.6 5.3 5.2 7.8
Tatarlar* 2.9 5.0 5.9 -- 7.4
Azeriler* 1.7 2.9 4.4 5.4 6.5
Ermeniler 1.6 2.8 3.6 3.7 4.5
Gürcüler 1.8 2.7 3.2 3.5 3.9
Tacikler* 1.0 1.4 2.1 2.8 3.4
Moldovalılar 0.3 2.2 2.7 2.8 3.2

1    “shin-jong” olarak okunur. Robson 1984
2    Kaynaklar: Lewis 1972; Robson 1984

Bir dilin yerleşik hale gelmesi ve kültür dili olabilmesi, yazı dili  olarak yaşadığı serü-
vene  ve bu bağlamda da, o dilde üretilen yapıtların nicelik ve niteliğine bağlıdır. Görül-
düğü gibi Sovyetler Birliği döneminde tüm Türk Cumhuriyetlerinde  Rus dili, yönetim 
dili ve eğitim dili olması sebebiyle itibar görmüş ve Ruslar ile bu ülkede yaşayan diğer 
halklar arasında bir anlaşma dili  olarak önemli rol oynamıştır. Bu durumu Schulter aşa-
ğıdaki gibi açıklamaktadır: “Devlet kurumlarında yüksek mevkiler elde etmek için kişilere 
iyi seviyede Rusça bilmenin şart koyulduğu bu dönemde diğer Türk yazı dilleriyle birlikte 
Kırgızca’nın da eğitim dili olarak kullanılması ihmal edilmiş; Kırgızca eğitim veren okul-
ların sayısı gün geçtikçe azalmıştır. Bunun sonucu olarak Rusça, eğitimlilerin dili olarak 
yüksek seviyeli dil statüsü kazanırken, Kırgızca, Kırgız halkının evde konuştuğu dil duru-
muna düşmüştür” (Schulter, 2003). 

Kırgız toplumunun 70 yıl içerisinde Sovyetler hâkimiyetin yönetiminde olması toplu-
mun hem siyasal yapı açısından, hem idari yönetim açısından ve hem de sosyo-kültürel 
açıdan epeyce değişmesine neden olmuştur. Öyle de olsa Kırgız toplumu kendi özgürlük 
statüsüne kavuştuktan sonra kendi ulus devletini korumak için özellikle de dil özerinde 
çeşitli politikalar yürütmüştür. Ancak görüldüğü gibi yapılan bu hareketler hiç de etkili ol-
mamaktadır ve Rus dili Sovyet döneminde nasıl etkili olmuşsa bugün de halen bu etkisini 
kaybetmemektedir. Çünkü Rus dili Kırgızistan’da resmi dil olarak, Kırgız dili de cumhuri-
yet dili olarak ilan edilmiştir (Böyle bir duruma Kırgızistan dışında hiçbir ülkede rastlan-
mamaktadır) ve resmi işlemlerden eğitime kadar tüm alanlarda Rusça kullanılmaktadır. 
Toplum bireyleri, özellikle de gençler eskiden Rus kültürünün etkisinde olmuşken, şimdi 
de kültürel emperyalistlerin kurbanı haline gelmektedir. Ayrıca Avrupai yaşam stilini Rus 
dili aracılığıyla daha hızlı bir şekilde benimsemektedir, böylece Kırgız toplumu üzerindeki 
Rus dilinin etkisi hiç de azalacak gibi görünmemektedir. Özellikle de kültürel emperyalist-
lerin güçlü silahı olan medya araçları bu durumda daha etkili olmaktadır.

Bundan dolayı yukarıdaki durumu göz önüne alarak bu çalışmada medyanın Türk 
Dünyası entegrasyonunda ortak dil ve alfabeye geçiş sürecindeki etkisini ele alacağız. 
Ayrıca Sovyet dönemindeki Orta Asya’da yaşayan Türk ağızlarının, onun içinde Kırgız 
dilinin durumuna ve Sovyet hâkimiyetinin dil üzerinde yürüttüğü bir takım reformlara 
değineceğiz. Bundan yola çıkarak Türk topluluklarının entegrasyonunda dil ve alfabe 
ortaklıklarının ne kadar önemli olduğunu araştıracağız. Dolayısıyla da ortak dil ve alfa-
beye geçişte karşılaşabileceğimiz engeller ve sorunları tespit etmeye ve bunların çözüm 
yollarını bulmaya çalışacağız. 

Sovyet Öncesi Dönemlerde Kırgızistan’da Ana Dilinin Durumu

Kırgız dili IX-X yüzyıllarda Enisey nehrinin etrafında yaşayan eski Türk kabilelerinin 
konuştuğu dil ailesinin Kıpçak grubuna girer. Kırgız dili esasen Kırgızistan cumhuriye-
tinde konuşulur ve ülkenin ana dili olarak kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra özellikle Öz-
bekistan, Kazakistan, Rusya ve Çin’de, bunun dışında Türkiye, Afganistan ve Pakistan’ın 
kuzey-doğu kısmında konuşulur. Kırgız dilini konuşanların sayısı 2,5 milyondan 
fazladır. İki esas ağza ayrılır. Bunlar: güney ağzı (Oş ve Talas bölgesi) ve kuzey ağzı.
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yayınlanan medya türleri de sadece ve sadece bu ideolojiyi gerçekleştirmek için çalışıyor-
du. Bunun için de birbirinden tamamen farklı olan milletleri ancak bir dille ve bir kültürle 
birbirine yaklaştırmak gerekirdi.  

Sovyet Birliği kurulduktan sonraki ta ilk yıllarda Komünistlerin tek amacı Sovyet Birli-
ğinin siyasetini yürütmek için bir dili kullanmaktı. Böylece eski Çarlık Rusya döneminden 
beri artık Orta Asya’da da yayılmaya başlayan Rus dili resmi dil olarak kullanılmaya ilan 
edildi ve kullanılmaya başladı. Ancak o zamanlarda her milletin kendi dilinde eğitim al-
ması olağan şey olarak kabul edilmişti. Gerçeğe gelince ise durum hiç de böyle değildi. 
Çünkü o zamanlarda şehre eğitim almaya gelen köylüler Rusça konuşamadığı için her 
yerde zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Hatta onların okullarda bile başarılı olması ola-
naksız olmuştur. 

Bilindiği gibi Sovyet döneminde Orta Asya’da onun içinde Kırgızistan’da halkın eği-
timli olması ilk planda olmuştur ve bedava hatta zorunlu olarak eğitim verilmiştir. Örne-
ğin aşağıdaki tabloda bu durumu daha açık görebiliriz: 

  Tablo 2  Orta Asya’daki Cumhuriyetlerin Eğitim Düzeyi3

CUMHURİYETLER 1897 1926 1939 1959
SSCB 28.4 56.6 87.4 98.5
Kazak SSR
Erkek (E) 12.0 35.4 90.3 98.8
Kadın (K) 3.6 14.5 75.8 95.1
Kırgız SSR

E 5.0 23.9 84.9 99.0

K 0.8 8.4 74.4 97.0
Tacik SSR

E 3.9 6.4 87.4 98.0

K 0.3 0.9 77.5 94.6
Türkmen SSR

E 11.5 18.3 83.0 97.7

K 2.7 8.8 71.9 93.4
Özbek SSR

E 5.6 15.3 83.6 99.0

K 1.2 7.3 73.3 97.3

3. Tabloda ise Orta Asya’da yaşayan Türk halklarının eğitimli yüzdesi verilmiştir.  

3    Kaynak: Дешериев и Михайленько 1976.

Letonyalılar 0.1 2.3 2.7 2.8 3.0
Türkmenler* 0.8 1.0 1.5 2.0 2.4

Kırgızlar* 0.8 1.0 1.5 1.9 2.3

* Müslümanlar  

Türk kökenli halkların dışında bu bölgede çok sayıda İran kökenli Tacik halkı da ya-
şıyordu. Dünyanın bu köşesiyle öbür köşesini bağlayan Büyük İpek Yolunun da bu böl-
geden geçmesi çeşitli etno-kültürel benzerliğin nedeni olmuştur. Sonuç olarak söylemek 
gerekirse Orta Asya’da Türk topluluklarının dışında Arap, Fars, Tatar, Kore, Ermeni, Al-
man, Ukraynalı ve elbette Rus ulusunun yaşadığı yadsınamaz bir gerçek olmuştur.  

Rus hükümeti bu topraklara egemen oluncaya kadar bu bölgede bir takım hakanlıklar 
hüküm sürmüştür. Örneğin meşhur Moğol Hakanı Cengiz Han (1167–1227), daha sonra 
onun oğulları Juçi Enisey Kırgızları üzerinde hüküm yürütmüşse, bu bölgede Ugedey 
kendi hükmünü yürütmüştür. Ondan sonra da bir takım küçük hakanlıklar olmuştur (Ör-
neğin Timur Hakanlığı, Kırgız Hakanlığı, Türk Hakanlığı, Batı Türk Hakanlığı, daha sonra 
Uygur Hakanlığı). (Урстанбеков, 1990). 

IX-X yüzyıllarda ise İslam dininin bu topraklarda yayılmasında esas rol oynayan Ka-
rahan Hakanlığı ve onun hükümdarı Kasım Kara Bugra Han Orta Asya’nın gelişmesin-
de önemli rol oynamıştır. İslam dininin daha da güçlendiği XI-XII yüzyıllarda bir takım 
Semerkant, Buhara, Balasagun, Kaşgar  gibi şehirler dini merkezler olarak tanınmıştır. 
Ayrıca  bu dönemlerde Al-Harizma, Cusup Balasagun, Kaşgarlı Mahmud ve İbn Sina gibi 
önemli aydınlar yaşamıştır. Türk şairleri arasında önemli yer tutan Cusup Balasagun’un 
Kutadgu Bilig eseri ve Kaşgarlı Mahmud’un Divani Lügat-at-Türk adlı eseri de  tam bu 
zamanlarda yazılmıştır. Elbette bu eserler Arap alfabesiyle yazılmışsa da onlar Türk yazı-
sının temelini oluşturmuştur ve hala onlara özen gösterilmektedir. Rus Çarlığı bu  bölge-
de kendi hükmünü yürütünceye ve eğitim alanında da bir takım değişiklikler yaratıncaya 
kadar yerel halk ancak sadece mektep ve medreselerde eğitim görebilmişlerdir. Burada 
da ancak zenginlerin çocukları eğitim almıştır.

Sovyet Hâkimiyetinin Orta Asya Üzerindeki Dil Politikası

“Sovyet Birliği çok dilli ve çok kültürlü sosyalist birlik olarak komünizmin gelişmesini 
ve çeşitli dillerin ve bu dillerde konuşan etnik grupların gelişmesini hedeflemektedir. Bu 
hedefi gerçekleştirebilmek için de kültürel plüralizmin ortaya çıkmadığı şekilde standart-
laştırılmış bir dili ve standartlaştırılmış bir proleter kültürü benimsemek gerekir. İşte bu 
Sovyet Birliğinin seçimine bırakılan şeydir” (Shorish, 1984, 35).  

Gerçekten de çok farklı dillerde konuşan ve birbirine hiç benzemeyen çok farklı kül-
türleri olan milletlerin bir araya gelerek birikmeleri imkânsızdı. Bunları ancak bir ideoloji 
bağlayabilirdi. Sovyet Birliğinin ideolojisi de sadece ve sadece birliğin uzak yıllar ayakta 
kalabilmesi için gösterilen farklı çabalardı.  Aynı zamanda bu birliğin dünya kıtasında 
hiç benzeri olmayan hem askeri silahlar açısından hem de siyasi-ekonomik açıdan önde 
olması için iktidara gelenler elinden geldiğince çaba göstermekteydi. Hatta o zamanları 
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beri Arap alfabesiyle eğitim almaktaydı ve bütün yönetim işlerinde Arap harfleri kullan-
maktaydı. 

Ancak Sovyet Birliği kurulduktan sonra dilbilimciler birliğin daha da kuvvetli olması 
ve gelişmesi için bir dili resmi dil olarak kabul etmeyi ve bir alfabeyi kullanmayı devlete 
teklif etmekteydi. Böylece Türk topluluklarının eskiden beri kullandığı alfabeyi hiçe saya-
rak Sovyet Birliği bu halka Latin alfabesini kullanmaya mecbur etmişti. Türk topluluğu 
1929’dan 1940’a kadar Latin alfabesini kullanırken 1940’tan itibaren de Kiril alfabesine 
geçmiştir.

Sovyet Birliğinin bünyesinde bulunan cumhuriyetlerin tek birlik ve tek güç olabilmesi 
için onların ortak anlaşabileceği tek bir dili ve tek bir alfabeyi kullanması aslında herkesçe 
uygun görülse de burada altı çizili olmayan siyasi hareket mevcuttu. Çünkü Sovyet Birli-
ğinde en etkili olan Rus Hâkimiyeti 1923–1938 yıllar aralığında Orta Asya topraklarında 
SSCB’den ayrılarak ayrı hükümet kurma çabalarına şahit olmuştu ve böyle amaçlı siyasi 
partileri tamamen yok etmekle bu partilere üye olarak kendi halkının geleceğini düşünen 
bir takım aydın insanları vahşice öldürtmüştü (1938 yılında gerçekleşen topluca öldür-
meler, rusça söyleniş şekli repressiya. Bu zamanlarda “halk düşmanı” denilerek birçok 
aydın onun içinde ilk Kırgız alfabesini oluşturan dilbilimci Kasım Tınıstanov, İşenaalı Ara-
bayev, siyasetçiler Yusup Abdrahmanov, C.Aytmatov’un babası Törökul Aytmatov v.s. 
vardı). 

Sovyet Birliği için maddi kaynak olarak nitelenen Orta Asya’dan Rusya öylesine vaz-
geçemeyecekti. Bunun için Orta Asya’daki her bir Türk topluluğunu birbirinden ayırmayı 
böylece onları güçsüzleştirmeyi amaçlamıştı. Bu ayırmayı da ilk önce onlara bir alfabeyi 
benimsetme ve bu alfabeden de birbirinin farklı olduğunu gösteren harfleri belirtmekle 
gerçekleştirmişti. Bu işin başında da ünlü dilbilimci İlminskiy olmuştur ve bu amacın 
gerçekleşmesinde çok önemli rol oynamıştır. Böylece açık olmazsa bile Sovyet Birliğini 
yöneten iktidarlar halka bir takım sıkıntılar yaşatmıştır. 

Sovyet Hakimiyetinin Yürütülmesinde Medyanın Rolü

Sovyet Birliğinin ideolojisini gerçekleştirmek için de Kitle İletişim Araçları ya da med-
ya özellikle önemli rolde olmuştur. Tamamen hükümetin kontrolünde olan medya kurum-
ları sadece onların dediklerini halka duyurmakla ve egemen ideolojiyi yaymakla yükümlü 
olmuştur. 

Ayrıca gazetecinin tarafsız olması ve halka sadece gerçeği sunması, gazetecinin etiği 
ve gazetecinin halk uğruna çalışması gibi bir takım kurallar tamamen göz ardı edilmiştir 
ve hükümetin sansürü yayınlanmakta olan her gazete, her görsel ve işitsel araçlara kulla-
nılmıştır. Buna bir örnek getirerek durumu anlatmak daha da net olarak konuyu açıklama-
mıza yardımcı olur. Örneğin “Sovettik Kırgızstan” gazetesinde yayınlanan bir makalede 
Kırgızistan’ın Sovyet Birliğinin Komünistler Partisinin (KPSS) temsilcisi hakkında haber 
verilirken gramer yanlışlık olarak “predsedatel” (temsilci) yerine “predatel” (hain) yazıl-
mıştır. Böylece halka yayınlanan gazete yukarıdaki hata yüzünden KPSS’tin sıradaki top-

3.Tablo  Orta Asya’daki Yaşayan Türk Halkların Eğitim Düzeyi4 

MİLLETLER 1897 1926 1959
Kazaklar 1.0 25.0 97.0
Kırgızlar 0.6 4.5 98.0
Azeriler 3.9 2.3 96.0
Türkmenler 0.7 7.8 95.4
Özbekler 1.9 3.6 98.0

Yukarıdaki tablolardan fark ettiğimiz gibi SSCB’nin en geliştiği dönemlerde (1959) 
Orta Asya’daki halkın, onun içinde Kırgızların hemen hemen hepsi eğitimli olmuştur. An-
cak eğitimli olan bu insanların hepsi kendi ana dilinde değil o zamanlarda resmi dil olarak 
görülen (Kırgızistan’da hala resmi dil olarak kullanılmaktadır) Rus dilinde eğitim almıştır 
ve ancak Rus diliyle bir yerlere gidip okumayı başarmıştır. Bütün bunları göz önüne tu-
tarak aşağıdaki tabloda Rus dilini bilen halkın zamana göre dağılımını vermek istiyoruz. 

Tablo 4

Tablo 4a: Rus Dilini Konuşanların Sayısı (Milyon İçinde)5

L1 L2 Toplam
Ruslar 137.2 -- 137.2
Rus olmayanlar 16.3 61.1 77.4
Toplam 153.5 61.1 214.6
% SSCB’nin genel nüfusu 58.6% 23.3% 81.9%

Tablo 4b: Rus Olmayan Ancak Rusça Konuşanların Genel Yüzdesi

Yıllar L1 L2 Toplam
1970 -- -- 48.7%
1979 13.1% 49.0% 62.1%

 Bu tablolardan görüldüğü gibi Sovyet Birliğinin ilk yarıyılında (L1) Rus olmayan an-
cak Rusçayı hatta kendi ana dilinden de iyi konuşan fertlerin yüzdesi 49% ise, Sovyet 
Birliğinin ikinci yarıyılında bu gösterge 62% olmuştur. Bu ise Rusların kendi dilini ve 
kendi kültürünü hükmettiği topraklara o denli derecede yaymaya çalıştığının bir göster-
gesidir. Orta Asya’da yaşayan toplumlar ne kadar eğitimli olursa olsun, ancak uygulanan 
bu politikaların hepsi sadece ve sadece Rus hâkimiyetinin aleyhine olmuştur. 

Alfabe Reformu

Rusya’da 1917 yılı 17 Ekim’de Büyük Devrim oluncaya ve Rusya’yla ona komşu olan 
eski Çarlık Rusya’nın bünyesindeki diğer ülkeleri kuşatan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği (SSCB) kuruluncaya kadar bu topraklarda yaşayan çeşitli etnik gruplar çeşitli dilde 
konuşurdu ve çeşitli alfabeyi kullanırdı. Özellikle de Orta Asya’da yaşayan halk eskiden 

4    Kaynak: Allworth 1964.
5    1979 yılındaki SSCB nüfus sayısı hakkındaki istatistiksel bilgiden alındı. 
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çoğunlukla Rusya’daki kanallardan transfer ettiğini görürüz. 

Örneğin yaptığımız araştırmaya göre Kırgızistan’da yayın yapan NTRK, KANAL 5, 
NBT, NTS, TV “Piramida” kanallarının yayına sunduğu program dilleri aşağıdaki gibidir:

NTRK kanalının yayına sunduğu 18 programın 9’u Kırgızca ve 9’u da Rusçadır.

“Kanal 5”  televizyon kanalının yayına sunduğu bütün programların dili  Rusça ve 
sadece haber programları (Kündem) hem Rusça hem de Kırgızca’dır. “Kanal 5” kanalının 
Kırgızistan’da yayın yapmasına rağmen programlarının büyük bir çoğunluğunun Kırgızca 
değil de Rusça olması dikkat çekicidir.

NBT televizyon kanalının yayına sunduğu programları incelediğimizde 27 programın 
yalnızca 1 tanesi (Şaardıktar) Kırgızca olup geri kalan programların Rusça olması dik-
kat çekicidir. Rusya’dan yayın yapan STS kanalının NBT kanalı aracılığıyla yayın yaptı-
ğını da burada belirtmek gerekir. Aynı şeyleri NTS için de  söyleyebiliriz. Aynı şekilde 
Rusya’dan yayın yapan NTV kanalı da NTS kanalı yoluyla  Kırgızistana yayın yapmaktadır. 
TV “Piramida”nın haber programları dışında Kırgızca program yapmadığını görmekteyiz. 

Bunun dışında Rusya’da uydu aracılığıyla yayın yapan 1.KANAL, RTR, RTR kultura 
ve ORT kanalları Kırgızistan’ın hemen hemen  bütün bölgelerinde gösterilir. Elbette bu 
durum Rusça’nın daha da pekiştirilmesini sağlar. Yaptığımız bu araştırma sonucunda 
Rusçanın Kırgız medyası üzerinde açık bir şekilde baskınlığını rahatlıkla görebiliriz. 

Bunun dışında Kırgızistan’da yayın yapan Türk dilli Kitle İletişim Araçlarının genel du-
rumuna baktığımız zaman ise bu medya araçlarının kendi içinde kapalı kaldığını fark ede-
biliriz. Çünkü yaptığımız araştırma sonucuna göre sadece 1 gazete (Zaman Kırgızistan), 
1 dergi (Diyalog Avrasya), 1 radyo (Manas FM), 1 de televizyon kanalı (TRT Avaz) tespit 
edilmiştir. Bu iletişim araçlarının kapsadığı alana ve hedef kitlesine baktığımız zaman ise 
Zaman Kırgızistan gazetesi haftada ancak 13 300 civarında çıkar ve sadece Türk dilli ku-
rumlara (örneğin Türkiye Büyükelçiliği, Türk Ticari ve İş yerleri, Anadolu Lisesi, SEBAT 
ve Ayçürök Liseleri, Atatürk-Alatoo ve Manas Üniversiteleri) dağıtılır. Diyalog Avrasya 
dergisi de çok az miktarda (yaklaşık 50-100) çıkar ve sadece Kırgızistan’ın elit grupla-
rına dağıtılır. Manas FM radyosu da sadece Bişkek ve Çüy bölgesinde dinletilir. Radyo 
2000 yılında yayına başlamıştır ancak kapsadığı alan ise halen Bişkek ve Çüy bölgesi bo-
yunca kalmaktadır. Ondan sonra 2008’de yayına başlayan TUMAR radyosunu ise bugün 
Kırgızistan’ın her yerinde dinlemektedirler. TRT Avaz televizyon kanalının geçen 2009 
yılında yayına başladığını biliyoruz. Ancak bu kanalı hiç değilse bir defa bile seyretmedik. 

Burada ise ortak bilinç yaratabilecek, ortak kültürümüzü tekrar canlandırabilecek 
Türk dilli kitle iletişim araçlarının Rus dilli kitle iletişim araçlarına kıyasla ne kadar pasif 
çalıştığını açıkça görebiliriz.      

lantısında (syezd) cezalandırılmıştır ve o gramer hatayı görmedikleri için editör ile yayın 
yönetmeni görevinden alınmıştır. Ayrıca da bu haberi yazan gazeteci 5 seneye hapse atıl-
mıştır. Yukarıdaki durumdan fark ettiğimiz gibi gazetecilik yapmak demek o zamanlarda 
sadece hükümetin köpeği olmak ve onun kışkırttığı tarafa havlamak olmuştur. 

Ancak Sovyet döneminden kalan bu durum halen bizim topraklarda hüküm sürmek-
tedir. Çünkü Kırgızistan’da yayın yapan medya türlerinin 80% şu an devletin tekelindedir 
(ayrıca yerel medya kurumları). Bunun için de demokratik yönetim tarzını benimseyen 
Kırgızistan gibi bir ülkede demokrasi hiç de görülmemektedir. Zaten demokrasiyi hızlan-
dıracak temel unsurlardan biri olan medya kurumları devletin elinde olduğu sürece bu 
durum devam edecektir.

Kırgız Medyasının Günümüzdeki Durumu 

Kırgızistan’da yayın yapan medya türlerini araştırdığımız zaman Kırgız medyasının 
iki dilde yayın yaptığını görürüz. Özellikle geniş kitlelere seslenerek, dilin kullanımını ve 
gelişimini doğrudan etkileyen yazılı, sözlü ve görsel medya türleri toplumsal sorumlu-
luklarının bilincinde olmalı ve bir ulusun varlığı, kimliği  ve onuru için çok önemli olan 
dil konusuna gereken hassasiyeti göstermelidir. Bu diğer medya kuruluşları için olduğu 
kadar Kırgızistan medyası için de  çok büyük bir önem arz etmektedir. Ancak, ne var ki,  
sadece Kamu Yayıncılığı yapan NTRK devlet kanalı dışında ister yazılı, isterse görsel ve 
işitsel medya kurumları dile gereken hassasiyeti göstermemektedir. Aşağıda Kırgızistan 
Devlet İstatistik Kurumundan ve Ulusal Telekomünikasyon Ajansı’ndan alınan 2009 yılın-
daki verilere baktığımız zaman durumu açıkça görebiliriz. 

Tablo 5 2008 Yılında Mevcut Olan Yazılı, Görsel ve İşitsel Kitle İletişim Araçlarının Sayısı6

Toplam Bunun içinde 
Rusça olanlar

Bunun içinde 
Kırgızca olanlar

İki dilde 
olanlar

Basılan kitap, gazete, dergi ve broşür sayısı 900 474 426 -
Gazete sayısı 198 88 110 -
Gazetelerin tirajları her bin sayı 980.5 484.9 495.6 -
Dergi sayısı 79 74 5 -
Yayın yapan yerel radyo, televizyon sayısı 66 14 6 44
Radyo sayısı 37 11 6 20
Televizyon sayısı 29 3 - 26

Yukarıdaki verilerden de anlaşıldığı gibi toplam 900 yazılı basının 474’ü Rusça ve 
426’ı Kırgızca olmaktadır. Görsel ve işitsel medya türlerine gelirsek toplam 66 radyo, 
TV’nin 14’ü Rusça, 6’ı Kırgızca ve 44’ü de iki dilde yayın yapmaktadır.  Ayrıca Rusya’nın 
Europa Plus, Avto radyo, Russkaya radyo gibi birkaç yerel radyo istasyonları Kırgızistan’a 
direk Rusya’dan yayın yapmaktadır. Bunun dışında yaptığımız araştırmalara göre radyo-
larda sunulan müzikler özellikle de Rusça ve İngilizce’den oluşmaktadır. Bu bir taraftan 
Rus etkisinin ikinci taraftan da küreselleşmenin etkilerinin olduğunun bir göstergesidir. 
Bunun dışında yerel televizyon programlarına baktığımız zaman televizyon kanallarının 
6    http://nas.kg/index.php?newsid=1143713829/ 
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Bilindiği gibi insanların toplumsallaşma sürecinde önemli bir yer tutan dil öğrenme 
ve kullanma konusunda, pek çok kişi ve kuruma sorumluluklar düşmektedir. Aile, eğitim 
kurumları bunların başında gelir. Ancak son yıllarda,  medyanın, toplumsallaşma süre-
cinde taşıdığı önem pek çok kurumun önüne geçmiştir.

Özellikle de basılı, görsel ve işitsel medya dilin halk içinde yayılmasında ve yaygın 
bir şekilde kullanılmasında önemli rol oynar. Günümüzde yeni iletişim teknolojilerinin 
hızlı gelişimi dolayısıyla toplumda medyanın önemi artmaktadır. Çünkü eskiden toplum 
bireyleri bir şeyleri ailede öğrenirken bugün ise medya aracılığıyla öğrenmektedir. Bir 
taraftan yazılı basın, bir taraftan da görsel-işitsel medya ve internetle yaşamını kuşatan 
birey artık her şeyi medyadan öğrenerek yapmaktadır, medya aracılığıyla nasıl yaşaya-
cağına, ne giyineceğine, ne içeceğine ve ne kullanacağına karar vermektedir. Bu durum 
sadece gelişmiş toplumlarda değil, artık her yerde böyledir. Toplum bireylerini motive 
etme, belli bir tarafa yönlendirme, toplumu eğitme, eğlendirme, isterse de belli bir çıkar 
grupların ideolojisini topluma aşılayarak toplumu tamamen yok etme gücüne en azından 
sahip olan medya artık günümüzde çok önemli konuma gelmiştir. 

Ayrıca medya toplumsal şuuru tekrar canlandırmada, toplumsal kültür-değerleri yük-
seltmede, toplum bireylerini bilinçli hale getirmede ve toplum bireylerinin bütünleşmesi-
ni sağlamada da önemli rol oynar. Bundan dolayı Türk toplulukları arasında ortak kültür 
ve bilincin yaratılmasında medya olanaklarından yararlanmamız gerekmektedir. 

Bilindiği gibi Kırgızistan’da bugün 80’den fazla çeşitli millet yaşamaktadır. Onların 
sayısı da gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bunu aşağıdaki tabloda görebiliriz.

Tablo 6 Kırgızistan’da Yaşayan Farklı Milletlerin Genel Sayısı Hakkında Bilgi 

(Sovyet Döneminde ve Sovyet Döneminden Sonra)

Millet 1989 yılındaki 
nüfus kaydına göre

1999 yılındaki 
nüfus kaydına göre

2009 yılındaki 
nüfus kaydına göre

Kırgızlar 2229663 3128148 3674400
Özbekler 550096 664956 766700
Ruslar 916558 603189 439900
Dunganlar 36928 51759 61200
Ukraynalılar 108027 50442 22900
Uygurlar 36779 46731 51900
Тatarlar 70068 45438 33800
Kazaklar 37318 42656 38600
Tacikler 33518 42641 48500
Ahıska Türkleri 21294 33327 36700
Almanlar 101309 21469 11100
Koreler 18335 19771 18100
Azeriler 15775 14026 16700
Beyaz Ruslar 9187 3208 1700
Çeçenler 2873 2612 2400

Türk Dünyası Entegrasyonunda Ortak Dil ve Alfabeye Geçmede Medyanın Rolü 

Jeopolitik açıdan baktığımız zaman Kırgızistan’ın ne kadar önemli konumda olduğu-
nu çok iyi görebiliriz. Çünkü ülke Orta Asya’nın tam ortasında bulunmaktadır ve Orta 
Asya’daki diğer ülkeleri hem ticari açıdan hem de siyasi-ekonomik açıdan birbirine bağ-
lamaktadır. Bundan dolayı bugün dünyada dev ülkeler olan ABD, Çin ve Rusya her yolu 
deneyerek Kırgızistan’a el koymaya çalışmaktadır. Bunu geçen aylarda Kırgızistan’da 
gerçekleşen devrim, Oş bölgesindeki etnik çatışma ve daha sonra gerçekleşen seçim 
sonrası olaylardan çok iyi fark edebiliriz. Bütün bunların hepsini göz önüne aldığımızda 
bizim de Türk dilli halkların bir araya gelmesinin ne kadar lazım olduğunu fark edebiliriz. 

Görüldüğü gibi günümüzde birkaç ülkeler Orta Asya’yı siyasi stratejik amaçla kullan-
maya çabalamaktadır. 

1. Bunlardan ilki Rusya’dır. Rusya askeri ordu yani ordu geliştirme merkezi olarak ve 
Rusları bu bölgelere yerleştirerek bölgede Rus halkının çoğalmasını sağlamak, böylece 
de Orta Asya’ya hakim olmak için güç sarf etmektedir. 

2. İkincil olarak da ABD Orta Asya’da bulunan ülkeleri demokratikleştirmek ve bu ül-
keleri refah düzeye ulaştırmak lafı altında kendi çıkarı için kullanmayı düşünmektedir. 
Kırgızistan’ın başkentinde bulunan Manas havaalanında ABD askeri üssünün yerleştiril-
mesi, daha sonra Rusya’nın yine  Kırgızistan’ın Kant şehrine kendi askeri üssünü yerleş-
tirmesi dediklerimizin açık göstergesidir. Daha sonra Haziran’da olan Oş olaylarını bütün 
Amerikalı kitle iletişim araçlarının kırgızların özbeklere soykırım yapması olarak nitelen-
dirmesi ve BM’nin eğer durum iyileşmezse NATO askerlerini bölgeye getireceğinden söz 
etmeleri, daha sonra parti seçimi sırasında ve sonunda belli başlı parti liderlerinin sürekli 
gidip V.Putin’le resmi olmayan görüşmeler yapmaları durumu açıkça ortaya koymaktadır. 

3. Üçüncül olarak bazı islami ülkelerdeki çıkar gruplarının Orta Asya’yı kendi amaç-
ları doğrultusunda kullanmaya çalışmaktadır (örneğin islam dininin son zamanlarda bu 
bölgede çok yükselmesi, bunun dışında vahabizm gibi çeşitli dinlerin bu bölgelerde ya-
yılması. Ayrıca Özbekistan’da Hizbut-Tahrir terör grubunun oluşması).

4. Dördüncül olarak ise Çin bu bölgede bazı stratejik amaçlı faaliyetler yürütmektedir. 
Bir taraftan Çin’de kendi cumhuriyetini kurmak isteyen Sinzyan-Uygur ilindeki uygurları 
onlardan korktuğu için Orta Asya’ya göndermektedir. Diğer taraftan ise çeşitli yollarla 
toprak sahibi olmaya çalışmaktadır (Kırgızistan’ın Narın bölgesindeki Üzöngü-Kuuş böl-
gesinin Çin’e verilmesi). Başka bir yönden ise Çinlilerin ticaret amacıyla Orta Asya’ya 
gelip burada kalmaları (Kırgızistan’da Yeni Evlenenleri Kayıt altına alma Kurumunun ver-
diği bilgilere göre son 2009 yılında Kırgız kızları en çok Çinlilerle evlenmiştir. Bu da aynı 
zamanda siyasi stratejik faaliyetin bir türüdür). 

Bundan dolayı Orta Asya’da ve diğer ülkelerde bulunan Türk dilli cumhuriyetlerin bir 
araya gelmeleri ve birlikte hareket etmeleri gerekecektir. Bunun için elbette ortak dile ve 
alfabeye ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Tabloda görüldüğü gibi kiril harflerinin latince karşılıkları verilmeye çalışılmıştır. Tabii 
ki, bu bir tasarım olduğundan şimdilik geçerli değildir. Bundan dolayı arkadaşlarımızın 
yaptığı çalışmanın eksikliklerini doldurarak Kırgız Ulusal Dil Kurumuna tavsiye edeceğiz. 
Bunun dışında bugün ülkemizde yayın yapan Türk dilli iletişim araçlarının çoğaltılması 
lazımdır. Ayrıca Zaman Kırgızistan gazetesi ve Diyalog Avrasya dergisi hiç değilse Biş-
kek ve Çüy bölgesinde satılmalıdır. Çok kaliteli basılıp da belli bir elit grubun masasının 
köşesinde kalacağına kalitesi iyi olmazsa da geniş halka ulaşılırsa, ayrıca dergi ve gazete 
aracılığıyla Türk dilini öğreneceğiz gibi süreli yayınlar basılırsa halkın ilgisini çekecektir. 
Çünkü Türkçe öğrenmek isteyen ama çalıştıkları için de kursa gitmeye zamanı olmayan 
birçok insan vardır. Bundan dolayı adı geçen süreli yayınlar hedef kitlesini genişletmeli-
dir. Bunun dışında Manas FM radyosu da Kırgızistan’ın hatta Orta Asya’nın Türk dilli ül-
kelerine yayın yapmalıdır. TRT Avaz kanalı ise başka Rus kanalları gibi Kırgız kanallarıyla 
ortaklaşa yayın yapmalıdır. Ayrıca Türk dilli ülkelerin televizyon kanalları kendi aralarında 
anlaşmalar yaparak yayınlarını bütün Türk cumhuriyetlerine transfer etmelidirler.  

Yahudiler 5604 1564 600
Ermeniler 3975 1364 1100
Moldovalılar 2131 778 700
Gürcüler 1143 699 600
Osetinler 758 438 100
Diğer halklar 39409 41300 47600

SONUÇ 

Yukarıdaki tabloya bakarak belki de Rus dilinin bu denli önemsenmesinin temel ne-
deni de şu durumdur diye düşünebiliriz. Çünkü çeşitli milletler eskiden Sovyet dönemin-
den beri ortak dil olarak aynı dili Rus dilini konuşmuşlardır ve bundan sonra da konu-
şacaklardır dememiz mümkün. Ancak böyle dememiz yanlıştır. Çünkü eskiden beri Orta 
Asya’da sadece Türk halkları yaşamıştır ve bundan sonra da yaşayacaklardır. Ancak Türk 
halklarının yaşayabilmeleri için onlar arasında dayanışmanın, işbirliğinin olması lazımdır. 
Elbette dayanışma ve işbirliğinin yapılması ve yürütülmesi için de bütün Türk halklarının 
anlayabileceği aynı alfabeye geçilmeli ve ortak anlaşma dili olarak da aynı dil kullanılmalı-
dır. Kırgız alfabesinin kiril alfabeden latin alfabesine geçilmesi gerekmektedir. Böyle oldu-
ğunda biz hem Rusların baskısından kurtulmuş oluruz, hem başka Türk cumhuriyetlerine 
ve aynı zamanda dünyaya açılmış oluruz. Aşağıda Kırgız alfabesinde kullanılan harflerin 
latince şekli verilmiştir. 

Tablo 7  KIRGIZ ALFABESİ7

 

7    Şavkat Abdıcaparov ve Tınçtıkbek Turdubekov tasarımı, 03.10.2010
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ORTA ASYA
PAYLAŞILAMAYAN TOPRAKLAR

Esedullah OĞUZ 
Afganistan ve Orta Asya Uzmanı 

Adı Mac, üstelesem de daha fazlasını söylemiyor. İri cüssesiyle “Bodyguard” fil-
mindeki Kevin Costner’i andıran Mac esrarengiz görünse de son derece konuşkan ve 
sempatik bir Amerikalı. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e giden THY uçağında yan yana 
oturuyoruz. Mac Amerikan ordusunda bir binbaşı ve söylediğine göre Kırgızistan’ın Bat-
ken bölgesinde Kırgız askerlerini eğitiyormuş.  Mac’in 5 arkadaşı da arka koltuklarda 
oturuyor ve diğer yolcuların kaşlarının çatılmasına yol açacak kadar, -Amerikalılara özgü 
bir şekilde- yüksek sesle konuşuyorlar. 

Mac bir Amerikalı için Kırgızistan hakkında çok şey biliyor. Bişkek’teki TRT muhabiri 
bile Kırgız parti liderlerinin isimlerini karıştırırken o, Kırgız politikacılarından sanki yakın 
dostuymuş gibi söz ediyor. Ata-Meken partisi lideri Ömürbek Tekebayev hakkında öyle 
şeyler anlatıyor ki bir an Amerikalı bir subayla değil de, ülkesindeki siyaset kulisini çok 
yakından takip eden uyanık bir Kırgız gazeteci ile konuşuyormuş hissine kapılıyorum. 
Anlaşılan Mac, eğitmenlik dışında başka işler de yapıyor. 

Mac’in Tekebeyav’e ilgisi yersiz değil. Kırgızistan’da parlamenter sisteme geçişin mi-
marı sayılan Tekebayev ve partisi Batı yanlısı söylemleriyle tanınıyor.  10 Ekimdeki genel 
seçimlerde barajı aşıp parlamentoya girmeyi başaran diğer dört parti ise Rusya yanlısı ve 
parlamenter sisteme karşı. 
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anda akıcı Türkçe konuşan bir Kazak, Kırgız veya Türkmen’le karşılaşıyorsunuz. 10 yıl 
önce Türkiye’de düzenlenen Türk dünyasıyla ilgili konferanslarda Orta Asyalı bilim adam-
ları bildirilerini Rusça sunarken bugün tezlerini Türkçe anlatıyorlar. Aynı şekilde Türk zir-
velerinde Rusçanın yerini artık Türkçe almış durumda. 

Peki ama,  durum gerçekten de göründüğü gibi mi? Orta Asya’da konuştuğum Türkler 
son derece karamsar bir tablo çiziyorlar. Bişkek’te YÖK’ün açtığı Manas Üniversitesi’nde 
okuyan Türk öğrenciler,  şehir merkezine bile inmekten korktuklarını, Kırgızların kendile-
rine çok kötü davrandığını anlatıyorlar. Kimi  Türk öğrenciler, Kırgızların zorla paralarını 
ve cep telefonlarını gasp ettiğini, polisin de kendilerini “soyup soğana” çevirdiğini söylü-
yorlar.  Kırgızistan’da sık sık Türk işadamları kaçırılıyor ve fidye karşılığı serbest bırakılı-
yor. 2010 yazında büyük çatışmalara sahne olan güneydeki Oş ve Celalabad kentlerinde 
yaşayan Türkler de benzer sıkıntılardan söz ediyorlar. Manas Üniversitesi’nde okuyan ve 
MHP’li olduğunu söyleyen Türk öğrenci Hüseyin Demirci yaşadığı hayal kırıklığını “bura-
ya en koyu Turancıyı getir, bunca yıl boşuna rüya görmüşüm der” sözleriyle dile getiriyor.  
Manas Üniversitesi’nde gördüğüm manzara Hüseyin’in sözlerini doğrular nitelikte. Kam-
püste Türk ve Kırgız öğrenciler ayrı ayrı oturuyorlar, en güzel kaynaşma aracı olan spor 
bile onları bir araya getiremiyor. Bir yanda Kırgız öğrenciler kendi aralarında basketbol 
oynarken bir grup Türk öğrenci futbol oynuyor. Türkler burada “denize dökülmüş petrol 
gibi”, kesinlikle yerli halka karışmıyor, karışamıyor. Türkiye’de sıkça sözü edilen “soydaş-
lık” kavramı, burada anlamını yitiriyor.

Aşkabat, Almatı, Astana veya Taşkent’te de durum pek farklı değil. Türk lisesinde 
okuduğu için akıcı Türkçe konuşan Özbek asıllı genç işadamı Atabek Corakulov “biz iş 
dünyasındaki dolandırıcılık hilelerini Türklerden öğrendik” derken Aşkabatlı Ayna Oraz-
durdieva “Türklerin buraya gelmesinden sonra kötü yola düşen Türkmen kızlarının sayısı 
arttı” iddiasında bulunuyor. Kazakistan’da da Türklere karşı belli bir soğukluk seziliyor. 
Nitekim,  Almatı’da arabasına bindiğim bir Kazak taksici, Türklerin son derece cimri in-
sanlar olduğunu ve her konuda kıyasıya pazarlık yaptığını anlatıyor. Bu iddiaların doğru 
olup olmaması bir yana, bunlar Orta Asyalıların Türklere bakışını yansıtıyor

Orta Asya’da yaşayan Türklerin çoğu küçük müteşebbislerden oluşuyor ve bölgedeki 
birçok kentte özel sektörün önemli bir bölümü Türklerin elinde bulunuyor. Mesela, Aşka-
bat, Bişkek veya Almatı’daki en şık restoranlar, casinolar, oteller ve mağazalar Türkler ta-
rafından işletiliyor.Bu durum yerli halkı rahatsız etmiyor da değil. Serbest piyasa ekono-
misinin işleyişinden habersiz birçok Orta Asyalı, Türklerin kendi ülkelerinde ekonominin 
köşe başlarını tutmuş olmasını hazmedemiyor. Türk müteşebbisler Orta Asya kentlerinde 
kurdukları işletmelerle gittikçe zenginleşirken yerli halk olan Türkmenler, Kazaklar ve Kır-
gızlar kendi ülkelerinde “sürünmelerinin” haksızlık olduğunu düşünüyorlar. 

Elbette, Türkiye ve Türklere sempatiyle bakan Orta Asyalılar da yok değil. Bunları, 
Türk okullarında okuyan öğrenciler, onların aileleri ve bu okullarda çalışan yerli öğret-
menler oluşturuyor. Yine de bölgede Türklerle ilgili hava genel olarak olumsuz. Buna 
karşın yüzyılı aşkın bir süre bölgeyi sömüren Ruslar, Orta Asyalıların gözdesi. Kırgızlar 

Orta Asya’da büyük güçler arasında yine “büyük bir oyun” oynanıyor. 19.  yüzyılda 
Çarlık Rusyası ile Büyük Britanya arasında kıyasıya bir rekabete sahne olan Orta Asya’da 
bu sefer Rusya, ABD, AB, Çin, Hindistan, Türkiye ve İran’dan oluşan kalabalık bir oyuncu 
grubu sahnede. Tarihi İpek yolu üzerinde yer alan bölgenin stratejik konumu ve muazzam 
enerji kaynakları bu ülkelerin iştahını kabartıyor.  

ABD, AB ve Türkiye’den oluşan Batı kampı, Kırgızistan’ın parlamenter sisteme geçiş 
çabalarını desteklerken Rusya , bu ülkenin elinden kayıp gidebileceği korkusuyla, buna 
karşı çıkıyor. Diktatörlüklerle çevrili Kırgızistan’ın Orta Asya’da küçük bir “demokrasi 
adasına” dönüşme ihtimali, sadece Rusya’yı değil, Çin ve dört Orta Asya cumhuriyetini 
de rahatsız ediyor. 

 Orta Asya, Rusya, AB, Çin ve Hindistan’ın gelecekteki enerji ihtiyacı için hayati bir 
öneme sahip. Bunun farkında Orta Asya liderleri, bu güçler arasındaki rekabeti kızıştı-
rarak ülke topraklarını ve enerji kaynaklarını “açık arttırmada” en yüksek fiyatı verene 
peşkeş çekiyor. Kırgızistan kendi topraklarında ABD ve Rusya’ya aynı anda üs sağlaya-
rak iki cebini de doldururken Kazakistan ve Türkmenistan, Rusya, Çin, AB, Hindistan 
ve İran’la dev petrol ve doğal gaz anlaşmaları imzalayarak enerji rekabetini körüklüyor. 
Özbekistan’la Tacikistan da Batılı ülkere topraklarında üs tahsis ederek bölge üzerindeki 
rekabetten nemalanmaya çalışıyor. 

Elbette, Orta Asya üzerinde nüfuz yarışına giren her ülkenin önceliği ve hedefleri 
farklı. ABD ve Rusya bölgenin “bekçiliğine” soyunurken, Çin ve Hindistan, Orta Asya’nın 
muazzam enerji kaynaklarına göz dikmiş durumda. Çin, Orta Asya’nın kalbinden Pekin’e 
otobanlar, demiryolları ve boru hatları çekerek bölgenin enerji kaynaklarına birinci elden 
ulaşmak istiyor. Batı dünyası ile kavgalı İran ise bölgede yeni ittifaklar kurarak tecritten 
kurtulmaya çalışıyor. 

Türkiye’nin Orta Asya’yla ilgili hedefleri ise stratejik ve politik olmaktan ziyade ekono-
mik. On binlerce Türk vatandaşının yaşadığı Orta Asya’da Türk yatırımları 20 milyar do-
lara yaklaşıyor.  Türk işadamları bölgede inşaattan tekstile, gıda sanayiinden otomotive, 
beyaz eşyadan elektroniğe kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Astana, .Almatı, 
Bişkek ve Aşkabat’taki süper marketlerin rafları Türk mallarıyla dolup taşıyor. 

Türk şirketlerinin inşa ettiği dev alışveriş merkezleri, oteller, yollar, modern havaa-
lanları ve saraylar, Orta Asya başkentlerinin çehrelerini değiştirmiş durumda. Türklerin 
Orta Asya’da gerçekleştirdiği en son proje, Kazakistan’ın en lüks alışveriş merkezi sayılan 
ve görkemli bir törenle 5 Temmuzda açılışı yapılan “Han Çadırı.” 14 futbol sahası bü-
yüklüğünde ve 102 metre yüksekliğindeki dev alışveriş merkezinin içinde mağaza, butik, 
restoran, eğlence parkları, kumları Malezya’dan getirilen yapay bir sahil ve yüzme havuzu 
yer alıyor.  

Türkiye Orta Asya’da eğitim alanında da önemli yatırımlara imza atmış durumda. 
Türkiye’nin özel sektör ve devlet eliyle bölgede açtığı onlarca üniversite ve lisede on bin-
lerce öğrenci eğitim görüyor. Orta Asya başkentlerinde dolaşırken hiç beklemediğiniz bir 
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Prof. Balcı, Orta Asya’daki eğitim faaliyetlerini –tüm güçlüklere rağmen- sürdüreceklerini 
ve “hedef”e ulaşacaklarını söylüyor. Prof. Balcı’nın sözü bana nedense bir Latin atasözü-
nü anımsatıyor: “Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.” Bakalım, Türkiye 
taşı delebilecek mi?

hakkında son derece olumsuz görüşlere sahip bir Özbek üniversite hocası Ruslarla ilgili 
fikrini sorduğumda “Biz her şeyi Moskova’dan beklemeye öylesine alışmışız ki Rusların 
her sözü bize çok makul geliyor” diyor. Bu, maalesef bir bireyin fikri olmaktan ziyade 
Orta Asya’da Moskova ile ilgili genel bakışı yansıtıyor. Nitekim, Kırgızistan’da geçen yaz 
meydana gelen çatışmalarda tüm gözler Moskova’ya dönüyor, Kırgız yönetimi Rusya’nın 
bölgeye asker sevk etmesini istiyor. 

İki büyük komşu, Çin ve Rusya arasında sıkışıp kalan Orta Asya Cumhuriyetleri ken-
di aralarında da pek anlaşamıyorlar, başlıca anlaşmazlık konuları ise su kaynaklarının 
kullanımı ve zamanında Sovyet diktatörü Stalin tarafından gelişigüzel çizilen sınırlar. Bu 
yüzden her birinin toprağının bir parçası, diğer cumhuriyetin sınırları içinde yer alıyor. 
Sovyet zamanında bu, pek sorun olmuyordu ama bağımsızlıktan sonra cumhuriyetler 
arasındaki sınırlar anlam kazanınca durum değişiyor.  

Orta Asya’nın yeraltı kaynakları açısından fakir iki ülkesi, Tacikistan’la Kırgızistan 
son 20 yılda büyük çaplı toplumsal hareketlerle sarsılırken, Özbekistan da küçük sar-
sıntılar geçiriyor. Buna karşın, bölgenin görece daha zengin iki ülkesi Kazakistan’la 
Türkmenistan’da hiçbir toplumsal huzursuzluk gözlenmiyor. 

Orta Asya liderleri hiçbir konuda anlaşamasalar da yönetim şekilleri açısından birbir-
lerine benziyor. Hepsi iktidarda kalmanın tek yolunun, ülkeyi tek elden ve sıkı bir yum-
rukla yönetmekten geçtiğine inanıyor. Her lider –Kırgızistan istisna- ülkesinde seçimleri 
iptal ederek, anayasayı değiştirerek ve görev sürelerini 2020’li yılların ortalarına kadar 
uzatarak ömürboyu iktidarda kalmaya çalışıyor.  Buna karşın her cumhuriyette durum 
farklılık gösteriyor. Türkmenistan’la Özbekistan’da yoğun baskı hissedilirken, Tacikistan, 
Kırgızistan ve Kazakistan görece daha serbest ve aykırı seslere belli bir dereceye kadar 
müsamaha gösteriliyor.  

Şu anki haliyle Orta Asya’nın en fazla gelecek vaat eden ülkesi ise, Kazakistan. 
2010’da AGİT’in  dönem başkanlığını üstlenen Kazakistan hükümeti Astana ve Almatı’da 
arka arkaya zirveler ve uluslararası konferanslar düzenleyerek dikkatleri üzerine çekerken 
bu ülkenin lideri Nazarbayev’in Türk Dünyasını ekonomik ve kültürel açıdan birleştirmeyi 
öngören projeleri, Türklerin takdirini topluyor. Uzun zamandır tartışılan Türk Dili Konu-
şan Ülkeler İşbirliği Konseyi, bizzat Nazarbayev’in insiyatifiyle Türk Devlet Başkanlarının 
2010 Eylülünde gerçekleştirilen son Istanbul zirvesinden sonra Istanbul-Levent’te faa-
liyete başlıyor. Konseyin genel sekreterliğine getirilen emekli büyükelçi Halil Akıncı, her 
toplantıda “Semerkantsız, Buharasız ve Mervsiz bir Türk Dünyası düşünülemez” diyerek 
Özbekistan’la Türkmenistan’ı bu tür oluşumlara katılmaya çağırıyorsa da onlar şimdilik 
bundan uzak duruyor. Türkiye’nin Türk Dünyası konusundaki en deneyimli diplomatla-
rından biri olan Akıncı, Türkmenistan’la Özbekistan’a yönelik çağrılarını sürdüreceklerini, 
onların da eninde sonunda Türk Dünyasının kurumlarına katılacaklarına inandığını söylü-
yor. Manas Üniversitesi rektör vekili Prof. Dr. Sebahattin Balcı ise, kendisini ziyarete ge-
len Bişkek’teki Amerikan büyükelçisinin “buralarda okul açmakla galiba en doğru işi siz 
yapmışsınız. Bu, askeri üsler kurmaktan daha akıllıca ve kalıcı bir iş”  dediğini anlatıyor. 
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KAFKASYA’NIN VE 
TÜRK DÜNYASININ GELECEĞİ AÇISINDAN 
TÜRKİYE - ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Araz ASLANLI
Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı
Hazar Üniversitesi Öğretim Görevlisi

GİRİŞ

Son dönemlerde Türkiye`nin Kafkasya politikası ve genel olarak Türk Dünyası açısın-
dan yaşanan önemli gelişmeler arasında en çok dikkat çekenlerden birisi Türkiye-Erme-
nistan ilişkileridir. 2008–2010 yılları arasında yaşananların da gösterdiği üzere Türkiye-
Ermenistan ilişkileri çeşitli hususlar itibariyle Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Türkiye`nin 
Kafkasya politikası, genel olarak Kafkasya’nın ve Türk Dünyasının geleceği, bu bağlamda 
da Türkiye ile Türk Dünyası arasındaki ilişkiler açısından büyük önem taşımaktadır. Zira 
hem Kafkasya`nın Türkiye-Türk Dünyası ilişkileri bakımından önemi, hem de Türkiye-
Ermenistan ilişkilerinin Türkiye`nin Kafkasya`daki konumu açısından ciddi sonuçlar do-
ğurabileceği hususu tartışmasızdır. Genel olarak bakıldığında Ermenistan`ın konumu ve 
üzerinde kurulu olduğu coğrafyanın taşıdığı tarihsel değerler, Karabağ sorununun halen 
çözüme kavuşturulamaması, Ermenistan`ın Türkiye`ye yönelik iddiaları, Türkiye`nin bu 
konuda atacağı adımların Azerbaycan`da ve genel olarak Türk dünyasında Türkiye`nin 
imajını etkileme potansiyeli, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesinin sunabilece-
ği ekonomik ve diğer fırsatlar, bölgesel barış ve işbirliği ortamının tüm taraflara yapacağı 
katkılar ve diğer etkenler konunun derinlemesine irdelenmesini zorunlu kılmaktadır.  
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dış politikasının belirleyici etkeni olmuştur. Kuşkusuz, Türkiye de bu süreçten nasibini al-
mıştır. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin ilk dönemlerine baktığımız zaman, Ermenistan’ın 
olumsuz tavırlarına rağmen Türkiye’nin ilişkileri geliştirmeye yönelik politikalarını göz-
lemlemekteyiz. Ermenistan Parlamentosu’nun 23 Ağustos 1990’da kabul ettiği Bağım-
sızlık Bildirgesi’nin 11. Maddesinde, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi için “Batı Erme-
nistan” ifadesine yer verilmiş, aynı zamanda sözde “Ermeni Soykırımı”nın uluslararası 
alanda tanınması çabaları vurgulanmıştır1. Ermenistan Anayasası’nın 13. Maddesinin 2. 
paragrafında, Devlet Arması’nda Ağrı Dağı’nın da bulunduğu belirtilmektedir2. Ermenis-
tan, çeşitli dönemlerde ortaya attığı, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırı belirleyen 
1921 tarihli Kars ve 1920 tarihli Gümrü Antlaşmalarının yürürlükte olmadığı iddiasını son 
dönemlerdeki gelişmelere rağmen belirli ölçüde halen savunmaktadır.

Ermenistan’ın, Azerbaycan’a yönelik işgalci politikasının yanı sıra, daha bağımsız-
lık mücadelesi sırasında Türkiye’ye karşı açıkça saldırgan bir tavır içerisine girmesine 
rağmen, Türkiye Cumhuriyeti, Eylül 1991’de incelemelerde bulunmak üzere Kafkasya ve 
Türkistan (Orta Asya) ülkelerine heyetler yollarken, Ermenistan’ı da ihmal etmemiştir3.  
16 Aralık 1991 tarihinde Ermenistan’ın bağımsızlığını tanıyan Türkiye, bağımsızlığının ar-
dından ekonomik güçlüklerle karşılaşan Ermenistan’a insani yardımda bulunmuştur. Tür-
kiye, ayrıca, toprakları üzerinden Ermenistan’a insani yardım malzemesi gönderilmesine 
imkan tanımıştır. Ermenistan, Türkiye tarafından, 25 Haziran 1992’de kurulan Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne kurucu üye olarak davet edilmiştir. Ancak, Ermenistan’ın ıs-
rarla sürdürdüğü çatışmacı tutum nedeniyle, Türkiye’nin Ermenistan ile diplomatik ilişki 
kurması mümkün olamamıştır4. 

Bu dönemlerde zaman-zaman sözde “soykırım” iddialarını bir kenara bırakmanın 
ve Türkiye ile ilişki geliştirmenin gerekliliğinden bahsedenler olmuşsa da, Ermenistan 
genelde saldırgan siyasetini sürdürmeye devam etmiştir. Bardağı taşıran damla ise, 
Ermenistan’ın Türkiye’den en çok yardım aldığı dönemde (örneğin, işgalin hemen önce-
sinde Türkiye yetkilileri yoğun muhalefete rağmen Ermenistan’a 100 bin ton buğday yar-
dımında bulunmuştur) Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesini işgal etmesi olmuştur. Türkiye, 
Nisan 1993 başlarında Azerbaycan’a yönelik işgal girişimlerini sürdüren Ermenistan’ı, 
saldırılarını durdurması konusunda uyararak, aksi takdirde ilişkilerde doğabilecek olum-
suz gelişmelerden sorumlu olmayacağını açıklamıştır5. 3 Nisan 1993’te Kelbecer’in Er-
menistan tarafından tamamen işgal edilmesinden sonra Türkiye yine Ermenistan’a yö-
nelik, işgalden vazgeçme çağrılarını sürdürmüş, bu arada ilişkileri de kademeli olarak 
sınırlandırmaya başlamıştır. Ermenistan’ın işgalci tavrını sürdürmesi üzerine Türkiye, 
Ermenistan ile olan sınırını ve daha sonra hava koridorunu kapatmıştır.

1    Bağımsızlık Bildirgesi’nin tam metni ve ilgili maddeler için bkz: Ermenistan Dışişleri Bakanlığı resmi sayfası, www.armeniaforeignministry.com/
      htms/doi.html (10 Nisan 2004).
2    Ermenistan Anayasası’nın ilgili maddeleri için bkz: Ermenistan Devlet Başkanlığı resmi sayfası, http://www.president.am/eng/?folder=lib&sub=
      constitution&chapter=1 (10 Nisan 2004). 
3     Nazmi Gül-Gökçen Ekici, ‘Azerbaycan ve Türkiye ile Bitmeyen Kan Davası Ekseninde Ermenistan’ın Dış Politikası’, Avrasya Dosyası, Azerbaycan 
       Özel Sayısı, İlkbahar 2001, Cilt 7, No 1, s. 381.
4    “Türkiye-Güney Kafkasya İlişkileri”, Türkiye Dışişleri Bakanlığı resmî sayfası, http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/kafkasya.htm (8 Mart 2004).
5    Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü resmî sayfası, http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/1993/nisan1993.htm 
      (20 Ocak 2004).

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin mevcut durumunun nedenleri

Türkiye-Ermenistan ilişkileri bakımından vurgulanması gereken hususlardan birisi, 
bu ilişkilerin iyi olmasının, Türkiye`nin Kafkasya politikasını ve Türk Dünyası ile ilişkilerini 
sadece Ermenistan`ın Azerbaycan ile de ilişkilerinin normal olması halinde olumlu etki-
leyeceğidir. Diğer olumlu sonuçları Türkiye Gürcistan ile sahip olduğu ilişkileriyle de al-
maktadır. Ama, bölgenin genel olarak normalleşmesi tabii ki, hem Kafkasya`nın önemine, 
hem de Türkiye`nin bölgedeki etkinliğine ve sahip olduğu seçeneklere katkı yapacaktır 
(buraya Kafkasya`da yüksek savunma bütçelerinin refahın yükseltilmesine harcanmasını 
da, ulaştırma, doğal kaynakların uluslararası piyasalara taşınması için daha kısa güzer-
gahlara sahip olunmasını da, Türkiye`nin doğuya giderken daha kısa yola sahip olmasını 
da, her iki konuda alternatiflere sahip olunmasını da dahil etmek mümkün).  

Vurgulanması gereken ikinci husus komşularla ilişkiler konusundaki genel anlayıştır. 
Teorik olarak, her bir devlet diğer devletlerle, özellikle de komşularıyla iyi ilişkilere sahip 
olmayı önemsemektedir. Çünkü diğer devletlerle, özellikle de komşularıyla ne kadar az/
çok sorun yaşanırsa, eldeki kaynaklar o kadar verimli/verimsiz alanlarda kullanılabilir. 
Ama diğer devletlerle, özellikle de komşularla iyi ilişki tek başına hedef ya da değer değil-
dir. Sadece, bir ara amaçtır. Devletlerin bunun ötesinde ve öncesinde varlık amaçları ve 
varlıklarına yönelik tehditler vardır. Temel hedef, her halükarda varlık amaçlarına, buna 
göre belirlenmiş uzun vadeli stratejilere uygun davranmaktır. Bu doğrultuda, mümkün 
olduğunca daha fazla devletle, bu arada komşularla iyi ilişki hedeflenmektedir. Ama, ne 
olursa olsun, tüm komşularla iyi ilişki halinde olunacak diye bir kural da yoktur. Bir dev-
letin, varlık amaçları gerektirdiği zaman, ya da uzun veya kısa vadeli stratejilerine uygun 
olduğu zaman başka bir devletle, bu devlet komşusu dahi olsa, iyi ilişkiler içerisinde ol-
maması, hatta yoğun bir gerginlik yaşaması da mümkündür. Devletlerin komşularıyla, 
hatta çok uzağında bulunan başka devletlerle, çıkarları nedeniyle savaşa girmelerinin 
yakın tarihimizde çok sayıda örneği bulunmaktadır. Kuşkusuz, savaşların insanlık dramı 
olarak görülmesi ve dış politikada bu tür araçların kullanılmasının savunulmaması gere-
kir. Ama “her şeye rağmen hiçbir zaman kimseye karşı tavır konmaması” anlayışı sadece 
devletlerarası ilişkilerde değil, şirketlerarası ve kişilerarası ilişkilerde de kabul görmeyen 
“saf” bir anlayıştır.

Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve iki ülke arasındaki sınır kapısı meselesi, her nedense 
yukarıda ifade edilenler bir kenara bırakılarak tek başına bir değermiş gibi sunulmaya 
çalışılmaktadır. Olayın çeşitli boyutları sürekli olarak bir kenara bırakılmakta, sadece 
“komşuluk”, “ticari ilişki”, “Batı’nın istekleri” ve benzeri kavramlar ön plana çıkarılarak 
Türkiye’nin bir an önce Ermenistan ile iyi ilişkiler kurması gerektiği vurgulanmaktadır.

İlişkinin mevcut durumunun birçok nedeni ve ilişkilerin birçok dinamiği bulunmakta-
dır. Uzun yıllardan beri Ermenistan toplumunda yerleştirilen Türkiye ve Türk düşmanlığı-
nın yanı sıra, Sovyetleri Birliğinin dağılması sırasında Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik 
toprak talepleri paralelinde gelişen bağımsızlık hareketi başarıya ulaşmış, aynı zamanda 
Azerbaycan’a yönelik işgal faaliyetleri, hem bu ülkenin içerisindeki gelişmelerin, hem de 
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Ermenistan Devlet Başkanı  Serj Sarkisyan’ın hem başbakan olduğu sırada (örneğin, 23 
Ekim 2007’de ABD ziyareti sırasında10), hem devlet başkanlığı sırasında (örneğin, BM 
Genel Kurulunda yaptığı konuşmalarda11, Erivan’da düzenlenen resmi törenlerde12, bası-
na yaptığı açıklamalarda13, yabancı ülkeleri ziyaretlerinde14) konuya büyük önem atfettik-
lerini ve tüm dünyada tanınması için çaba sarfedeceklerini  açıklamıştır. Erivan’da her yıl 
24 Nisan’da düzenlenen resmi törenlerde Türk bayrağının yakılmış, hatta 2009 yılındaki 
törende Türk bayrağı anma töreninin gerçekleştirildiği yere serilerek törende bulunanla-
rın bayrağı ayakları altına almaları sağlanmıştır.

Tüm bunlara rağmen, Türkiye iyi ilişkilerden yana olması sebebiyle yıllardır gizli yü-
rüttüğü Ermenistan ile diyalog (bazı Dışişleri yetkililerinden ve bilimadamlarından oluşan 
ortak komisyon) çalışmalarına 2008 yılından itibaren farklı boyut kazandırmaya başla-
mıştır. 2008 yazından itibaren Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde hızlı gelişmeler yaşan-
maya başlamıştır.15 En önemli gelişmelerden birisi Eylül 2008`de Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bölge ve dünya medyasında geniş yankı bulan, “futbol 
diplomasisi” çerçevesinde Erivan’ı ziyareti olmuştur16. 2009 yılının ilk aylarında ise daha 
ciddi gelişmeler yaşanmıştır. 

İlişkilerin Geliştirilmesi Girişimleri

Bilindiği üzere Türkiye Ermenistan ile ilişkilerini sınırları kapatma, uçak seferlerini ip-
tal etme ve hava koridorunu kapatma şeklinde sınırlandırırken ilişkilerin geliştirilmesini 
şu koşullara bağlamıştı17:

1. Ermenistan’daki “Soykırım” saplantısı kalksın; 
2. Ermenistan, Türkiye’ye yönelik toprak talebinden vazgeçsin;
3. Ermenistan tarafından işgal edilmiş Azerbaycan toprakları geri verilsin ve kaçkın-
ların  evlerine dönüşüne müsaade edilsin;
4. Azerbaycan’ın diğer bölgeleri ile Nahçıvan arasındaki koridor açılsın;
Ermenistan bu politikaları konusunda hiçbir geri adım atmamışken, Türkiye daha 

önce iyiniyet göstergesi olarak hem hava koridorunu açmış, hem de Ermenistan’a uçak 
seferlerini başlatmıştı. Bunlar yeterli görülmemiş olacak ki, Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül Ermenistan’ı ziyaret etmiştir. 

Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki asıl önemli gelişme ise ABD Devlet Başkanı Barak 

10    http://www.milliyet.com.tr/2007/10/23/son/sondun40.asp 
11    “President Serzh Sarkisian Addresses UN General Assembly”, http://www.asbarez.com/2008/09/26/president-serzh-sarkisian-addresses-un-
         general-assembly/
12    “Armenians remember 1915 killings”, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8017316.stm 
13    “‘Genocide’ Question Still Haunts Armenia-Turkey Relations”, July 10, 2008, http://www.rferl.org/content/Genocide_Question_Still_Haunts_
         Armenia_Turkey_Relations/1182898.html
14    “Sarkisyan: Soykırımı unutmadık”, Radikal, 4 Şubat 2009.
15    “Erivan’la görüşme trafiği çok önemli”, Hürriyet, 18 Temmuz 2008 ; Mensur Akgün,  “Azerbaycan ipoteği kalkıyor mu?”, Referans,   
        23 Temmuz     2008 ; “ERMENİSTAN’LA SORUNLARIMIZ VAR”, Hürriyet , 24 Temmuz 2008.
16  “Erivan’da gece mesaisi”, Sabah, 8 Eylül 2008; Stephen Kinzer, “Turkish-Armenian football diplomacy”, 3 September 2008 http://www.

guardian.co.uk/commentisfree/2008/sep/03/turkey.armenia ; “Turkish president’s football visit turns political”, 06 September 2008, http://
www.france24.com/en/20080906-turkey-president-football-visit-armenia-sarkisian-gul ; Dorian Jones, “Football Match Provides Opening 
for Healing Turkish-Armenian Relations”, 19 December 2008, http://www.voanews.com/english/archive/2008-12/2008-12-19-voa26.
cfm?moddate=2008-12-19

17    “Erivan Şartları”, Hürriyet, 20 Ocak 2002.

Bu arada, 6 Nisan 1993’te Ermenistan Savunma Bakan Vekili Vazgen Manukyan’ın, 
TASS ajansına yaptığı açıklamada, Erivan Yönetiminin, sınırların değişmezliği ilkesini 
kabul etmediğini, bu ilkenin iki dünya savaşı sonucunda oluşmuş olan Batı ve özellik-
le Avrupa sınırları için geçerli olduğunu, “eski Sovyet Cumhuriyetlerinin rastgele kalem 
darbeleriyle çizilmiş olan sınırlarının ise aynı ilkeler çerçevesinde tanınamayacağını” id-
dia etmesi, Türkiye yetkilileri tarafından, Ermenistan yönetiminin “Büyük Ermenistan” 
hayalinin peşinde olduğunun göstergesi olarak kabul edilmiştir6.

Türkiye için Ermenistan ile ilişkilerin olumsuzluğu bir hedef olmamış, bu nedenle 
de sonraki süreçte Türkiye, defalarca Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmek için giri-
şimlerde bulunmuş, fakat olumlu sonuç alamamıştır. Örneğin, 1995’te Ermenistan’dan 
olumlu bir cevap gelir umuduyla, İstanbul-Erivan arasında uçak seferlerine imkan ve-
ren H-50 hava koridorunun açılmasına izin verilmiştir ve bu hava koridoru hala açık-
tır.7. Ermenistan’ın buna karşılık attığı adımlar Türkiye’ye yönelik daha sert tepkiler şek-
linde olmuştur. Ermenistan hem uluslararası kuruluşlar ve yabancı devletler nezdinde 
Türkiye’yi suçlamaya devam etmiş, hem de PKK terör örgütüne destek vermiştir. Örne-
ğin, Türkiye’nin terörler mücadele ile uğraştığı bu dönem, Ermenistan’ın PKK’ya en yo-
ğun askeri destek verdiği dönem olmuştur. Nitekim, Mayıs 1997’de Kuzey Irak’ta PKK’nın 
füzeyle bir Türk helikopterini düşürmesinin ardından 6 Haziran 1997’de Genelkurmay 
Başkanlığı’nda yapılan basın toplantısında Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Erol 
Özkasnak tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın PKK’ya füze temin eden ve ge-
rekli eğitimi veren devletlerden birisi olduğu kesin istihbarat kaynaklarına dayanılarak 
ifade edilmiştir8. Yıllar sonra (2008’de) Türkiye Irak’ın kuzeyinde PKK terör örgütüne kar-
şı askeri harekat düzenlerken bölgeden kaçan terör örgütü elebaşlarının İran üzerinden 
Ermenistan’a ve Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarına sığındıkları 
bilgileri medyada yer almıştır.

Ermenistan Türkiye’ye yönelik saldırgan tavrı resmi ve qayrı-resmi düzeyde süreklilik 
arzetmiştir. Örneğin, Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan 6–8 Eylül 2000 tarihle-
ri arasında New York’ta gerçekleştirilen BM Binyıl Zirvesi’nde (Milenyum Zirvesi) yaptığı 
konuşmasını tamamen Türkiye’yi sözde “soykırım” yapmakla ve bunu kabul etmemekle 
suçlamak üzerine kurmuştur.9 Kasım 2004 içerisinde önce, Koçaryan, Avrupa Parlamen-
tosu Başkanı Joseph Borrell’e yazdığı mektupta, Türkiye’nin “soykırımı” tanımamasının, 
onun AB üyeliğine engel teşkil ettiğini vurgulamış, ardından Ermenistan Dışişleri Bakan-
lığı, sözde soykırımın uluslararası alanda tanınması çabalarının en üst düzeyde sürece-
ğini açıklamıştır. Aynı günlerde, Almanya’da yayınlanan Die Welt gazetesinin sorularını 
yanıtlayan Koçaryan, sözde soykırımın tanınmasının Ermeniler için çok önemli olduğunu 
söylemiştir. 9 Aralık 2004’te Dışişleri Bakanı Vartan Oskanyan’ın AB’yi Türkiye’ye daha 
fazla baskı yapmaya çağırması, konuya ilişkin başka bir örnek teşkil etmiştir. Mevcut 

6    http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/1993/nisan1993.htm (26 Şubat 2004).
7    Bkz, Dönemin TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Karman İnan’ın 68 Birleşim 28.2.2002 tarihli konuşması, TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 21, 
      Cilt 78, Yasama Yılı 4, http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem21/yil4/bas/b068m.htm (4 Nisan 2004).
8    Abdülhamit Bilici, “Tehdit Nerede Biz Neredeyiz”, Aksiyon, http://arsiv.aksiyon.com.tr/arsiv/153/pages/dosyalar/dos9.html (21 Mart 2004).
9    “STATEMENT by H.E.Mr. Robert Kocharian President of the Republic of Armenia at the MILLENNIUM SUMMIT OF THE UNITED NATIONS” New 
      York, September 7, 2000, http://www0.un.org/millennium/webcast/statements/armenia.htm 
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açıklamanın yapıldığı 22 Nisan tarihinden önce (CHP’nin iddiasına göre 2 Nisan’da, ko-
nuya ilişkin görüşme trafiğine gözatıldığında mutlaka 1-3 Nisan tarihlerinde) imzalanmış 
olması hususudur. Bu durum, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri açısından tartışılan “Azer-
baycan yeterince bilgilendirilmedi mi, yoksa yeterince bilgilendirildi de oyunbozanlık mı 
yapıyor”, sorusuna cevap bulunması açısından önemli hususlardan birisidir.   

10 Ekim 2009’daysa nihayet beklenen olay gerçekleşmiş ve biraz sancılı da olsa Tür-
kiye ile Ermenistan arasındaki daha önce paraf edilmiş olan büyük bir törenle İsviçre’de 
protokoller imzalanmıştır. Aslında Türk dış politikası açısından Ekim 2009’a Güney 
Kafkasya’ya ilişkin olarak iki önemli gelişme beklentisi ile girilmişti. Bunlardan birincisi 
Moldovya’nın başkenti Kişinev’de gerçekleştirilen BDT Devlet Başkanları Zirvesi sırasın-
da, 8 Ekim’de Azerbaycan ile Ermenistan arasıda Karabağ sorununa ilişkin anlaşmanın, 
diğeri ise 10 Ekim’de İsviçre’de “Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine” iliş-
kin daha önce paraf edilmiş protokollerin imzalanacağı şeklindeydi. Bunların ikisini para-
lel zikretmemin nedeni özellikle Türk yetkililerin (Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Baş-
kanı, Dışişleri Bakanı ve s.) her fırsatta ve ısrarla bu iki sürecin birbirine paralel geliştiğini, 
birisinde ilerleme olmadan diğerinde de bir gelişmenin yaşanmayacağını ifade etmeleri 
idi. Fakat, 8 Ekim ve 10 Ekim tarihinde yaşananlar en azından şimdilik en üst düzey yetki-
lilerce ifade edilenlerin doğru olmadığını göstermektedir. Nitekim, Türk yetkililerin ısrarla 
anlaşma imzalanacağını bazen ima, bazen de açıkça ifade ettikleri Kişinev’deki Aliyev-
Sarkisyan görüşmesinde bir gelişme yaşanmazken, 10 Ekim 2009’da Zürich’te Türkiye 
ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında protokol imzalanmıştır.  

Protokollerin imzalanması Ermenistan içerisinde ve diasporada olduğu kadar, 
Türkiye’de (muhalefet, toplumun önemli bir kesimi) ve Azerbaycan’da da sert tepki ile 
karşılanmıştır. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı hemen yayınladığı bildiride, Ermenistan iş-
gal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terketmeden Türkiye’nin bu ülke ile ilişkilerini 
iyileştirmesinin Azerbaycan’ın çıkarlarına ve Türkiye yetkililerin verdiği sözlere kesin ay-
kırılık teşkil ettiğini, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ruhuna uygun olmadığını, bölgesel 
barış ve güvenlik çabalarını tehdit altında koyduğunu vurgulamıştır 21. Daha da ileri giden 
Karabağ Azatlık Teşkilatı isimli sivil toplum kuruluşu (Karabağ sorununa ilişkin en önemli 
kuruluşlardan birisi) Gül, Erdoğan ve Davutoğlu’nun “istenmeyen kişiler” ilan edildiğini 
ve muhtemel Azerbaycan ziyaretlerinde protesto edileceklerini ifade etmiştir.22

Fakat, daha sonrakı süreçte Türk yetkililerin protokollerin TBMM`de onaylanması ko-
nusunda daha ihtiyatlı davranmaları, Azerbaycan`ın tutumunu destekleyici açıklamalar 
yapmaları, Azerbaycan ile Türkiye arasında karşılıklı yapılan üst düzey ziyaretler ve veri-
len mesajlar ikili ilişkilerdeki sıkıntıların önemli ölçüde aşılmasılnı sağlamıştır. Türkiye-
Ermenistan ilişkileri konusundaysa taraflar ilişkilerin gelişmemesi açısından birbirlerini 
suçlamaya devam etmiştir.  

21   “Rәsmi Bakıdan Türkiyә-Ermәnistan protokollarına sәrt etiraz”, http://www.anspress.com/index.php?a=2&lng=az&nid=6142 
22      “Gül, Әrdoğan vә Davudoğlu Azәrbaycan üçün arzuolunmaz şәxslәr elan edildi”, http://www.anspress.com/index.php?a=2&lng=az&nid=6166

Obama’nın Türkiye ziyaretinden sonra yaşanmıştır.18 Fakat, aynı günlerde bile Ermenis-
tan yetkililerinin Ermenistan ve Batı medyasındaki açıklamaları onların resmi görüşlerinin 
değişmediğinin önemli bir göstergesi olmuştur. Buna rağmen 2009 yılının ilk aylarında 
önce sınırların açılacağına ilişkin geniş bir haber bombardımanı yapılmış (bunlar içerisin-
de özellikle, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesi için İsviçre yardımıyla bir yol 
haritası sağlayacak protokoller üzerine çalışmaya başlandığının 22 Nisan`da açıklanması 
önemli olmuştu), daha sonra Türkiye`deki iç muhalefetin ve Azerbaycan’ın yoğun itiraz-
ları üzerine böyle bir şeyin aslında hiç planlanmadığı açıklanmıştır. En net açıklama ise 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayip Erdoğan’ın bu konudaki sıkıntıları gidermek 
üzere gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretinde yapılmıştır19. Ama bu arada, Azerbaycan`ın 
dış politikasında Batı karşıtı hava esmiş, Türkiye ile enerji alanındaki ilişkilerde kısmi ger-
ginlik sözkonusu olmuş, tüm bunlar hem Azerbaycan’ın Rusya ile doğalgaz anlaşması 
imzalaması, hem de Ankara’daki NABUCCO törenine sadece bakan düzeyinde katılması 
sonuçlarını da doğurmuştur.20  

Başbakan Erdoğan’ın ziyaretinin öncesinde Azerbaycan basınında sert Türkiye karşı-
tı, ama özellikle de AK Parti karşıtı hava esmiş, Azerbaycan’dan Türkiye’ye giden heyetler 
hükümet karşıtı söylem kullanarak zaman-zaman Türk iç politikasına da müdahil olmuş-
lar. Bu arada Türkiye’nin Ermenistan ile gizli anlaşma yaptığı ve bu anlaşmanın Azerbay-
can Devlet Başkanı İlham Aliyev’e Rus istihbaratınca sızdırıldığı iddiası da yer almıştır. 
Türk yetkililer ise ısrarla bu tür bilgilerin doğru olmadığını ve Ermenistan ile yürütülen 
müzakereler konusunda Azerbaycan’ın da bilgilendirildiğini iddia etmiştir. 

Erdoğan’ın Bakü ziyareti ve Türk yetkililerin yaptığı açıklamalar Azerbaycan-Türkiye 
ilişkilerinde gerginliği azaltıcı etki yaparken, Ağustos sonuna doğru Türkiye-Ermenistan 
ilişkilerinde yeni gelişmelerin yaşanacağının ipuçları ortaya çıkmıştır. 28 Ağustos`ta Baş-
bakan Erdoğan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev`i arayıp gelişmeler konusunda 
bilgilendirmiş, ertesi gün Müsteşar Sinirlioğlu ve Büyükelçi Ünal Çeviköz’ü Bakü’ye gön-
derip ayrıntılı bilgi verilmesini sağlamıştır. 31 Ağustos’ta ise Türkiye ve Ermenistan’ın, 
İsviçre’nin arabuluculuğuyla sürdürdükleri çabalar çerçevesinde parafladıkları iki proto-
kole (“Diplomatik İlişkilerin Tesisi Protokolü” ve “İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Protokolü”) 
ilişkin iç siyasal istişareleri başlatma hususunda mutabakata vardıkları Türkiye, Erme-
nistan ve İsviçre Dışişleri Bakanlıklarının internet sitelerinde duyurulmuş, protokollerin 
resmi olmayan metinleri Ermeni kaynaklarınca yayınlanmıştır. 

Bu süreçte Azerbaycan’dan ciddi tepki gelmemiş, fakat CHP ve MHP başta olmak-
la muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarının hükümete yönelik sert eleştirileri sözkonusu 
olmuştur. Eleştirilerin en önemli odak noktalarından birisini, protokollerin aslında Baş-
bakan Erdoğan’ın Azerbaycan Parlamentosu’nda konuşma yapmasından önce, hatta ilk 

18    “Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan sarmalı” , Beril DEDEOĞLU, Star, 15 Nisan 2009 ; “Ermenistan ile ilişkiler değişiyor mu?” , Ali Faik Demir, 
         Taraf, 14 Nisan 2009.
19  İbrahim Karagül, “Erdoğan Bakü’ye tam güvence verdi”, Yeni Şafak, 14 Mayıs 2009; “Erdoğan: İşgal sona ermeden Ermenistan 

sınırı açılmaz”, http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&Date=13.5.2009&ArticleID=935713, “Erdogan 
Reassures Azerbaijan on Turkey’s Border Policy with Armenia”, http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_
news%5D=34986;  Abdullah Karakuş “Erdoğan’dan sınır garantisi”, Milliyet 14 Mayıs 2009.

20    Christian KOLTER , “Frontière turco-arménienne et conflit du Haut Karabagh : la normalisation, une géopolitique?”, http://www.caucaz.com/
         home/breve_contenu.php?id=496&PHPSESSID=2d7a481ceaf6b1d6066c7b9943c7b239 
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Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Erivan yönetimi olarak soykırımın uluslararası 
alanda tanınması politikasından vazgeçmeyeceklerini vurgulamıştır24. “Soykırım” ger-
çeğinin sorgulanamayacağını yenileyen Nalbandyan, Devlet Başkanı Sarkisyan’ın daha 
önce defalarca soykırım politikasının tartışma dışı bir konu olduğunu vurguladığını hatır-
latmış ve «Ben de bizzat Türkiye’deyken aynı görüşü dile getirdim» demiştir.

Protokollerin imzalanacağı gün ulusa sesleniş konuşması yapan Ermenistan Devlet 
Başkanı Sarkisyan Türkiye ile herhangi bir ilişkinin, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddia-
larını «şüphe altına alamayacağını» öne sürmüştü25. Sarkisyan Türk-Ermeni ilişkilerinin, 
hiçbir şekilde Karabağ sorunun çözüm süreciyle bağlantılı olmadığını da vurgulamış-
tır.  Sarkisyan, Ekim başında New York’da yayımlanan haftalık The Armenian Reporter 
gazetesine yaptığı açıklamada, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının Ermenistan’ın 
resmi gündeminden düşmeyeceğini, hem de Azerbaycan topraklarının Ermenistan ta-
rafından işgali sorununun çözümü kapsamında Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev 
ile Kişinev’de herhangi bir belgenin imzalanmasının söz konusu olmayacağını da ifade 
etmişti.26 Türkiye-Ermenistan protokolünün imzalanacağı gün erken saatlerde Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan’ın, mevcut Türkiye-Ermenistan sınırının «soykırım» 
sonucunda oluştuğunu öne sürmesi ve «şartlar değiştiği takdirde var olan sınırın yeni-
den sorgulanabileceğini» açıklaması27 da Ermenistan’da konuya bakışın çok değişmedi-
ğinin göstergelerindendir. 

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde iyileştirme çabaları, bu bağlamda önemli ölçüde 
Ermenistan’ı rahatlatma görevini yerine yetirmekte (böylece Ermenistan Türkiye’nin 
ileri sürdüğü şartları yerine getirmeden Türkiye ile ilişkilerini geliştirerek sıkışmışlıktan 
kurtulabilmektedir) ve Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından “psikolojik mayın” görevi 
yerine yetirmektedir. Aslında Türkiye gibi en azından bölgesel açıdan önemli bir devle-
tin, kendisine karşı sürekli saldırgan davranan ve politikalarının uygulanmasına engel 
teşkil eden küçük bir komşusuna yönelik ileri sürdüğü “negatif talepler”in bile hiçbirisi 
gerçekleşmeden ve ciddi bir ekonomik çıkarı yokken, bu devletle ilişki geliştirmesi bek-
lenmemelidir. Bu bağlamda, hava koridorunun açılması, uçak seferlerinin başlatılması, 
diplomatik ilişkinin önhazrılıklarının yapılması, karşılıklı ziyaretler ve protokollerin imza-
lanması bile karşılıksız tavizler olarak değerlendirilebilir. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde 
Eylül 2008’den itibaren yaşanan gelişmeler Ermenistan’ın 2008 Ağustosunda düştüğü 
sıkıntıdan kurtulmasını, adeta “nefes almasını” sağlamıştır, bu ülkedeki muhtemel iç karı-
şıklıkları önlemiştir. Bu süreç aynı zamanda Ermenistan’da ilk defa ciddi boyutta başlayan 
kendilerini ve dış politikalarını sorgulama arayışlarının zayıflamasına neden olmuştur.

Tabii ki, ne Türkiye-Ermenistan ilişkileri Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin temel belir-
leyici unsuru, ne de Türkiye-Azerbaycan ilişkileri Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin tekba-
24    “Nalbandyan: ‘Soykırım’dan vazgeçmeyiz”, http://www.ntvmsnbc.com/id/25001172/ 
25     “Sarkisyan: Normalleşme benim tercihim”, http://www.ntv.com.tr/id/25008939/ 
26    ‘Ermeni iddiaları gündemden düşmeyecek!’, http://www.ntv.com.tr/id/25006381/ ; Söyleşinin tam metni için bakınız: ‘President Serzh  
          Sargsyan answered questions posed by the editors of the Armenian Reporter’, http://www.president.am/events/news/eng/?id=738 ve http://  
          www.reporter.am/go/article/2009-10-01--all-the-countries-that-have-not-yet-recognized-the-armenian-genocide-will-do-so-sooner-or-   
          later--an-interview-with-president-serge-sargsian 
27    ‘Koçaryan: “Sınır soykırım sonucu oluştu”’, http://www.cnnturk.com/2009/dunya/10/10/kocaryan.sinir.soykirim.sonucu.olustu/547040.0/index.html 

SONUÇ

Günümüzde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesi çabası doğal karşılanabilir. 
Keza aynı bölgeyi ve aynı kaderi paylaşan ülkelerin iyi ilişkiler içerisinde olmasının ar-
zulanması çok doğaldır. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin bölgesel ve 
küresel ekonomik projeler açısından olumlu sonuçlar doğuracağı da ortadadır. Fakat, iliş-
kilerin oturacağı temel ilkeler, ilişkilerin geliştirilmesi sürecinin aşamaları, atılacak adım-
ların çeşitli boyutlar itibariyle doğuracağı sonuçlar dikkate alınmadan, ilişkilerin gelişti-
rilmesi sürecinin Türkiye`nin dış politika stratejisinde oturacağı çerçeve belirlenmeden, 
salt “iyi ilişkiler” söyleminden hareket edilmesi çok sakıncalıdır.   

Öncelikle, Karabağ sorunun tüm boyutları, çözüm sürecinin zorluğu, kamuoylarının 
hassasiyeti ve gelinen nokta dikkate alındığında Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin gelişme-
sinin sorunun çözümüne katkıda bulunacağı, hele Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerini 
geliştirmek suretiyle bu ülkenin Karabağ sorununa ilişkin kararlarını etkileyeceği tezi cid-
di derecede temelsiz olduğu görülmektedir. Bu hem Türkiye’nin dış politika araçlarının 
yetersizliğinden kaynaklanmaktadır23, hem de mevcut durum itibariyle Ermenistan’da her 
hangi bir yönetimin Türkiye ile ilişkileri normalleştirmenin riski ile Karabağ sorununda 
taviz vermenin riskini aynı anda üstlenebilmesi mümkün gözükmüyor. 

Türk yetkililerin “Karabağ sorunu artık çözülüyor”, “Kişinev’de anlaşma olacak” tez-
lerini ileri sürerek ve diğer etkenleri dikkatdışı bırakarak Ermenistan ile ilişkileri geliş-
tirme politikalarına meşruiyet sağlamaya çalıştıkları görülmektedir. Kişinev’de anlaşma 
olmayacağı önceden de açıklandığı halde aksini defalarca iddia eden Türk yetkililerin bu 
beklentileri ortaya çıkmadıktan sonra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 11 Ekim 2009’da 
TRT1’de katıldığı “Politik Açılım” programında ortaya attığı başka tez 2009 yılında Azer-
baycan ve Ermenistan Devlet Başkanları arasındaki görüşme sayısının çokluğunu öne 
sürerek bunun sorunun çözülmek üzere olduğunun ve artık donmuş sorun olmadığının 
göstergesi olduğunu iddia etmiştir. Ama sorunun tarihçesine bakıldığında benzer görüş-
me yoğunluklarının geçmiş yıllarda da sık-sık yaşandığı, hatta çok yoğun görüşme trafi-
ğinin yaşandığı bazı yıllarda hiçbir ciddi sonucun dahi elde edilmediği bile görülmüştür.

Sözde soykırım iddialarının ortaya çıkışını, tarihsel gelişimini, günümüzde hala 
nasıl baskı aracı olarak kullanılmaya çalışıldığını orta düzeyde bile bilen herkes, Türki-
ye-Ermenistan ilişkilerine ilişkin protokollerin bu iddiaları bitirmeyeceğini, eğer olursa 
çok az derecede zayıflatacağını tahmin edebilir. Sorunun tabii ki, Ermenistan yönetimi 
boyutu vardır. Ama diaspora boyutu, yabancı devletlerin bizzat kendi çıkarları açısından 
sorunu gündemde tutma gayretleri boyutu gözden kaçırılamaz. Artı zaten, Ermenistan 
yönetimi de sözde soykırım iddialarından vazgeçmeyeceklerini defalarca vurgulamakta-
dır. Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan daha 16 Eylül 2009’da Ermenistan 
23    Türkiye’nin bölgesel ve küresel olanakları, Ermenistan’da sahip olduğu etki araçları, Ermenistan’da Türkiye’ye karşı özel antipatinin mevcut 

olması ve diğer etkenler dikkate alındığında Ermenistan’da en azından 2 nesil değişmeden bunun olanaksızlığı ok açıktır. Ayrıca, Türkiye çok 
sevildiği, davasına sahip çıktığı ülke ve bölgelerde (örneğin, Filistin) bile önemli konularda kararalma sürecini etkileyemiyor iken, Ermenistan’da 
bunu  başaracağını iddia etmek ciddi olamaz. Örneğin, en yakın ilişkilere sahip olduğu, stratejik müttefiki Azerbaycan’da Karabağ konusunda 
taviz verilmesi gerektiğini kabul ettirmesi bir yana, böyle bir tezi gündeme getirmesi dahi mümkün olabilir mi?
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ORTAK TÜRK ENFORMASYON ALANI’NIN, 
ORTAK ULUSLARARASI ENFORMASYON 
TEŞKİLATI’NIN OLUŞTURULMASI VE İLETİŞİM 
ARAÇLARININ KURULMASI PERSPEKTİFİ

Ph.D. Vüqar Ziferoğlu ALİYEV 
Bakü Devlet Üniversitesi, Gazetecilik  İlmi Araştırma Merkezi Müdürü 

Medyanın önemi ve büyük tesiri, günümüzün tartışılmaz gerçeklerindendir. Teknolojik 
gelişmeler, medyayı süratle büyüyen bir güc haline getirmiştir. Bugün dunyanın yönetici 
güc merkezleri, medyanın bilgilendirme ve yönlendirme tesirinden dolayı ona muhtaç-
tırlar. Devletlerarası psikolojik, siyasal ve kültürel savaşlar, artık silah ve mermi ile değil, 
medya ile yapılmaktadır. Uluslarası holdingler yeni pazarlar elde etmek için medyanın gü-
cünden yararlanmakda, acımasız rakabet savaşında medyanın gücüne dayanmaktadırlar. 

20. yüzyılın sonu, 21. yüzyılın başlangıcında dünyada devam eden küreselleşme sü-
reci, tüm alanları olduğu gibi, gazeteciliği de etkileyerek bu alanda geleneksel yöntem-
lerin yenilenmesine ve sistematik değişmelerin gerçekleşmesine sebep oldu. Toplum-
sal iletişim araçlarında yerleşmiş prensipler yerini daha yeni prensiplere bırakmaktadır. 
Bilginin toplanmasında, işlenip hazırlanmasında yeni metotların uygulanması, medyanın 
idare edilmesi şemalarının değişmesi vb. Toplumsal İletişim Araçlarının yeni kaliteye 
geçmesine, toplumda onların rölünün güclenmesine sebep oldu. Medya ürünü değişe-
rek, dinamik interaktif multimedyaya dönüştü (4, s. 71). 

şına belirleyicisi değildir. Fakat, Türkiye-Ermenistan ilişkileri hem Azerbaycan kamuoyu 
için (tarihsel hafıza ve kardeşliğin en önemli göstergesi olması bakımından), hem de 
Azerbaycan toprakları üzerindeki Ermenistan işgalinin ortadan kaldırılması için uygula-
nan stratejinin sonuç vermesi bakımından büyük önem verilen konulardan birisidir. Bu 
konudaki olumsuz gelişme artık örnekleri görüldüğü üzere Türkiye-Azerbaycan ilişkile-
rinde en önemli boyutlardan birisi olan sınırsız ve koşulsuz destek ve güven boyutunun 
ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Nitekim QAFSAM (Kafkasya Uluslararası İlişkiler 
ve Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından 2007 ve 2009 yıllarında iki farklı sipariş üze-
rine yapılan kamuoyu yoklamalarının sonuçları Türkiye’nin imajı, Türkiye’ye güven oranı 
ve en çok güvenilen konulara ilişkin olarak ciddi olumsuz değişimi ortaya koymaktadır. 

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesi çabaları ile Türkiye Azerbaycan’a ilişkin 
olarak en temel dayanağı olan kamuoyunu kaybetme riski ile karşılaşmış, bu Türk cum-
huriyetleri ve Türkiye’nin kamuoyu desteğine sahip olduğu diğer dost ve akraba ülkeler 
için de olumsuz örnek teşkil etme riski doğurmuştur. Zira en yakın müttefiki olduğunu 
açıkladığı Azerbaycan`ın en hassas konusunda sanki duyarsız davranıyormuş gibi bir 
görüntünün ortaya çıkması, Türkiye`nin Türk Dünyasında imajını olumsuz etkilemesi ka-
çınılmaz olmaktadır.

Tekrar ifade edilmesi gerekir ki, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesi, böl-
gedeki genel normalleşme Kafkasya`nın geleceğine ve Türkiye`nin Türk Dünyası ile iliş-
kilerine mutlaka katkı yapacaktır. Fakat, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin temel ilkeleri, 
ilişkilerin geliştirilmesi sürecinin aşamaları, atılacak adımların çeşitli boyutlar itibariyle 
doğuracağı sonuçlar dikkate alınmadan, ilişkilerin geliştirilmesi sürecinin Türkiye`nin dış 
politika stratejisinde oturacağı çerçeve belirlenmeden adımlar atılması sakıncalı olacaktır.
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Bu konuyla ilgili bazı ortak çalışmalar bulunmaktadır, hazırda faaliyyette olan Türk 
Dilli Haber Ajansları Birliği (TKA) örnek gösterilebilir. 

26-27 Kasım 1992’de Ankara’da yapılmış Türkdilli Ülkeler Arasında İletişimde İşbirli-
ği Konferansı’nda Anadolu Ajansı (Türkiye), AzerTAC (Azerbaycan), Kaztag (Qazakistan), 
Kabar (Kırgızıstan), Türkmenpres (Türkmenistan) ve TAK (KKTC) haber ajansları ken-
di inisiyativleriyle kurucu üye olarak Ajanslar Birliği oluşturmuşlar. Özbekistan’ın UZA, 
Kırım’ın QHA, Başkurdistan’ın BAŞİNFORM, Tataristan’ın TATAR HABER AJANSI da bu-
gün Türkdilli Haber Ajansları Birliği’nin üyeleridir (5). 

Türk Dilli Haber Ajansları Birliği (TKA), Türk dünyası ile ilgili haberlerin birinci elden, 
doğru ve tarafsız olarak dünyaya ulaşılması, teşkilat üyesi haber ajansları arasında haber 
alış-verişi ve teknik alanda işbirliği, karşılıklı bilinçlendirme imkânlarının genişletilmesi 
amacıyla kurulmuştur (5). 

Tabii ki, Türkdilli Haber Ajansları Birliği’ni de, adları yukarda belirtilen uluslararası 
enformasyon kuruluşları sırasında görmek isterdik. Bunun için ise yapılması gereken 
çok iş var. 

İlk önce teşkilatımızın uluslararası teşkilatlarla işbirliği meseleleri her zaman dikkat 
merkezinde bulundurulmalı ve bununla ilgili yapılması gerekenler düzenli bir şekilde ye-
rine getirilmelidir. Yukarda adları geçen enformasyon kuruluşlarının neredeyse tamamı 
Birleşık Devletler Teşkilatı’nın ekonomik ve sosyal konseyi yanında ve UNESKO’da («B» 
veya «C» kateqorileri üzere) tartışmacı konumundalar ve bu statü de onların faaliyyetle-
rinde kendilerine artı puan getirerek onlara çeşitli imkânlar saglamaktadır (2). 

Türkdilli Haber Ajansları Birliği’ne gelecekte hükümetlerarası teşkilat statüsünü 
kazandırmanın da son derece önemli bir ilerleme olacağını belirtmek gerekir. Aslında 
böyle bir format artık uygulanmaktadır. Latin Amerikası Milli Enformasyon Hizmetleri 
Örgütü’nün (ASİN) böyle bir statüsü var ve bu örgüt, sıralarında yalnız haber ajanslarını 
değil, devlet basın kuruluşlarını da biraraya getirmektedir. Bu, aynı zamanda Türk dilli 
ülkelerin teşkilata resmen yardım etmeleri için de elverişli ortam oluşturuyor demektir. 

Türkdilli Haber Ajansları Birliği’nin Türk Dilinde Konuşan Ülkelerin Devlet Başkanları-
nın IX. Zirve Topalntası’nda imzalanan Nahçivan Beyannamesi ile kurulmuş - Türk Dilinde 
Konuşan Ülkelerin Emektaşlık Şurası ile yakın bir işbirliği içinde olması da bu istikamette 
gürülen işlere son derece böyük destek sağlayabilir. 

Sonuç olarak, ortak iletişim teşkilatının son derece büyük önem taşıdığını tekrar vur-
gulamak isterim. Günümüzde hangi coğrafyada yaşadığna bakılmaksızın, Türk toplumu 
kadar Batının veya Rusya’nın enformasyon baskısı ve manipulyasyonuna maruz kalan 
ikinci bir toplum yoktur, diyebiliriz. Hakikatlarımızı, doğrularımızı tam olarak dünyaya 
duyurmak için medya alanında ortak çalışmalarımızı artırmalı, küresel enformasyon ala-
nında kendimize özgü pay sahibi olmaya çalışmalıyız. 

Yeni dünya gazeteciliği çok yönlüdür. Bununla birlikte, onun gelişmesinin genel eği-
limleri gözlemlenmektedir ve son derece önemli olan milli hususiyyetler de korunmak-
tadır. Basının, radyo ve televiziyonun daha da kommersiya aracına dönüştürülmesi, yeni 
teknik olanakların her yerde tatbik edilmesi, Türk dili konuşan ülkelerin medyalarına yeni 
görevler yüklemektedir. 

Çağdaş haberleşme teknolojileri noktasında ortak haberleşme ağının kurulması, top-
lumların bilgi alış verişi ve gündelik hayatın yapısının değişmesinde önemli sebeplerdir. 

Küresel haberleşme alanının intensiv bir şekil alması prosesi, zamanımızda pozi-
tif değişikliklerle birlikte olumsuz özellikleriyle de devam etmektedir. Örnegin, siyaset, 
önemli ölçüde ve ehemiyyetli derecede bilgi-haber akınının paylaşılması üzerinde kuru-
lur ve böylece kamuoyunu yönlendirebilmek için büyük imkânlar elde edilir. Politik ve 
ekonomik rakabet, siyasi ve iktisadi savaş, sık sık “bilgi savaşı”na dönüyor, haber ile 
manipilasyon halleri, günü günden daha da keskinleşmekte ve bu durum artık doğal hale 
gelmektedir. Ve böylece “haber kirliliğiyle”, “toplumun haber ekolojisi” problemleri ile 
baş-başa kalmak zorunluluğunu yaşamaktayız. Ayrıca, bireye veya topluma daha büyük 
tehlike ise, haberleşme resurslarının ve yeni teknolojilerin maksatlı kullanılmasından ge-
lir. İletişimin kalitesi ve istikameti kasden bozulur ve böylece enformasyon hakimiyyeti, 
gerçek bir kuvvet anlamı kazanır, «kim enformasyona sahipse, o, dünyayı yönetebilir» 
deyiminin doğru olduğu görülür. 

Bu bakımdan, günümüzde uluslararası gazeteciliğin başlıca özelliklerinden ve gelişim 
meyillerinden söz açarken, ilk önce regional informasyon kuruluşlarının oluştrulması 
üzerinde durmak lazımdır. Bugün bu yapı, dünyanın çeşitli bölgelerinde kendini açık bir 
şekilde göstermekdedir. Ümumafrika Haber Ajansı – PANA, Avropa Metbuat Ajansları 
Alyansı – EAPA, Asiya ve Pasifik Ülkeleri Haber Ajansları Teşkilatı – OANA, Arap Haber 
Ajansları Federasiyası – FANA, Latin Amerikası Özel Haber Ajansı – ALASEI, Latin Ame-
rikasi Milli Haber Hizmetleri Teşkilatı – ASIN, Bloklara Bağlı Olmayan Ülkelerin Haber 
Ajansı vb. bunlardan sadece birkaçıdır (2). Adlarından da görüldüğü gibi, bu teşkilatlar 
biri birine yakın olan ülkelerin haber ajanslarını öz sıralarında birleştirmektedirler. 

Uluslararası enformasyon kuruluşları sıralarında birleşen haber ajanslarının, temsil-
cisi olduğu ülkeler hakkındaki objektif enformasyonların uluslararası alanda yayılması 
işinde büyük ve eşsiz hizmetleri vardır. Aynı zamanda bu teşkilatlar, bu ülkelerin birbir-
leriyle informasyon alış verişi ve haberleşme desteğinin gerekli düzeyde teşkilini temin 
etmekle birlikte, onları birbirine daha da yakınlaştırır ve tanıtır. 

Yukarda belirtilenleri dikkate alarak Türkdilli ülkelerin ortak uluslararası enformasyon 
alanının kurulmasında ortak uluslararası enformasyon teşkilatının ne kadar önemli oldu-
ğunu görmek mümkündür. Ortak uluslararası enformasyon teşkilatının veya ortak ileti-
şim araçlarının kurulması halinde, Türk toplumlarına hariçten uygulanan enformasyon 
baskısının ve manipulyasyonunun karşısı alınmış olur. 
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TÜRK DÜNYASINDA 
ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN  ÖNEMİ  
  
 

Gökhan BAHÇECİK
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Genel Sekreteri

19. yüzyıl sonları ile 20.yüzyıl başlarında Osmanlıda olduğu gibi, Orta Asya Türk top-
luluklarında da öğretim alanında yenilik arayışlarını görürüz. 

Osmanlı  Devleti’nde, Tanzimatla birlikte Batıdan yöntem alma faaliyetlerinin başla-
dığını biliyoruz. Aynı zaman dilimlerinde, Bakü’de, Kazan’da ve Kırım’da da öğretimde 
“ceditcilik” olarak nitelendirilen yenilik hareketleri karşımıza çıkıyor.  

Türkiye’de olduğu gibi, Orta Asya Türk topluluklarında ve Azerbaycan’da geleneksel 
medrese sisteminden, yenilikçi okullaşmaya geçiş hareketleri başlar. 

Ancak yüzyılların geleneksel yapısını değiştirmek çokta kolay olmamıştır. Direniş-
ler, görüş ayrılıkları hep yaşanmıştır. Hatta çok daha eskilere gidersek, Semerkant’ta 
Uluğbey’in ve rasathanesinin başına gelenleri hatırlarız. Oradan da eski yeni çatışmasının 
dramatik sonuçları görülebilir.  

Gerek Türkiye’de ki gerekse Orta Asya ve Kafkaslar’da ki öğretimde yenilikçilik ha-
reketleri birbirlerini de etkilemişlerdir. Kazan’da, Kırım’da, Bakü’de yayımlanan kitaplar, 
çıkarılan gazeteler, İstanbul’a ulaşabiliyor, okunuyor ve anlaşılabiliyordu. Aynı şekilde 
İstanbul’da yayımlananlarda o merkezlere ulaşabiliyor ve etki gösterebiliyordu.  
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Türk Dünyasının ortak mirası olan müzelerin bu anlamda değerlendirilmesi, Türk 
Devlet ve Topluluklarının birbirleriyle etkileşimini sağlamasının yanısıra, yetişen nesil-
lerin kendi kültürlerini daha yakından tanıyarak, yaşantılarıyla ilişkili çıkarımda bulun-
malarını sağlayacaktır. ( insanlar kendilerinden bir parça görmedikleri hiçbir şeye ilgi 
göstermezler veya kendilerinden bir parça görürlerse ilgileri artar, benimserler ve merak 
ederler. Merakla birlikte öğrenme süreci de başlamış olur. İşte bizim ortak parçalarımız-
dan biri de Türk Dünyası müzeleridir)  

Eğer müzeler bizlerin toplumsal hafızamız ise ve kültürümüzün parçalarını yansıtı-
yor iseler bu müzeleri bilimsel faaliyetlerimize yönelik kullanarak, geliştireceğimiz doğru 
stratejilerle, bilgiyi talep eden insanlara daha kolay benimsetebilir ve daha etkili bir öğre-
tim gerçekleştirmiş oluruz.  

Verdiğimiz bu örnek sadece öğretimde kullanılan farklı bir yöntemin bizlere, yani Türk 
Dünyasının geleceğine ne kadar katkı sağlayabileceğini gözler önüne sermektedir. Buna 
benzer yöntemleri geliştirmeli ve kendimize özgü kılarak toplumsal ve evrensel değerlere 
katkıda bulunmalıyız.

Gerek İstanbul’da ki, gerek diğer Türk merkezlerinde ki yayımlarda eğitim öğretim 
meselesinin ön planda olduğu görülür. Mesela Kırım’da Tercüman gazetesini çıkaran 
Gaspıralı İsmail Bey, her şeyden önce bir eğitimcidir. Gaspıralı İsmail Bey stratejisini de 
şu üç kelimeyle özlü bir şekilde ortaya koymuştur: DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK. Bu 
görüş öylesine isabetli ve etkili olmuştur ki günümüzde de Türk Dünyası’nın bir parolası 
haline gelmiştir.  

Bir hususa daha dikkat çekmekte yarar var. Türkiye’de, Orta Asya’da ve Kafkaslar’da 
Türk toplulukları, bilimden ve çağın gelişmelerinden uzak kaldıkları için, halk kitleleri ye-
niliklere karşı bağnaz bir tavır takınmışladır. Ancak yeniliklerin öncüleri olan aydınlarda, 
halkı anlamak yerine suçlamayı ve horgörmeyi benimseyerek çatışmaları körüklemişler-
dir. İşte bu halk ve aydın yabancılaşması bütün Türk Dünyasının sorunlarından biri olarak 
süre gelmiştir.  

Evrensel bir konu olan öğretime Türk İslam dünyasının vaktiyle büyük katkılar sağla-
dığı bilinmektedir. Mesela İbn-i Sina, Farabi, Ali Kuşçu gibi büyük bilginlerimizin eserleri 
ve yöntemleri, Batı dünyasının da yolunu aydınlatmıştır. 

Bugün Türk Dünyası, o parlak zamanlarının ilhamı ile yine evrensel değerlere önemli 
katkılar sağlayabilir. İşte bu bakımdan bütün Türk Dünyasını kapsayacak, haliyle de bü-
tün insanlığa yönelik öğretim stratejilerini ortaya koyacak strateji merkezlerine ihtiyaç 
vardır. Böyle bir merkez dışarıdan aldıklarını adapte etmek kadar, Türk Dünyası sosyolo-
jisini temel alarak, özgün yöntemleri de geliştirebilmeli ve evrensel öğretim kurumlarına 
sunabilmelidir. 

Anlattıklarımızı bir örnekle somutlaştıracak olursak, günümüzde eğitim öğretim dört 
duvar arasından çıkmış ve kendisine yeni yaşam alanları arayışına girmiştir. Bunu en 
somut örneğini ise müze eğitimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Müzeler artık tüm eğitim 
öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebildiği ve tüm öğretim yöntemlerinin kullanılabildiği 
alanlar haline gelmiştir. 

Müze Eğitimi Temel eğitimde ve yaşam boyu eğitim sürecinde yaşantılara dayalı, çok 
yönlü öğrenme sağlayan ve yaşam alanı olarak müzelerin etkin kullanımını içeren eğitim 
türüdür. Doğal oluşumu içerisinde, önceleri tarihi yapılarda koleksiyonlarını koruyup ser-
gileyen müzeler, giderek çağdaş müzecilik doğal oluşumu içerisinde müzecilik anlayışı ile 
yeniden yapılanmış, bunun ötesinde saklayacakları eserlere göre tasarımı yapılmış yeni 
binalarda, yer alan yaygın eğitim kurumları durumuna gelmişlerdir (Atasoy, 1994). Gü-
nümüzde müze eğitimi “yorum, açıklama ve programlar sunarak ya da anılar, duygular 
ve düşünceler oluşturma yoluyla, izleyenlerin yaşantılarıyla ilişkili anlam çıkarmalarını 
sağlayarak, koleksiyonlardan öğrenmelerini sağlama süreci” olarak tanımlanabilir (Mof-
fat and Wollard, 1999).

Bura da özellikle şu cümleye dikkatinizi çekmek istiyorum: “izleyenlerin yaşantılarıyla 
ilişkili anlam çıkarmalarını sağlayarak” cümlesi neden ortak öğretim stratejileri merkez-
leri kurmamız gerektiğine işaret etmektedir.
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TÜRK DÜNYASININ 
ENTEGRASYONUNDA DİL VE ALFABE BİRLİĞİ

Davut BAYRAKLI
Türkolog 

Birleşmiş Milletlerin hazırladığı raporlara göre, dünyada beş yüz milyona yakın insan 
Türk dilini kullanarak bir birleriyle anlaşmaktadır. Bununla birlikte, dünyada sömürge dil-
lerini saymadığınız takdirde Türkçe, bugün için konuşulan dünya dilleri sıralamasında 
üçüncü sırada yer almaktadır. Ancak tüm bu realitelerin dışında bir başka gerçek daha 
var; Türkçe konuşan ve Türk soylu olan bu halklar hala ortak bir alfabe etrafında birleş-
miş değillerdir. 21. Yüzyılda, konuşulduğu alan olarak geniş bir coğrafyaya yayılan bir 
dili kullanan halkların “Alfabe ve Dil Birliği” meselesini çözememiş olmalarının elbette 
bazı siyasi ve sosyal nedenleri vardır. Ancak bugün için hem Türk Dünyasında, hem de 
Türkiye Cumhuriyetinde yaşanan olumlu gelişmeler, tarihsel anlamda büyük Türk halkı-
nın ayrışmasına neden olan bu sorunun çözülme vaktinin geldiğini göstermektedir. 1991 
Yılında Sovyetler Birliğinde yaşanan dağılma süreci neticesinde bağımsızlığını kazanan 
Türk Devletleri, bağımsızlık sonrası siyasi, askeri, ticari, iktisadi, dini, sosyal ve toplum-
sal konularda birçok meselelerle karşı karşıya kalmıştır. Ancak bu meselelerin içinde en 
önemlisi “Dil ve Alfabe Birliği” sorunudur. Nüfus çokluğu ve coğrafya büyüklüğü göz 
önüne alındığında, yakın bir gelecekte gerçekleşmesi arzulanan Türk Dünyası Entegras-
yonu için hayati önem taşıyan bu meselenin çözümü, şu an için en öncelikli sırada yer 
almaktadır. Bugüne kadar Türk halkları üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar, geniş bir 
coğrafyaya yayılan ve nüfus olarak üç yüz milyonu aşan Türk halklarının dil ve alfabe 
meseleleriyle bir birleriyle olan bağlarının koparıldığını ortaya koymuştur. Tarihsel olarak 
birbirinden ayrışma sürecini bu alanda yaşayan halkların, 21. yüzyılda bir araya gelebil-



21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 537536

ve kültür şuurundan koparılarak parçalanmasını, böylece daha kolay yönetilmesini ve 
gelecekte bu kardeş toplulukların hayata geçirebilecekleri entegrasyon sürecini engelle-
mek amacını gütmüştür. Hükmettiği topraklarda baskı ve dikta rejimi uygulaması yapan 
Sovyetler Birliği Türk halklarına, Türk kültürü, Türk dili ve milli şuur yerine yeni rejimin 
Sovyet Sosyalist kültürünü ve edebiyatını aşılamaya çalışmıştır. Bu çalışmaları yapar-
ken Türk halklarına, Türk kültürü, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili olarak taraflı ve yanlış 
bilgiler yükleyerek bir yandan da, halkları ayrıştırma politikasına devam etmiştir. Bugün 
için gelinen noktada bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye Cumhuriyeti, 
Türk Dünyasının, güçlü bir birlik kurarak 21. Yüzyıldaki yerini almasını istiyorsa, öncelikli 
olarak “Dil ve Alfabe Birliği Meselesini” çözmek mecburiyetindedir.

Yaklaşık olarak beş yüz milyon insanın konuştuğu bir dilin ortak bir alfabesi olma 
zorunluluğu bugün için yadsınamayacak bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Bu 
konuda hem Türkiye’deki hem de Türk Dünyası ülkelerindeki aydınlara/ziyalılara büyük 
görevler düşmektedir. Özellikle Türk dünyası arasında oluşturulacak ortak alfabenin harf-
lerinin seçiminde ve bu alfabenin kullanılacağı Türk lehçe üzerinde titiz çalışmalar yap-
mak gerekmektedir. İstanbul Türkçesi ve diğer Türk lehçeleri özel bir değerlendirmeye 
tabi tutulup, bu konuda uzman olan bilim adamlarınca gerekli çalışmalar yapılmalı ve 
neticede tüm Türk dünyasında kullanılacak ortak bir dil ve alfabe tespit edilmelidir. Şu 
an için İstanbul Türkçesi’nin gösterdiği gelişmelere bakıldığında tüm Türk dünyasında 
kullanılacak ortak dil olmaya aday olarak görülmesi de göz önüne alınmalı ve bu ger-
çekten hareketle bu ihtiyaca cevap verebilecek bir alfabe oluşturulmalıdır. En azından bu 
açıdan Türk aydınının hazırlıklı olması ve bu konuda üzerine düşecek çalışmaları yapması 
elzemdir. “Neden İstanbul Türkçesi?” Sorusuna şimdiden cevaplar bulunmalı, ayrıca al-
ternatif lehçelerinde taranarak meselenin reel manada çözümüne katkı sağlayacak veriler 
elde edilmelidir. İstanbul Türkçesinde yer almayan ve yer aldığı lehçelerde kullanışlılık 
zorluğuna sebebiyet veren “yardımcı fiilden fiil türetme” durumu da göz önüne alınmalı 
ve bu konuda İstanbul Türkçesinin kullanışlılığı üzerinde durulmalıdır. Tabi bizim burada 
verdiğimiz konunun sadece bir yönüdür, bunun dışındaki eksi ve artı durumları net ola-
rak ortaya koymalı, bu açıdan gerekli bilimsel çalışmaları yapmalıyız. Alfabe meselesinin 
bir medeniyet dairesi meselesi olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle Türk alfabesinin ait 
olduğu medeniyet dairesi de bellidir. Bugün geldiğimiz noktada bu konuda gerekli çalış-
malar yapılmakla birlikte bu alandaki eksikliklerimizde zaman içerisinde giderilmelidir. 
Alfabenin bir ilim işi olmadığı gerçeğinden hareketle, sesleri ifade edecek, bütün ses fark-
lılıklarını tespit edeceğimiz bir alfabe ortaya koyarak, transkripsiyon alfabemizi oluştur-
malıyız. Atatürk’ün alfabe devriminde dikkate aldığı hususlarda tekrar göz önünde bulun-
durularak kullanışlı ve kolay öğrenilebilir bir alfabe oluşturulmalıdır. Bunun aksini ortaya 
çıkaracak bir alfabe tercihi hem dilde sesten kaynaklanan bazı zorlukları getirecek hem 
de bazı kelimelerin zaman içinde ölmesine neden olacaktır. Bu nedenle seslere uygun ve 
basit bir alfabe için titiz bir çalışma yapmak zorundayız. Ortak olarak oluşturulması plan-
lanan bu alfabede Arapça ve Farsçadan gelen gırtlak harfleri de dikkate alınarak tespitler 
de bulunulmalıdır. Ama daha öncede belirttiğimiz gibi, alfabenin basit ve kolay öğrenilir 
olma özelliği öldürülmeden bu iş yapılmalıdır. Yine ortak alfabe meselesinde bugün kul-

mesi, özlenen Türk birliğini kurması yine dil ve alfabe birliğini sağlamasıyla oluşacaktır. 
Bu nedenle bugün için dünyada en çok konuşulan diller sıralamasında yer alan Türkçe, 
kökü ve tarihi bir olan ve Türkçe konuşan Türk soylu halklarla arasında yaşanan bu alfabe 
sorununu çözmelidir. 1991 yılında yaşanan bağımsızlık kazanımları neticesinde yeniden 
gündeme gelen “Dil ve Alfabe Birliği” meselesi, tarihsel perspektiften bakıldığında, 1917 
Bolşevik devrimiyle kurulan Sovyet Rusya’dan Çarlık Rusya’sına kadar uzanmaktadır. 
Çarlık Rusya’sıyla başlayan ve Sovyetler Birliği zamanında da devam etmiş, Kafkasya 
ve Türkistan’da yaşayan Türk halkları sistemli olarak Türk-İslam kimliğinden koparılmak 
istenmiştir. Bu düşüncenin bir ürünü olarak da Türk halkları dil ve kültür tahribatı ça-
lışmalarına maruz bırakılmıştır. Çarlık Rusya’sı kendi sınırları içinde bulundurduğu Türk 
halklarının eğitimi noktasında bilinçli olarak bir geri bırakma ve Rus kültürü empoze etme 
politikası uygulamış, bu doğrultuda bazı bölgelerde açtırdığı okullarda Rusçanın öğrenil-
mesi ve Rus kültürünün yaygınlık kazanmasına çaba harcamıştı. Sovyet Rusya’sında da 
durum pek farklı olmamış ve Türk halkları yine baskı ve şiddete maruz kalmıştır. Sovyet 
Rusya’sı, özellikle konuşulan dil ve bu dile bağlı olarak kullanılan alfabe üzerinde değişik 
oyunlar oynamış, dil ve kültürüne sahip çıkmaya çalışan, tüm Türk halkları arasında ortak 
olarak okunabilecek bir gazete çıkarma hayaline dayanan ortak bir alfabe düşüncesine 
sert tepki göstermiştir. Bu açıdan Türk halklarının aydınlarını sistemli bir şekilde öldür-
meye varacak derecede şiddete dönük bir yol izleyen Rus zihniyeti, Türkistan’da yaşayan 
Türk halklarının kullandığı alfabeler üzerinde de bazı değişiklikler yaparak, iki halkın yazı 
dilinde bir birini anlamasını engellemeye çalışmıştır. Sonrasında da büyük bir oyunun 
küçük hamleleri olan siyasi hamlelerle Türk halkları arasında suni kavgalar icat edilerek, 
sanal kavramlardan şiddete dönük kavgalar çıkarmışlardır. 

Bu açıdan içinde yetiştirdiği bilim adamlarını adeta bir toplum mühendisi gibi kul-
lanarak, ilmi çalışmalar sonucunda elde ettiği verileri tüm insanlık için iyiye ve güzele 
karşı kullanmayı tercih etmemiştir. Bunun yerine, kendi sömürgelerini hafıza olarak iğdiş 
etmek, yönetimi altındaki halkların kendi tarihleriyle, kültürleriyle olan bağlarını kopara-
rak onları birbirine düşman etmek için kullanmıştır. Bu açıdan da bilimin, insanlık onu-
runu yüceltecek olan damarlarını kesmiş ve bilimsel yüceliği ayaklar altına almıştır. Aynı 
yüzyıllarda kurulan Türkiye Cumhuriyeti ise tamamen farklı bir yol tutmuş ve bu açıdan 
da ne kadar isabetli bir seçim yaptığını dünyaya göstermiştir. Yeni kurulan Cumhuriyet 
milli köklerine bağlı kalarak, kendi tarihi, dili ve kültürü ile ilgili çalışmalara hız vermiş, 
bu alanda yapılan her türlü faaliyeti de desteklemişti. Bu çalışmalar esnasında Sovyet 
Rusya’sının kendi içindeki halklarını da göz ardı etmeyen Atatürk, bir gün bu halkların 
mutlaka bağımsız kalacaklarını biliyordu. İşte tam bu aşamada Türk inkılâpları yapılmaya 
başlanmış ve bazı açılardan yapıldığı tarihte tam olarak anlaşılamayan devrimler hayata 
geçirilmişti. Atatürk’ün Türk Dünyası üzerindeki düşüncelerinin bir neticesi olarak yeni 
kurulan Türkiye Cumhuriyetinin “Latin Alfabesine” geçiş yapması; Sovyet Rusya’sının 
tam bu aşamada sömürgesi altında bulundurduğu Türk halklarını zorla “Kiril Alfabesine” 
geçirmesi; zaman kaybetmeden eğitim ve öğretimde de bazı köklü reformlara gitmesi o 
dönemde yapılmak istenenler hakkında bize önemli ipuçları vermektedir. 1920’li yılların 
sonunda Türk halklarının aydınlarını/ziyalılarını hedef alan katliamlar; Türk Halklarının dil 
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Bölgesinde, Orta Doğu’da ve Orta Asya’da gün geçtikçe güçlenen ve söz sahibi olan 
Türkiye Cumhuriyeti, Türk dünyasının entegrasyon sürecinin hızlanması için elindeki 
tüm imkanları seferber etmek mecburiyetindedir. Zira güçlü bir Türk dünyası, her zaman 
için güçlü bir Türkiye demektir. Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere tüm 
bağımsız Türk devletleri ellerinde bulunan akademisyen, araştırmacı, yazar ve eğitimci-
leriyle bu konu üzerinde yoğun bir çalışma programlarına başlamalı ve projeler üretilip 
geliştirilmelidir. Yine bu kapsamda Türk Dünyası devletleri kendi aralarında oluşturacak-
ları resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla yeni proje ve çalışmalara destek verip, bu alanda 
çalışmaya aday olan kişi ve kurumları teşvik etmelidir. Devletler arasında yapılacak olan 
ortak projeler ve çalışmalar, dil ve alfabe birliği meselesinde daha kısa zamanda bir çö-
züm yoluna gitmemize vesile olarak, önümüzdeki diğer entegrasyon sürecinin de müspet 
manada kısalmasına vesile olacaktır. Askeri, ticari ve siyasi başarılar da yine bu sürecin 
ardından daha az, ama daha disiplinli çalışmalarla gelecektir.  

lanılan Latin harflerinin üstünde durulmalı, bazı seslerin altına ve ya üstüne koyulacak 
işaretlerle bu konuda eksikliği iddia edilen noktaların bertarafına çalışılmalıdır. Özellikle 
Rus zihniyetinin yaptığı alfabe değişikliklerindeki mantık tekrar tekrar gözden geçirilmeli 
ve farkında olarak ya da olmayarak aynı hataya düşülmemelidir. Yazımızın başında da 
belirttiğimiz gibi Rusya, her Türk halkına bir alfabe uydurarak kardeş halkların bir birini 
anlamasını engellemiştir. Farklı Türk lehçelerinde konuşan halkların kullandığı alfabeler-
de temel olarak yer alan ve en çok kullanılan seslerde değişiklikler yaparak Kazakların 
Kırgızları, Tatarların Çuvaşları, Özbeklerin Gagavuzları anlamasına mani olmuştur. Böyle-
ce ortaya otuza yakın alfabe çıkaran Rusya hedefine ulaşmıştır. Bunun bir başka ispatı da 
dünyada otuz alfabesi olan ikinci bir dilin olmamasıdır. Meseleye bu açıdan bakıldığında 
ne demek istediğimiz daha kolay anlaşılacaktır. Bu nedenle alfabe ve alfabede yer alacak 
harf meselesi seçimlerinde çok dikkatli olmalı ve bu konuda yapılacak tespitlerde de gra-
mer açısından kural olarak kabul edilecek prensiplerin baştan belirlenmesi lazımdır. İlk 
beş on yıllık süreçte bazı sıkıntıların yaşanacağı bir gerçekse de, sonraki süreçte sorun 
kalmayacağını hep birlikte göreceğiz. Alfabe birliği sağlanmadığı sürece dil birliği, siyasi 
birlik, iktisadi ve sosyal birlik, ortak kültür şuuru gibi meselelerde bir birliğin oluşmasın-
dan söz etmemiz mümkün değildir. Bu birliklerin ortaya çıkması için ilk olarak alfabede 
birlik sağlanmalıdır. Eğer bu noktada bir birlik meydana getirebilirsek, bir sonraki aşama-
da ortak dil birliği kendiliğinden gelecektir. Zira alfabede birlik sağlanması zaman içinde 
ortak bir dil ihtiyacını doğuracak ve kendisine karşı kayıtsız kalmanızı imkânsız kılacaktır. 
Bu nedenle ortak dil biriliği için ve diğer meseleler için elzem olan ilk adım, birinci aşama 
alfabe birliğidir. Eğer bu dediklerimiz gerçekleşirse Gaspralı İsmail’in dile getirdiği “dilde, 
fikirde, işte birlik” düşüncesi de gerçekleşecektir. 

Yine Türk dünyası ülkeleri kendi lehçeleri ve alfabeleriyle ilgili çalışmalarını başlatarak 
bu konuda karşılıklı projeler üretilmeli, üretilen proje ve çalışmalar belli bir kıstasa tabi 
tutulup derecelendirilmelidir. Neticede de en iyi çalışmalar desteklenerek “Dil ve Alfabe 
Birliği” konusundaki açmazlar çözüme kavuşturulup, Türk dünyasında beklediğimiz ve 
arzuladığımız entegrasyon süreci hızlanmalıdır. Dil ve Alfabe birliği meselesinin bir başka 
boyutu da elimizde olan dilin değerini bilmekten geçmektedir. Bugün Türkçenin dünya-
daki tek matematik dil olduğu gerçeğine vurgu yaparak, meselenin bu yönünü ortaya 
çıkarmalıyız. Aslında bazı Türk Cumhuriyetlerinin 1991 yılından bu yana yaptıkları çalış-
malarla dil ve alfabe birliğinde ilk adımlar zaten atılmıştı. Biz bugün için, bu küçük adım-
lara yenilerini eklemek ve bu alandaki adımlarımızı hızlandırmak zorundayız. 1991 yılında 
Azerbaycan, 1993 yılında Türkmenistan ve Özbekistan, 1994 yılında da Karakalpakistan 
Latin alfabesine geçme kararı almışlardı. Gagavuz Türkleri ve Kırım Türkleri de bu yeni 
alfabeyi kullanmaya başlayarak bazı süreli yayınlarını yeni alfabede basmaya başlamış-
lardır. İşin bir başka boyutu da Türkiye’nin Latin harflerine çok daha önceden geçmesi ve 
bu konuda daha tecrübeli olmasıdır. Bu açıdan Türkiye, Latin harflerine geçen Türk Cum-
huriyetleriyle ilişkilerini bu mesele açısından daha derinleştirmeli ve alfabe değiştirecek 
diğer Türk Cumhuriyetlerine de bu konuda yardımcı olmalı ve destek vermelidir.  
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2010 YILI 
AHMET ZEKİ VELİDİ TOGAN YILI VE MİRASI

Kutluhan YAZICI
Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Türk Ülkeleri Kültür Bakanları Konseyi’nin, Ahmet Zeki Velidi Togan Yılı olarak ilan 
ettiği 2010 yılının bu son ayında; meşhur Başkurt bilim ve ilim adamının kültürel mira-
sını tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliklerden biri olan bu sempozyumu düzenleyen 
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve Avrupa Lefke Üniversitesi ile bu etkinliği tebliğ, 
sunum, görüş ve düşünceleriyle katılan tüm katılımcılara Türk Dünyası adına teşekkür 
ediyorum.

Böylesine anlam ve öneme sahip bir sempozyumun bir katılımcısı olmaktan duy-
duğum onuru vurgulamak istiyorum ve daha da onurlandığım husussun ise; merhum 
Ahmet Zeki Velidi TOGAN’ı Türk Milletine bıraktığı ve her yaşayan nesile emanet ettiği 
kültürel ve ilmi mirasını sizlerle paylaşacak olmamdır.

Bu vesile ile Merhum Ahmet Zeki Velidi TOGAN rahmetle anmak, yaşayan neslini de 
saygıyla anmak istiyorum.

Tarihe mal olmuş, tarihi yazan ve tarihin yazdığı bir şahsiyeti kısacık bir tebliğde an-
latmanın zorluğundan kaçamayan bir kardeşiniz olarak, Merhum TOGAN’ı bu oturumun 
başlığına ve içeriğine uygun olarak sunmanın gayreti ve heyecanı içinde olacağım, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum.
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Babasından aldığı ilk tahsil, köyünden kaçarak geldiği Kazan “Kasimiye” medrese-
sinde ki eğitimi, fazla değil bir sene sonra aynı medresede Türk Tarihi ve Arap edebiyatı 
muallimi olarak çalışmaya başlaması,

 1908 yılından itibaren çeşitli Türk dergi ve gazetelerinde makaleler yayınlatmaya baş-
laması,

1912 yılında, ilk kitabı olan “Türk ve Tatar Tarihi” eserini neşretmesi,
1913-1914 yıllarında eski elyazmalarını araştırmak amacıyla Orta Asya’ya yaptığı iki 

seyahat, sonrasında 1923 yılında Orta Asya yoluyla Rusya’dan ayrılan Ahmet Zeki Velidi 
Togan, artık muhaceretteki ilmî faaliyetlerine başlamış ve bilim alanındaki çalışmaları,

Bu dönemde o bir taraftan birçok yeni tarihî kaynak ortaya çıkararak, makale ve kitap-
lar yayınlarken, diğer taraftan da Viyana Üniversitesinden aldığı doktora, 

Muhaceret yolunda keşfettiği “İbn Fadlan Seyahatnamesi” üzerine yaptığı doktora 
çalışması,

“Umumi Türk Tarihine Giriş”, “Oğuz Destanı”, “Tarihte Usul”, “Kuran ve Türkler”, 
“Yeni Türkistan ve Yakın Mazisi” gibi Türk bilimi için daimi müracaat kitabı olacak eser-
leri,.

Birçok uluslararası konferans,
Yabancı dillerde yaptığı birçok yayın,
Bilimsel araştırmalardaki üstün başarılarından dolayı Avrupa’nın bazı ilmî kurumları-

na üye seçilmiş olması, 
İran Eğitim Bakanlığın’dan Altın Nişan verilmesi,
2008 yılında hayatında önemli yer alan Saint-Petersburg şehrinin Saint-Petersburg 

Üniversitesi Doğu Diller Fakültesi’nde Türkiyat Araştırmaları Merkezi açılması ve avlusu-
na büstünün konulması,

Uluslararası bilim dünyasında daha yaygın olarak tanınmasının ve algılanmasının en 
önemli ve somut araç ve sonuçları olmuştur. 

1953 yılından başlayıp, vefatına kadar kurucusu olduğu İstanbul Üniversitesi İslam 
Araştırmaları Enstitüsü başkanlığını yürütmesi,

Aralık 1990’da Ahmet Zeki Velidi Togan’ın doğumunun 100. yıldönümü dolayısıyla 
Başkurdistan’ın başkenti Ufa’da yapılan uluslararası ilmi konferansla bilim adamının ilmi 
mirasının öğrenilmesinde yeni bir dönem başlamasıyla,  “Velidi Okumaları” adını taşıyan 
bu ilmî konferansların bir gelenek haline gelmesi,

Eserlerinin geçen asrın doksanlı yıllarından başlayıp başta memleketi Başkurdistan 
olmak üzere birçok ülkede tekrar yayınlanmaya başlanması,

“Hatıralar” adlı eserinin, Türkçe dışında Başkurtça, Rusça, kısmen Özbekçe ve Ja-
ponca yayınlanması,

 Başkurdistan Cumhuriyeti Milli Kütüphanesin artık “Başkurdistan Cumhuriyeti Ah-
met Zeki Velidi Togan Milli Kütüphanesi” adını alarak bilginin adını yaşatması, 

Mensubu bulunduğu milletinin değerlerine vakıf olabilmek ve bu değerleri bütün hüc-
relerine kadar yaşabilmek, sıkıntılı ve buhranlı bir süreç geçiren coğrafyasının dertleri 
ile meşgul olabilmek ideali ile köyünden kaçarak Kazan diyarına göç eden 18 yaşında ki 
bu genç, doğumunun 120 nci yılında, bu ülküyle çıktığı kutlu yürüyüşü, miras bıraktığı 
eserleri, ilmi görüş ve düşünceleri ve hepsinden daha önemlisi mücadele azmi ve iradesi 
ile Türk Dünyasının ortak iletişim dili olmuştur.

Merhumun ülküsü, Türk dünyasının ülküsü olmuştur.

Bugün dünya coğrafyasının her kilometre karesinde yaşayan ve kendini Türk adde-
den insanoğlunun ortak dilidir, Merhum Ahmet Zeki Velidi TOGAN ….

Türk denen güzel millet yaşadıkça, bu milletin ortak dili Türkçe yaşadıkça, merhum 
Ahmet Zeki Velidi TOGAN’da yaşayacaktır.

O sadece Türk dünyasının değil, sağduyu sahibi tüm evrensel aktörlerin ve insanlı-
ğında ortak iletişim dili olmuştur. Mensubu olduğu milletin ve coğrafyanın hak ve hürri-
yet mücadelesinde verdiği katkı, aynı zamanda Türk’ü anlamaları, Türk’ü tanımları nok-
tasında evrensel düşünce ve görüşlere önemli bir mihmandarlık yapmıştır ki; bu katkı, 
dünya uluslarının özgürlük mücadelesinde en az Fransız İhtilali kadar bir anlama sahiptir 
ki; bu anlam, Türk’ün, dünya barışına vereceği önemli mesajların evrensel aktörlerce al-
gılanmasında tarihi bir işlev üstlenmiştir.

Merhum Togan’ı Türkoloji bilimine ve tarihçiliğe yönelten pek çok sebepten birisidir 
dünya barışı…

Ona göre; Tatar aydınlarının yeniden dirilişi, köleleştirilmiş ve yoksullaştırılmış Av-
rasya Türklüğünün yeniden çağdaş medeniyetler seviyesine kendi çabası ile ulaşmasına 
güzel bir örnek olacaktır. Rusların çok iyi bildiği fakat insanlığın henüz farkına varamadığı 
“Yurtta Sulh Dünyada Sulh” ülküsü, dünyanın barışının sağlanması ve insanlığın özgür 
ve eşit geleceğinin kurulması anlamında çok iyi işlenmeli ve öğretilmeliydi…

Ve bilinmelidir ki, uzlaşmacı ve nimet-külfet ölçeğinde tüm diğer milletlerden çok 
daha paylaşımcı olan Türkler, hoş görüsünün ve barışçılığının kurbanı olmuş ve bu ne-
denle tarihi dönemlerde köleleştirilmişlerdir. Rus emperyalizminin Türk toprakları üzeri-
ne kurduğu imparatorluk, Türklerin hoşgörü ve uzlaşmacı felsefesinden doğmuştur. Zeki 
Velidi Togan bu durumu ve mankurtlaşmayı çeşitli makalelerinde ve tarih kitaplarında 
özelikle vurgulamaktadır.

Togan’ın Türk tarihinin ve medeniyetinin insanlık tarihindeki yeri ve öneminin özel-
likle Avrupa ve Rusya’da araştırılmaması, bilinmemesine kızmış olması ve Avrupa üni-
versitelerinde Türk-Moğol tarihine ilişkin Kürsü kurması gerçekten de takdire şayandır.

Meşhur Alman bilim adamı Prof. Dr. P. Kahle, Tanınmış şarkiyatçılardan Karl Jahn 
gibi bilim adamlarının algılaması da zaten bu yöndedir.

Aslında çok kimsenin yorum ve tasdiğine de ihtiyacı olmayan bir yaşam çizgisi.



21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 545544

Kongresi’nin bağımsız Türk cumhuriyetleri ile ittifak kurmasını istiyordu.

Azerbaycan Cumhuriyeti, Buhara Halk Cumhuriyeti ve Harezm Halk Cumhuriyeti ile 
Başkurdistan’ın ve Tataristan’ın birleşmesini ve Lenin’in bu planı kabul etmesini öner-
miştir. Ancak, Sultan Galiyev’in “Sosyalist Turan Devleti” ve Turar Rıskılov’un “Türkis-
tan Sosyalist Cumhuriyetler Birliği” planlarını da reddetmemiştir. Böylece Zeki Velidi 
Togan, halkının ve Türklüğün özgürlüğü ve eşitliği için, tarihçi ve Türkolog kimliğinin 
üzerine siyasi liderliği de koyarak Başkurt temsilcisi görevi ile Bolşeviklerin meclisine 
katılmıştır.

Rus devrimini Türklere ve Müslümanlara yönelmiş bir diktatörlüğe dönüştüren bu 
uygulamalara Togan çok sert tepki göstermiş ve Bolşevikleri, Rus olmayan milletleri ve 
özellikle Türk Tatarlarını köleleştirmekle suçlamıştır.

Bu iddialar ve yerinde tespitler sonucunda Togan, Türkiye ve Japonya ajanı olmak-
la suçlanmış ve devrim karşıtı faaliyetleri gerekçe gösterilerek dönemin Müslüman 
âlimlerinin devrime karşı örgütlenmesini engellemek gerekçesiyle hakkında tutuklama 
kararı çıkarılmıştır.

Bu karardan sonra Togan’ın Rusya’da barınması imkânsız hale gelmiş ve 1925’te 
Türkiye’ye iltica etme kararı almıştır. Togan; bir tarihçi, bir folklorcu ve bir Türkolog gö-
züyle devrimin Rus olmayan bütün halkların tarihi ve kültürel dokusunu parçalamaya 
başladığını ve bunun planlı bir devlet politikasına dönüştüğünü 1920’lerde çok derinden 
hissetmiş ve Bolşevik devrimin en ateşli savunucularından olan Tatar komünistlerine 
mümkün olduğunca anlatmıştır. 

Hatta Bolşevik devrimcilerin Türklere ait mezar taşlarını ve türbeleri yok ederken bun-
ların fotoğraflarını çekmiş ve 1923’ten sonra Avrupa’daki meslektaşlarına ve bazı ünlü 
Türkologlara bu durumu belgeleriyle anlattığı ortaya çıkmıştır.

Togan, Türk dünyası ve Türk halkları arasında hiçbir ayrım yapmadan dünya Türklü-
ğünü temsilen 1924’te Berlin’de “Türkistan Millî Birliği” adındaki derneği kurarak men-
subu olduğu milletinin siyasi ve kültürel haklarını savunmaya devam etmiştir.

“Türklüğün Mukadderatı Üzerine” adlı eseri, Çarlık ve Bolşeviklik rejimlerinin 
Türkistan’ı nasıl yağmalandığını ve Türklere ait kültür varlıklarının nasıl yok edilmek is-
tendiğini ayrıntılarıyla ortaya koymaktadır. 

Kırımlı İsmail Gaspıralı’nın “dilde, fikirde, işte birlik” fikirlerini yaşatan ve Tatar ce-
ditçiliğini çağdaşlaştırarak bilimsel tarihe mal eden ve Türkoloji biliminin Türkleri incele-
mesine yeni metotla yaklaşılmasını sağlayan dünya çapında bir şahsiyettir.

Avrupa üniversitelerinin yüksek öğrenim metotlarını ve bilim disiplinlerini öğrenerek 
Türk ve Müslüman dünyasında eğitimi ve bilimi yönlendirmek ve Türk tarih araştırmala-
rını bilim disiplinleri kapsamında yeni yöntemlere bağlamayı amaç edinmiştir.

Onun hakkında Başkurtça, Rusça ve Türkçe birçok edebi eserler yazılması, belgesel 
filimler hazırlanması,

Hayatının son yıllarında büyük projesi olan çok ciltli “Türk Kültür El Kitabı” üzerinde 
ki çalışmaları,

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY’un 2010 yılını adına atfetmiş olması bir 
dizi etkinlikle anması da, merhumun Türk-İslam tarihi araştırmacıları ve uzmanlarının or-
tak iletişim değerlerinin en üst ve öncü noktasında bulunduğunun en somut göstergeleri 
olmuştur.

Gazneliler, Karahanlılar döneminden sonraki Asya Türklüğünün, tarih kitaplarından 
çıkarılıp atıldığı, orta öğretimde eski Yunan’ın site savaşlarının bile isimleri ve tarihleriyle 
öğretildiği, 19/20yy. boyunca Türkistanda, Azerbaycanda yaşanan olaylardan bu bölge-
lerdeki Rus ve Çin emperyalizmine karşı verilen savaşlardan tek kelime söz edilmediği. 
Bir diğer deyişle, Kayı boyu Anadolu’ya geldikten sonra, Asya’da Türk kalmamışçasına 
bir eğitim düzeninin uygulandığı bir ortamda, bir coğrafya da verdiği bu mücadele insanı, 
bu süreçten sonra Türk Tarihini yazan Türk’tür, onun eserlerine ve mirasına sahip çıkan 
ve bir örneğini burada yaşatan nesil de Onu tarihe yazan nesil olarak, Geçmiş ile gelece-
ğin ortak iletişim değerine sahip çıkmaktadır. 

Sağduyulu evrensel değerlerin sahip çıktığı Türk, Nesiller boyu sürdürülen “Tarihi 
kökleri yok sayma politikası ve eğitiminin bir sonucu olarak kendi öz milletinin zindan-
larına layık görülürken işte bugün her kilometre karesinde ortak bir değer olarak kabul 
görmüş ve gönül erlerinin yad-ı olmuştur.

Kim bilebilir di ki, bir gün Ruslara karşı verdiği kimlik mücadelesini, öz gardaşlarına 
da verecek diye…

Evet bugün artık merhuma, tarihçi, tarih yazan adam, tarihin yazdığı adam, büyük 
Türkolog, İslam araştırmacısı gibi hitabetlerde bulunsak da, her şeyden en önemlisi Tür-
kistan Millî Birliği’nin kurucusu ve ilk başkanı olarak verdiği mücadele azim ve iradesi 
Onu bir Türk kahramanı, bir destan kahramanı olarak ortak iletişim değerimiz noktasına 
taşımaktadır.

O artık bir Oğuzkağan, bir Bilgekağan, bir Kutluk-Kağan, bir Alparslan, Bir Osman 
Bey, Bir Atatürk’tür. 

Ekim 1917 Devrimi, Türkistan’ın özgürlüğü için yeni bir umut olmuş ve özellikle Türk 
ve Müslüman kongrelerinde ön plana çıkan aydınlar sosyalist devrimin özgürlükçü temi-
natlarından yararlanmayı ve Türkler ile Rusların eşit halklar olarak yaşamasının anayasal 
hak olarak uygulanmasını planlamışlardır. Bu planlama kültür bölünmelerin durdurulma-
sı ve Türk tarih ve dil birliğinin yeniden kazanılmasını esas almıştır.

Zeki Velidi,  Rus baskıları ile Türkler tarafından kurulmuş olan bölgesel ve yerel 
muhtar hükümetler olan Kırım Muhtar Hükümeti, kendi liderliğindeki Ufa Bütün Rusya 
Müslüman Türk-Tatarları Muhtar Hükümeti Türkistan Muhtar Hükümeti ve Alaş- Orda 
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Yani merhum Ahmet Zeki Velidi Toganı,  Başkurt ulusunun kahraman yiğidi olarak 
nam alan bu destanı abideleştiren ve 2010 yılını “Ahmet Zeki Veli Togan Yılı” olarak 
Türkiye’de ve Türk Cumhuriyetlerinde bilimsel etkinliklerle anılmasına vesile olan, TÜRK-
SOY teşkilatının, 

Türk dünyasının yetiştirdiği aydınların anılışında, Türk gençliğinin kendi medeniyet 
kurucularının yeterliliğini ve bilim insanı düzeyini tanımasında çok yönlü yararlılıklar gös-
terdiği hakikatinin bir tezahürü de bu sempozyum olmuştur ki;

Bu fark ediş ve bu büyük gelişmede bir nebzede olsa emeği ve katkısı olanlara, en 
kalbi tebriklerimi sunuyorum.

 
 

 
 
 

Bu oturumun ana konusu olan ortak iletişim dilimiz, Türk dilini ve Türkiye Türkçe’sini, 
Türklüğün mukadderatı olarak değerlendirmiştir. Tıpkı Gaspıralı İsmail Bey’in Osmanlı 
Türkçe’sini, Türk dünyasının anlayacağı müşterek bir edebî dil haline getirme mücadele-
sini, Türklüğün var olma nedeni görmesi gibi…

Türk dünyası ortak iletişim dili ve değerleri üzerine araştırmalar, çalışmalar yapmak 
üzere Türk Cumhuriyetlerindeki dil enstitülerinin, dil kurumlarının desteğiyle uluslar ara-
sı araştırma enstitüsü kurulmalı ve bu araştırma enstitüleri merhum TOGAN gibi, Türk 
dünyası ortak iletişim değerlerinin mirasına sahip çıkmalı ve bu mirasın gelecek nesillere 
aktarımını ideal edinmelidirler. 

Türk halklarının bütün ortak iletişim değerleri belirlenmelidir. 

Türk halkları birbirinin edebi eserlerini okumalı, okutmalıdır. Okul kitaplarında her 
Türk değeri hak ettiği yeri almalıdır.

Türk dünyası ortak edebiyatının kaynak eserleri destanlar, masallar, ninniler, atasözle-
ri ve merhum TOGAN gibi her cumhuriyette ayrı ayrı yayımlanmalıdır. 

Bu edebi eserlerin bütün Türk dünyasının ortak ürün leri olduğu bilinci yaygınlaştırıl-
malıdır. 

 Türk dünyası şair ve yazarlarının eserleri diğer leh çelerde de yayımlanmalıdır. Bu 
eserler ortak Türk alfabesiyle yayımlanmalı, sayfanın bir ta ra fında özgün metin karşısın-
da ise aktarması bulunmalıdır.  

Türk cumhuriyetlerinin radyo ve televizyon yayınlarının Türk halkları tarafından iz-
lenmesi sağlanmalıdır. Yayınlar Türk dili ile yapılmalıdır. Televizyonlarda Türk halklarının 
filmleri merhum TOGAN gibi ortak değerler özgün şekilleriyle anlatılmalı ve izletilmelidir. 

Türk dünyasındaki sanat ve kültür ilişkileri karşılıklı olarak geliştirilmeli, güçlendiril-
melidir. Müzik, sinema, tiyatro gibi sanat türleri ortak iletişim dilinin gelişmesine yardım-
cı olmalıdır. 

Türk halkları arasında iletişimi artıracak ve geliştirecek bir başka unsur ise internettir. 
İnternette Türk halklarının ortak değerleri paylaşılmalıdır.

Bugün google’dan arama yaparken “Ahmet” yazdığımızda birinci sırada “Ahmet 
Kaya” değil, 

“Ahmet Zeki” diye aradığımızda “Ahmet Zeki ÜÇOK” değil,
Ahmet YESEVİ, Ahmet Zeki Velidi TOGAN çıkmalıdır. İşte ortak değerlerimizi 

Google’da bile hak ettiği değere taşımak bilincinde olabilecek bir nesil için çalışmalarımı-
zı yürütmeliyiz ve bu değerlerin mücadelesine uygun bir mücadele ülküsü belirlemeliyiz.
Başkurdistan – gülistan,  
Burada doğmuş,  
Burada büyümüş 
Başkurt denen aslanı



21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu 549548

DEĞİŞEN AVRASYA VE 
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ:
HAYALLER VE GERÇEKLER

Zharmukhamed ZARDYKHAN
Kazakistan KIMEP Öğretim Görevlisi

Kuruluş tarihi 1990’lı yılların ortalarına kadar uzanan ve günümüzde Dünya nüfu-
sunun neredeyse dörtte birini kapsayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve faaliyetleri 
çoktan beri dünyanın siyasi gündemini meşgul etmekte olan bir konu haline gelmiştir. 
Dünya’nın en kalabalık nüfusu ve en hızla büyüyen ekonomisiyle bölgesel ve global bir 
Süper Güce dönüşülmesinden korkulan Çin Halk Cumhuriyeti ile SSCB’nin dağılma süre-
cini atlatarak tekrar güçlü ve nüfuzlu bir Dünya gücüne haline gelmeye heveslenen Rus-
ya Federasyonu’nun bu örgütün kurucuları ve en etkin iki üyesi olması itibarıyla başta 
ABD olmak üzere, Avrupa Birliği’nin, bölgesel ülkelerinin ve Islam Dünya’sının bu örgütü 
yakından takip etmesi de beklenilen bir durum olagelmiştir. Türkiye ve Türk Dünya’sı 
açısından ŞİÖ‘nün özel önemi, Tacikistan’ın yanısıra, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden 
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın bu örgüte üye olmasıyla döğrudan bağlantılı ol-
maktadır.

Örgüt isminin dünya kamuoyuna yansıması ise bölgesel bir güvenlik ve işbirliği te-
şebbüsü olmasından öte, Soğuk Savaşın sona ermesinden sonra dünyanın tek hakim 
gücü olduğununa inanılan ABD’nin kurduğu hegemonyasına karşı etkin ve muhalif bir 
bloğun kurulması olarak yer aldı. Her ne kadar ŞİÖ’nün kuruluş tarihi ve genişlemesi 11 
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gerçekleşmesi bağımsızlığa yeni kavuşan bu devletleri silahlanma yükünden ve gereksiz 
gerginlik yaratma ihtimalinden kurtaracaktı. Son olarak da, Şanghay Beşlisi’nin askeri bir 
sılahsızlanma anlaşma olmasının dışında, iktisadi işbirliği olanağı da mali sıkıntı çeken 
bu yeni devletlere çok cazip gelebilirdi. 

Ağustos 1995’te gerçekleştirilen Bişkek zirvesinde imzalanan bildiride, taraflar kendi 
topraklarını ‘Şanghay Beşlisi’nin herhangi bir üyesinin egemenliğini, güvenliğini ve kamu 
düzenini tehdit edebilecek eylem ve teşkilatlanma için kullanılmasına izin vermeyeceğini 
taahhüt etmiştir.4 Öte yandan, her ne kadar gayrı-resmi olarak yapılmış olsa da, tarafların 
bölücülük ve ‘İslami fundamentalizm’i kınaması, başta Çin ve Rusya olmak üzere, bölge-
deki birçok rejimin menfaatine uygun geliyordu.

Örgütün genişlemesi ve taraf devletlerinin dış siyasetine daha baskın bir rol edinme 
süreci Vladimir Putin’in önce Başbakan, sonra da Başkanlık görevini üstlendiği 2000 yı-
lından başlamıştır. İşin aslı, Putin’in Kuzey Kafkasya’da ‘teröre ve bölücülüğe karşı’ yü-
rütmekte olduğu kanlı savaşa Batı’dan yeterince destek alamayışı ve hatta kınanaması 
yatıyordu. İşte Örgütün asli amaçları dışına sapması ve dar kapsamlı bir örgüt olmaktan 
çıkma süreci bu döneme rastgelmekteydi. Bunun göstergesi de, Çin  yada Rusya ile ortak 
sınırı bulunmayan, fakat ülke içindeki muhalefeti şu ya da bu şekilde İslami hareketlere 
bağlamayı alışkanık haline getirmiş olan Özbekistan’ın Duşambe Zirvesine katılması sa-
yılabilir. Aynı bağlamda, insani müdahale ve insan haklarının korunması bahane edilerek 
taraf devletlerinin iç işlerine karışılamayacağı ilkesinin tekrar teyit edilmesi de tesafüs 
olamasa gerek.5 Bölgesel sınır güvenliği sorununu çözmeye yönelik kurulmuş olan dar 
amaçlı örgütün geniş siyasi destek ve meşrulaştırma aracına dönüşülmesi de Moğolis-
tan, Hindistan ve İran gibi bölge devletler arasında katılma arzusu yaratmıştır. Bu tarihten 
itibaren, ‘Şanghay Beşlisi’nin adı ‘Şanghay Forum’una çevrilmiştir.  

Bu aşamada, birbirinin iç işlerine karışmama sözü veren Çin ve Rusya’nın yakınlaş-
ması, her iki tarafın Tibet, Doğu Türkistan ve Kuzey Kafkasya gibi sorunlu bölgelerinde 
yürüttüğü baskıcı ve sert siyaset ve müdahalesine karşılıklı olarak desteklemesi Şanghay 
Forum’u çerçevesinde de süregelmiştir.6 Orta Asya devletleri de kendi açısından bölücü-
lük ya da ülke bütünlüğünün ihlali sorununa bölgesel bazda güvenceler almış olması da 
işlerine geliyordu.   

Fakat 2000’den, yani Vladimir Putin’in Rusya Federasyonu Başkanlığına geldiği yıl-
dan itibaren, bu ana kadar dar ve pratik kapsamlı bir bölgesel anlaşma zemini olan Şang-
hay Forum’un çok taraflı, geniş kapsamlı ve karışık yapılı bir uluslararası örgüte dönü-
şüm süreci başlamış oldu. 2001 Şanghay Zirvesiyle resmiyet kazanan Şanghay İşbirliği 
Örgütü (ŞİÖ)’nün kuruşunu, Haziran 2002 Saint Petersburg zirvesinde kabul edilen ŞİÖ 
Beyannamesi ve Bölgesel Terörle Mücadele Ajansı’nın kuruluş anlaşması izledi.7 Örgü-
tün genişleme teşebbüslerinin sonucu olarak Özbekistan’ın ŞİÖ’ne katılması da aynı yıl 
gerçekleşmiş oldu. 
4    Panorama No. 33 (27 Ağustos 1999).
5    Panorama (Almaty), No 27 (9 Haziran 2000).
6    Amalendu Misra, “Shanghai 5 and the emerging alliance in Central Asia: The closed society and its enemies.” Central Asian Survey 20, No. 3 
      (2001), p. 307.
7    Murat Laumulin, The Shanghai Cooperation Organization as ‘Geopolitical Bluff’? A View from Astana (Paris: 2006), p. 4.

Eylül saldırılarından önce yer almış olsa da, örgütün ABD’nin yürüttüğü ve terörü bahane 
ederek Orta Asya ve Ortadoğu bölgelerinde nüfüz kurmayı amaçladığı iddia edilen Irak ve 
Afgananistan’daki savaşa karşı Çin ve Rusya’nın ortak ve karşı bir hareketi olarak algılan-
dı. Hatta, Hindistan ve Iran gibi ülkelerin örgüte gözlemci statüsünde katılması da ABD’ye 
ve Batı’ya kafa tutan yeni bir bloğun doğuşu olarak anılmaya başladı.

Halbuki, üye ülkelelerin üst düzey yöneticilerinin sıkça telaffuz ettiği lafları gözardı 
edip işin aslına bakacak olursak, işlevsellik, uyumluluk ve etkinlik açısından Şanghay 
İşbirliği Örgütü’nün çok derin ve uzun vadede pek de aktif ve belirleyici bir rol oynama-
sını engelleyecek bir temeli olduğu görülebilir. Özellikle, kısa vadedeki olumlu ve imaja 
yönelik tavrını bir kenara koyarsak, örgütün iki temel taşının, yani  Rusya ve Çin’in, Orta 
Asya üzerindeki rekabeti onların tamamlayıcı ve paylaşıcı yanına üstün gelmesi pek de 
muhtemeldir.   

Kuruluş aşamasında bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konularındaki işbirliğine 
yoğunlaşan bu örgütün misyonu ileriki yıllarda siyasi işbirlik, ekonomik, bilimsel, kültü-
rel ve çevresel ilişkilere kadar genişlemesi ve yoğun ve karmaşık işlevsel ve kurumsal 
yapıya börünmesi, örgütün etkin faaliyeti açısından da soruları yanında getirmiştir. Bu 
makale işte bu hususları gözönünde tutarak, Çin, Rusya ve Orta Asya devletleri açısından 
Şanghay İşbirliği Örgütü’nü ele alarak bazı soruları yanıtlamaya çalışmaktadır.

26 Nisan 1996 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti ile komşuları olan eski Sovyet Cum-
huriyetlerinden Kazakistan, Kırgızıstan, Tajikistan ve Rusya Federasyonu  arasında imza-
lanan Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması ile kurulmuş olan 
‘Şanghay Beşlisi’nin ortak hedefi, 100 kilometrelik sınır bölgesini sınır muhafızları dışın-
daki ordu mensupları ve askeri teçhizattan karşılıklı olarak arındırmak, karşı tarafı hedef 
alabilecek her türlü askeri tatbikattan kaçınmak ya da sınırlandırmak olmuştu.1 Ayrıca, 
taraflar herhangi olumsuz askeri faaliyetlerin önünü kesebilmek amacıyla diğer tarafların 
askeri tatbikatlarına gözlemci olarak katılabilecekti.2

Aslında, Çin ile sınırı olan eski Sovyet cumhuriyetlerinin biraraya gelerek müzakereler 
yürütmesinin temelinde SSCB’nin dağılma sürecinde oluşan dağınıklığın giderek büyü-
yen ve etkin siyasi, askeri ve ekonimik bir güce dönüşen Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 
kendi lehine kullanılmasını engelleyecek bir yasal çerçeve oluşturma gayesi yatıyordu.3 
Bu durum Çarlık ve Sovyet dönemlerinden beri süregelen ve zaman zaman açık çatışma-
ya bile sebep olan sınır ve toprak iddiaların varlığı gözününe alınırsa, yerinde bir teşeb-
büs olarak görünmektedir.

Aslında, Orta Asya devletlerinin ‘Şanghay Beşlisi’ne etkin olarak katılma çabalarının 
altında da muhtelif avantajları da yok değildi. Birincisi, ‘Şanghay Beşlisi’ bölgenin üze-
rindeki hakimiyeti su götürmez bir gerçek olan bölgenin iki başat gücü olan Rusya ile 
Çin’le birarada iletişim kurabileceği yegane ortam olabilirdi. İkincisi, Anlaşma husularının 

1    L. K. Bakayev & N. O. Urpekov, Voennaya i vneshniaia bezopasnost’ Kazakhstana na poroge XXI veka (Almaty: 1998) 41.
2    “PRC: 5-nation military agreement signed in Shanghai,” Xinhua (26 April 1996).
3    Chien-peng Chung, “The Shanghai Co-operation Organization: China’s Changing Influence in Central Asia,” The China Quarterly, No. 180 
      (December 2004) 990.
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rupa Birliği’nin yansıttığı ve kimlik ve ideolojinin öne çıktığı geleneksel bölgeselcilikten 
farkı, çıkar odaklı olmasında yatmaktadır.13

 Bu açıdan bakılacak olursa, Çin’in Şanghay İşbirliği Örgütü araçılığıyla bölgedeki 
Amerikan hegemonyası ve onun peşinde sürüklediği demokratikleşme ve iktisadi küre-
selleşmesini engelleyecek siyasi ittifak oluşturma çabasını görebiliyoruz. Doğal olarak, 
Çin ABD’nin bölge ülkelerle stratejik ittifak kurma teşebbüslerini kendi siyasi ve iktisadi 
güvenliğine bir tehdit olarak algılamaktadır.14 Fakat, giderek büyümekte olan ekonomisi 
için hayati önem taşıyan Orta Asya doğal kaynaklarına ulaşma ve kontrölü bakımından 
hem ABD’yi hem de Rusya’yı kendine rakip olarak görmektedir.15 

Güvenlik açısından bakılacak olursa, Çin’in Şanghay İşbirliği Örgütü ve anlaşmaları 
aracılığıyla Doğu Türkistan’daki ‘bölücü’ hareketleri kontrol altına almak en önemli çıkar-
ları arasında yer almaktadır.16 Bu durum, Doğu Türkistan nüfusunun büyük bir bölümünü 
oluşturan Uygur’ların en kalabalık ve etkin diaspora gruplarının ŞİÖ’ne üye Orta Asya 
devletlerinde bulunduğunu ve sayıları yarım milyona vardığını gözönüne alacak olursak, 
pek de önemsiz sayılamayacaktır.17

Rusya’nın bölge siyasetinin Çin siyasetinden ayıran en temel husus, siyasi ya da gü-
venlik çıkarları uğruna, iktisadi çıkarlarının rahatlıkla gözardı edilebilmesidir. Bunu, ör-
neğin, Rusya’nın farklı devletlere uyguladığı farklı doğal gaz fiyatlarından görebiliyoruz. 
İşin diğer ilginç yanıysa, Rusya’nın bir taraftan SSCB’nin dağılış sürecini izleyen yıllarda 
kaybettiği nüfuzun geri kazanılması ve bölgeye etki kurmaya uğraşan ABD ve AB gibi 
aktörlerin katılımını sınırlama çabasına koşut olarak ŞİÖ gibi Çin çıkarlarını bölgede pe-
kiştirecek açılımlarına heveslenmesi.      

Her ne kadar Rusya ve Çin ŞİÖ’de tartışmasız iki lider olsa da, Rusya açısından Orta 
Asya geleneksel etki alanı olarak kabul edilmekte ve Çin’in giderek artan müdahalesi her-
kesten çok Rusya’yı rahatsız etmektedir. Bir zamanlar Rusya’daki bazı milliyetçi çevre-
lerin ağız alışkanlığı haline getirdiği ‘Hint Okyanusu’nda botlarımızı yıkama’ hevesinde 
günümüzde pek bir eseri kalmamış gibi göründüğü bu zamanda, Rusya’nın ‘Arka bahçe-
si’ sayıldığı ve dış siyaseti açısından neredeyse ‘Son kalesi’ olarak gördüğü Orta Asya’da 
giderek güçlenen Çin’in rolü aslında Rusya’nın en çok çekindiği fobyası oluvermiştir.18 
Hele Rus nüfusunun korkunç bir hızla azalmakta olması ve Çin nüfusunun neredeyse 
onda biri haline gelmiş olması bu tedirginliği pek de haksız kılmamaktadır.

Aslında, Orta Asya’da giderek artmakta olan Çin etkisinin farkında olan Rusya’nın 
olumlu ve umutlandırıcı siyasi ve diplomatik söylemlerine karşın, ŞİÖ’nün işleyen bir 
iktisadi ortaklığa dönüşmesine engel koyması süreklilik kazanmaktadır.19 Son yıllarda 
Rusya’nin BDT, Avrasya İktisadi Topluluğu ve Gümrük Birliği çerçevesinde canlandır-
maya çalıştığı ekonomik entegrasyonun temel amaçı Çin’in saldırgan iktisadi siyaseti-
13    Chien-peng Chung, “The Shanghai Co-operation Organization,” 993.
14    Chien-peng Chung, “The Shanghai Co-operation Organization,” 993.
15    Amalendu Misra, “Shanghai 5 and the emerging alliance in Central Asia: The closed society and its enemiesö” 310.
16    Laumulin, The Shanghai Cooperation Organization as ‘Geopolitical Bluff’, 10.
17    Chien-peng Chung, “The Shanghai Co-operation Organization,” 995.
18    Sergey Luzyanin, “Central Asia in Trilateral Cooperation: Regional Potential and Resources of SCO,” China Report 43, No. 2 (2007), 238.
19    Laumulin, The Shanghai Cooperation Organization as ‘Geopolitical Bluff’, 4, 12.

Böylece, Soğuk Savaşın sona erişi ve SSCB’nin dağılma sürecini izleyen yıllarda gi-
derek yükselmekte olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin bölgedeki siyasi ve iktisadi üstünlüğü 
onun baş kurucuları arasında olduğu uluslararası bir örgüt çerçevesinde resmiyet ka-
zanmış oldu. Rusya’nın giderek azalan nüfüsunun yanısıra, Orta Asya Cumhuriyetlerinin 
toplam nüfusunun sadece 50 milyon olduğu gözönünde bulundurursak, 1.5 milyar nüfu-
su ve Avrasya topraklarının yüzde 60’nı kapsayan bu örgütte Çin’in tartışmasız üstünlüğü 
pekişmiş oldu.8

 Peki, Başta ABD olmak üzere, Batı’nın dünya hakimiyetine bir başkaldırı ya da doğ-
makta olan yeni bir Süpergüç olarak sunulan bu ittifakın zemini ne kadar sağlam? Si-
yasi, kültürel ve iktisadi entegrasyon sözkonusu mu? ŞİÖ’ne üye devletlerinin çıkarları 
ne denli uyuşuyor? Uzun vadede çıkar çatışması olasılığı güçlü mü? İşte bu sorulara 
cevap verebilmek için örgüte üye devletlerinin uzun ve kısa vadeli çıkarlarını araştırmak 
gerekmektedir.   

Uluslararası arenaya yeni yeni alışmakta olan ve bağımsızlıklarını pekiştirmeye uğra-
şan Orta Asya Cumhuriyetleri açısından ŞİÖ’nün çekiciliği, Rusya’nın neredeyse tek ba-
şına etkinliği ele geçirdiği Bağımsız Devletler Topluğunun (BDT) aksine Çin’in Rusya’ya 
karşı dengeleyici bir unsur olmasında yatmaktadır.9 Orta Asya devletleri, en azından tek 
başına etkili olamadığı bazı hayati konularda Rusya ile Çin’in çekismesi yada çıkar çatış-
masından lehine bir sonuç çıkarma umudunu besliyordu. Ayrıca, bağımsızlığını yeni ka-
zanmış her devlet gibi, etkin ve nüfuzlu bir uluslararası örgütün kurucu üyeleri arasında 
olmaları, Orta Asya başkanlarının neredeyse kişisel bir iftihar konusu haline gelmiştir.10

İktisadi açıdan bakılacak olursa, Batı’nın gözünde demokrasi ve insan hakları karnesi 
oldukça zayıf olan Orta Asya Cumhuriyetleri için hem Rusya, hem de Çin’in herhangi bir 
ön koşul ya reform baskısı olmaksızın mali yardım isteyecebileceği bir kaynak olarak 
görülmüştür. Bu durum genel olarak baskıcı ve gayrı-demokratik Orta Asya rejimleri için 
özel önem taşıyordu. 

 Tarihleri boyunca bölgesel ve uluslararası entegrasyona katılmamayı tercih eden Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin bu denli katılmacı bölgesel açılımının arkasında somut ve uzun va-
deli çıkarlarının olması kaçınılmazdı. Belli ki, Çin’in Orta Asya’ya giderek güçlenen ilgisi 
ve katılımı, bölgede gittikçe artan hakimiyeti ve etkisinin bilincinde olmasından kaynak-
lanıyordu.11

Aslında Çin dış siyasetini Rus ya da Amerikan siyasetinden ayıran en önemli özelliği, 
askeri, siyasi ve iktisadi boyutlarının hiçbir zaman ayrı ayrı unsurları olarak algılanmama-
sıdır. Bu bütünselliğin en belirgin tarafı, hiçbir zaman bu üç unsurdan biri lehine diğerin-
den vazgeçilmemesi ve uzun vadeli siyasetini bunu gözönünde tutarak yürütmesidir.12 Bu 
durum haliyle Çin’in Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde yürüttüğü siyasetin de temel 
taşı olmuştur. Buna ek olarak da, Çin’in son yıllarda geliştirdiği ‘Yeni bölgeselciliğin’ Av-
8      Chien-peng Chung, “The Shanghai Co-operation Organization: China’s Changing Influence in Central Asia,” 994.
9      Annette Bohr, “Regionalism in Central Asia: New Geopolitics, Old Regional Order,” International Affairs 80, No. 3 (May 2004) 488.
10    Zharmukhamed Zardykhan, “Kazakhstan and Central Asia: Regional Perspectives” Central Asian Survey 21, No. 2 (2002) 168.
11    Chien-peng Chung, “The Shanghai Co-operation Organization,” 989.
12    Russell Ong, “China’s security interests in Central Asia,” Central Asian Survey 24, No. 4 (December 2005) 425.
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE 
AMBARGO NASIL DELİNEBİLİR?

 

Necdet SİVASLI
Ortadoğu Gazetesi Yazarı - Türk Dünyası Uzmanı

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği’nin KKTC’nde düzenlediği 21.Yüzyılda Türk 
Dünyası Uluslararası Sempozyumunu gazeteci ve Türk Dünyası Uzmanı olarak baştan 
sona izleme fırsatım oldu. Çok iyi izlenimler edindiğimi hemen belirteyim. Böylesine 
geniş kapsamlı, başarılı bir sempozyumun düzenlenmesi kolay bir iş değildir. Dernek 
Başkanı Hikmet Eren ile toplantıyı ortaklaşa düzenleyen Lefke Uluslararası Üniversitesi 
Rektörü ve ekibine teşekkür etmek gerekiyor.

Bir anlamda Türk Dünyası’nın buluşma noktası haline gelen KKTC’ndeki 
sempozyumda, konuşmacılar çok önemli konular üzerinde görüşlerini açıkladılar. Bizim 
en çok dikkatimizi çeken, Türk Dünyası’nın ortak hareket etme noktalarının yeniden 
masaya yatırılışı oldu. Örneğin, ortak alfabe, ortak ticaret birliği, basın ve iletişimde ortak 
çalışma, KKTC’ne her alanda destek verilmesi konuları hiç kuşkusuz toplantıya ayrı bir 
renk kattı. 

21.Yüzyılda Türk Dünyası Sempozyumunun KKTC’nde yapılmasının da ayrı bir 
öneminin olduğunu gördük. Uluslararası ambargo altında yalnızlığa itilen, iki toplum 
liderlerinin adadaki çözüm için toplantılarda bir araya geldiği günlerde denk gelen bu 
toplantı bir anlamda “ KKTC, yalnız değildir. Arkasında Türk Dünyası vardır” mesajları ile 
güçlendirilmiş, yüreklendirilmiş oldu. Çünkü Kıbrıslı Rumlar, adaya tam olarak egemen 
olmak, Türk varlığını silmek için çaba gösteriyorlar. Bunda AB ülkeleri başta olmak üzere, 

ne engel olma uğraşı olduğundan bahsedilmektedir.20 Her ne kadar Rus devlet adamları 
resmi söylemlerinde Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesindeki entegrasyondan iftiharla 
bahsetse de, Rusya açısından örgütün ortaya çıkardığı en önemli handikapı, Çin’in artık 
Rusya’yı atlatarak doğrudan Orta Asya’ya müdahale olanağı bulması olmuştur.21

Sonuç olarak, başta çok dar amaçlı ve işlevsel bir anlaşma zemini olan ‘Şanghay 
Beşlisi’nin giderek geniş amaçlı ve karmaşık yapılı Şanghay İşbirliği Örgütü’ne dönüşme 
süreci, örgüt içindeki uzun vadeli temel çıkar çatışmalarını giderek göz önüne sermekte-
dir. Hem karmaşıklaşan yapısı, hem de giderek artmakta olan anlaşma ve beyannameleri 
muazzam sayısına rağmen üye devletleri tarafından gözardı edilmekte ya da örgüt be-
yanlarına uymayan iki taraflı anlaşmalarla çözülüyor olması, örgüt amacının çoğu zaman 
gösteriş ve bir dış siyaset amaçlı olduğu izlenimizi uyandırmaktadır.22 Hele Şanghay İş-
birliği Örgütü’nün yakın zamanlarda Kırgızstan’ın Oş bölgesinde alevlenen etnik çatış-
ması karşısındaki suskunluğu ve çaresizliği, örgütün işlevsellik sorununu bir kez daha 
sorgulamaya sebeb olmuştur. 

 

20    Laumulin, The Shanghai Cooperation Organization as ‘Geopolitical Bluff’, 12.
21    Russell Ong, “China’s security interests in Central Asia,” 435.
22    Murat Laumulin, The Shanghai Cooperation Organization, 6.
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Çünkü Uluslararası Ercan Havalimanına uçuş izni verilmiyor. Bu uçuşları özel havayolları 
ve sivil toplum kuruluşları niye delemesin ki…

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, böylesine güzel, kaliteli ve tutarlı bir toplantıyı 
gerçekleştirerek, aslında bu konuda atılması gereken en büyük adımı atmıştır. Biz, Dernek 
Başkanı Hikmet Eren’e, bu toplantıların devamının diğer Türk Cumhuriyetleri’nde de sıra 
ile yapılması gerektiğini söyledik. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, zaten bu konuda 
kararlı, her yıl bir Türk Cumhuriyeti’nde bu toplantıların devamı yapılacak. Hikmet Eren de 
bize bunu söylerken, bundan sonraki toplantının adresi olarak Azerbaycan’ı göstermişti.

Aslına bakılacak olursa, KKTC’nde yapılacak işler çok. Fakat kimse önünü göremiyor. 
Altyapı eksiklikleri giderilmemiş. Yatırımcının gelmesi risk taşıyor. Bu olumsuzlukların 
mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor. Bizim için vaz geçilmez bir toprak parçası olan 
KKTC için, bu konularda da ne yapılması gerekiyorsa yapmak durumundayız, öncü 
olmak durumundayız. Üstelik bu bize neye mal olursa olsun. KKTC için, bunun hesabı 
bile yapılmamalıdır.

Bir önemli bulduğumuz konuyu daha gündeme getirelim:

KKTC, iklim bakımından dünyanın en önemli toprak parçasına sahip bulunuyor. Tarıma 
ve hayvancılığa elverişli toprakları çok. Eğer, su sorunu çözülebilirse, KKTC, bir anlamda 
dünyanın tarım ve hayvancılık ambarı konumuna da gelebilir. Bu topraklarda 12 ayın 10 
ayı güneş görüyor ve çok değerli bitki örtüleri ile de dikkat çekiyor. Turizm potansiyelinin 
yanı sıra KKTC’nin tarım ve hayvancılık potansiyelinin de göz ardı edilmemesi gerektiği 
görüşündeyiz. 

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği ve 4 gün süren bu sempozyum, işte bu nedenle büyük önem taşımış oluyor. 
En azından Türkiye’den bir sivil toplum örgütü, Türk Dünyası’nı burada buluşturup, 
kucaklaştırarak, Kıbrıs Türklerinin var olduğunu ortaya koymuş ve dosta düşmana Kıbrıslı 
soydaşlarımızın asla yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarını adeta haykırmıştır. Bu, 
örnek bir harekettir, diğer bazı kurum ve kuruluşlar tarafından izlenmesi ve sürdürülmesi 
gerekir. 

dünyadan da destek alıyorlar. Böylesi bir ortamda KKTC’nde yapılan bu sempozyum, hiç 
kuşku yok ki, adadaki kardeşlerimiz için önemli olmuştur. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, Kıbrıslı kardeşlerimiz böylesine kapsamlı ve Türk 
Dünyasının buluşup kucaklaşacağı toplantıya hasret kalmış görünüyordu. Hepsinin 
yüzündeki gülücükler,memnuniyet ve toplantılara olan ilgi bunu çok net biçimde 
yansıtıyordu. Demek oluyor ki, KKTC’nde bu tür etkinlikler ara verilmeden sıkça 
yapılmalıdır. 

Burada en önemli konu, KKTC’nin, uluslar arası ambargodan nasıl kurtulması 
gerektiği konusudur. Sempozyumdaki konuşmacıların önemli bir bölümü bu konuda 
görüş bildirerek, bundan sonra izlenmesi gereken yol haritasını da ortaya koydular. Biz de 
her zaman KKTC’ne uygulanan ambargonun, kırılmadan, dökülmeden delinebileceğine 
inanıyoruz.

 Birçok ülke, kendilerine uygulanan ambargoları, özellikle sivil toplum kuruluşlarının 
(STK) çalışmaları ile deliyorlar, her şeyi normale çeviriyorlar. Tayvan, buna somut bir 
örnektir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin baskısı ile dünyanın birçok ülkesi tarafından bir devlet 
olarak tanınmayan Tayvan, sivil toplum örgütleri kanalı ile hareket ederek, dünyanın her 
yeri ile ticari ilişkilerini sürdürmektedir. Tayvan’ı Türkiye de tanımıyor. Ancak, ticari ve 
benzeri ilişkileri sürekli artıyor. 

Küreselleşen dünyada artık, hiçbir ülke ambargolar uygulansa dahi, yalnızlığa 
mahkûm edilemiyor. Bir şekilde bu deliniyor. Yeter ki istenilsin. İran’a yıllardır uygulanan 
ambargo neyi değiştirdi? Küba, ABD’nin ambargosu altında yıllarca kaldı, ne değişti? 
Bunlara daha birçok somut örnekler verebiliriz.

Durumu bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman, KKTC’ne uygulanan ambargonun da 
şimdilik sivil toplum kuruluşlarınca delinebileceği gerçeğini görüyoruz. Türk Dünyası, 
bunu başlatmakta bir ilki de gerçekleştirmiş olacaktır. Bunun için cesur olmak, olumlu 
adımları atmak ve adada yalnızlığa itilmek istenen kardeşlerimize can simidi olmak için bu 
uygulamayı başlatmak gerekmektedir. Hep vurguladığımız gibi, bu konuda Türkiye’deki 
sivil toplum kuruluşları daha aktif rol oynayarak bu yolu sonuna kadar açabilirler. Bugüne 
kadar KKTC için çalışılmıyor mu, çaba gösterilmiyor mu? Çalışılıyor, çaba gösteriliyor 
ama yetmiyor.

21.Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumunda bu konuyu sıkça dile getiren 
konuşmacıların bu konuşmaları sadece sözde kalmasın. Bunun gerçekleşmesi için her 
ülke sivil toplum örgütleri gölgesinde çalışma yapsın. Bunun için de bir koordinasyon 
kurulunun oluşması gerekiyor. Türkiye, bu konuda etkin bir çalışma ile bu koordinasyonu 
yapabilecek konumda olan bir ülkedir. Yavru vatan, bizim için bir namus, bir onur, bir 
Türklük davası ise, bu adımı öncelikle bizim atmamız kaçınılmaz hale geliyor. 

KKTC’nde bulunduğumuz süre içinde, bazı yetkililerle görüşme fırsatımız oldu. 
Hemen hepsi, devletlerine uygulanan ambargodan yakındılar. KKTC’nde müthiş bir turizm 
potansiyeli olmasına rağmen, ambargo nedeni ile bu potansiyelden istifade edilemiyor. 
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AZERBAYCAN BASININDA K.K.T.C.

Rizvan GENBEROV 
Türkiye - Azerbaycan Medya Araştırmaları Merkezi Başkanı

GİRİŞ

Geleneksel olarak, kitle iletişim araçları toplumların hayatında belirleyici rol oynarlar. 
İnsanlar genel olarak dünyayı, olay ve olguları değerlendirirken belirli kalıplar kullanarak 
bakış açılarını bu kalıplara göre oluştururlar. Yol gösterici rol oynayan bu kalıpların sun-
duğu bakış açısıyla neyin doğru, neyin yanlış, neyin olumlu veya neyin olumsuz sayılaca-
ğına karar verirler. Günümüzde bu kalıplar genelde kitlesel medya tarafından üretilmekte 
ve sunulmaktadır. Bu nedenle, Azerbaycan basınında KKTC konusunda ne tür algılama 
kalıplarının sunulduğu sorusu bu araştırma açısından temel niteliktedir. İlk önce bu ça-
lışmada KKTC-Azerbaycan ilişkilerinin tarihsel gelişim sürecine kısaca değinilecek, daha 
sonra araştırmanın temel kuramsal çerçevesi tartışıldıktan sonra Azerbaycan basınında 
KKTC konusunu içeren haber-yorum yazıları analiz edilecektir. 

Genel olarak bakıldığında, Azerbaycan-KKTC ilişkilerinin tarihsel temelleri yaklaşık son 
yirmi yıllık bir dönemle sınırlandırılabilir. Sovyetler Birliği`nin çözülmesi, Azerbaycan`ın 
kendi bağımsızlığını ilan etmesi ve ilk olarak Türkiye tarafından resmi olarak tanınması 
ile başlayan bir sürece odaklanarak Azerbaycan-KKTC ilişkilerini tartışmak mümkündür. 
Ortak tarihi ve geçmişini kendine esas alan Türkiye ve Azerbaycan sürekli dostane iliş-
kiler geliştirmek için çaba sarfetmiştir. 1992 yılında Azerbaycan`a bağlı Nahçıvan Özerk 
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Vilayeti parlamentosu KKTC`nin bağımsızlığının resmen tanınmasına ilişkin karar kabul 
etmiştir. Fakat tüm dünya ülkeleri gibi Azerbaycan da henüz resmi olarak KKTC`nin ba-
ğımsızlığını tanımamıştır. 

KKTC ile Azerbaycan arasındakı ilişkilerde önemli bir eşik olarak 2004-2005 yılları 
aktif girişimlere sahne olmuştur. 2004 yılında Annan Planı`nın tartışıldığı ve adanın her 
iki tarafında referandum düznelendiği zaman KKTC ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde 
Azerbaycan`da birtakım adımlar atılmaya başlandı. Hatta 2004 yılında Türkiye`ye ziya-
rette bulunan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev gazetecilere şöyle demeç vermiş-
ti: “Eğer 24 Nisan`da adada yapılan referandumda Türkler Annan planına “evet” derse, 
Azerbaycan KKTC`nin tecritten kurtulması için girişimde bulunan ülkelerin arasında ön 
sırada olacaktır.” Hatta bu demeç dönemin Türkiye ve Azerbaycan basınında “Azerbay-
can KKTC`yi tanıyacak” sözleriyle yankı bulmuştu. Bu dönemde KKTC kurucu Devlet Baş-
kanı Rauf Denktaş, dönemin Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş`ın başkanlığında bir heyet 
Bakü`ye davet edildiler ve onlar Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından da ağırlandılar. 
Daha sonra Azerbaycan`dan KKTC`ye bir özel havayolu şirketinin girişimiyle doğrudan 
uçak seferleri başlatıldı. Fakat bu girişim de dönemin konjenkturu çerçevesinde atılan ve 
uzunömürlü olmayan bir adım gibi tarihe geçmiştir. 

KKTC ile ilişkiler çerçevesinde önemli sayılacak bir başka girişim ise 2007 yılın-
da dönemin cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat`ın Bakü`de düzenlenen Türk Devletleri 
Kurultayı`na davet edilmesi olmuştur. Günümüzde KKTC`nin resmi temsilcisi bulunan 
Azerbaycan KKTC`de kültür merkezi düzeyinde temsil olunur. 1

Medya metinlerini nasıl okumalı: Söylem analizi

Medya, içinde varolduğu toplumsal ve tarihsel koşullardan soyutlanamayacak nitelik-
te karmaşık ilişkiler yumağının merkezinde yer alır. Benzer şekilde, iletişimin de kendi ba-
şına ayakları üzerinde durabilecek bir disiplin olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. 

 Bu çerçevede eleştirel ekonomi politik yaklaşıma ve kültürel çalışmalarda egemen 
olan kuramsal çerçeveye paralel olarak toplumsal yapılaşma içinde medyanın konumunu 
anlamaya çalışan bir yaklaşım seçilerek2 Azerbaycan basınında KKTC konusu değerlen-
dirilebilir. Her iki kuram, bizi, medyanın içinde bulunduğu toplumsal yapıyı da dikkate 
almamızı gerektirir.  

Medya metinleri, kullandığı dil dolayısıyla gerçekliğin inşa edildiği metinlerdir. 
Bennett’in sözleriyle “haber, yansıtır göründüğü realitelere müdahale eder ve onla-
rı şekillendirir.”3Bundan başka, medya, bir boşlukta faaliyet göstermez. Belirli kurallar, 
yasalar tarafından sınırlandırılmıştır. Haber içerikleri böylece, medya örgütleri yönetimi 
tarafından da belirlenebilmektedir.

1    Könül Şamilkızı, 26 Yaşlı Kadim Diyar, (http://mediaforum.az/articles.php?article_id=20091113043852381&lang=az&page=04)
2    Ayşe İnal, Haberi Okumak, Temuçin Yayınları, İstanbul, 1999, s. 32.
3    W. Lance Bennet, Politik İllüzyon ve Medya, çev. S.Say, Nehir Yayınları, İstanbul. (2000), s. 26.

Medya metinleri, dilsel süreçler içerisinde oluşan, dilin geniş olanaklarından yarar-
lanılarak üretilen bir metindir. Dil, anlamların inşa edildiği bir öğedir ve haber söylemi 
yapılacak bir çözümlemede anahtar çerçeveyi oluşturmaktadır. Haber metninin dilini, ke-
limenin geniş anlamıyla siyasal dil olarak da nitelemek mümkündür. İnal’ın4 işaret ettiği 
herhangi bir yazıda tırnak işaretlerinin kullanılması, sözcüklerin her zaman aynı anlama 
gelmediklerini, birden çok anlama işaret edebileceğini göstermektedir.  

Azerbaycan basınında KKTC konusu bu çalışmada söylem analizi kullanılarak değer-
lendirilecektir. Söylem analizi medya metinlerini bağlamla ilişkilendirerek analiz etme 
yöntemidir. Medya metinlerinde kullanılan dilin sadece olay ve olguları aktaran bir araç 
olmadığına dayanan söylem analizi, anlamları inşa eden, gerçeklikleri kurgulayarak ye-
niden üreten bir dil anlayışından hareket etmektedir. Bu çalışmada, haber metinlerinde 
kullanılan dille Azerbaycan`da KKTC`ye bakış arasında doğrudan bir ilişki olduğu kabul 
edilmektedir. Dil, anlamların inşa edildiği bir öğedir ve haber söylemi söz konusu anlam-
ların çözümlenmesinde anahtar çerçeveyi oluşturmaktadır. 

Bu çalısmada esas itibariyle haber medyası olarak nitelendirilen, söylemsel alan odak 
alınmıstır. Medya kavramı, televizyon, radyo, gazete, dergi, internet ortamındaki portallar 
vb. tümünü kapsamaktadır. Ancak biz bu çalısmada esas olarak gazetelerin internet bas-
kısındakı haberler, köşeyazıları ve yorumları temel aldık. Tarihsel olarak 2005-2010 yılları 
arasını kapsayan, belirli analitik kategoriler çerçevesinde sınırlandırma yapıldı.  

Azerbaycan basınında KKTC-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda buluna-
cak ne tür önerilerin söylemsel olarak kurgulandığı önem taşımaktadır. Bu önem hem de 
Azerbaycan basınının sadece genel kamuoyunu yansıtmasından değil, hem de mülkiyet 
yapısı nedeniyle siyasal güclerin eğilimlerini görünür kılmasından kaynaklanmaktadır. 

KKTC`nin geleceği konusunda olumlu tutum ve görüş sergileyen güçlerin önemsedi-
ği konulardan biri de KKTC`nin devlet olarak algılanmasıdır. Kuramsal olarak basın böyle 
algi kalıplarını oluşturma ve topluma yaymada merkezi rol oynamaktadır. Azerbaycan 
basınında KKTC`nin devlet olarak algılanmasına katkıda bulunacak veya böyle algılama 
kalıplarını yok edecek ne tür söylem geliştirildiği de araştırma açısından belirleyici konu 
başlıklarından birini oluşturmaktadır. Buna paralel olarak, KKTC`nin Türk Dünyasının do-
ğal bir üyesi olarak görülüp görülmediği, Azerbaycan basınında bu konuda ne tür bir 
yaklaşım sergilendiği de incelenmektedir. Ayrıca, KKTC`nin tecritten kurtarılması için ge-
rekli ortak çabalar ve bu çabaların geliştirilmesinde Azerbaycan`ın rolü konusu da önem 
taşımaktadır.  

Geçmişten Günümüze Azerbaycan Basınında Kıbrıs Konusu

Çarlık Rusya’sının 18. yüzyıl başlarından itibaren işgal etmeye başladığı Azerbaycan 
coğrafyasında, 19. yüzyılın sonlarından itibaren yayınlanmaya başlayan gazete ve dergiler-
de zaman zaman Türk Dünyası ile ilgili haberlere rastlanmaya başlamıştır. Burada özellik-
le, Anadolu ve Balkanlar hakkındaki bilgilere özel ağırlık verdiği dikkat çekmektedir. Bunun 
4    Ayşe İnal, “Medya, Dil ve İktidar Sorunu: İletişim Çalışmalarında Medya ve Siyaset İlişkisini Nasıl Tartışmalıyız?”, G. Ü. İletişim Dergisi, (3), 
      1999, s. 14-35.
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başlıca nedenlerinden biri ise 1878 sonrası yaşanan olaylar ve 1912 tarihinde başlayan Bal-
kan Savaşı’dır. Dolayısı ile 1917 Bolşevik Devrimi`ne kadar Azerbaycan basını Kıbrıs konu-
sunu gündemine almasa da  ama Balkan Türklerinin yaşadığı olaylara özel önem vermiştir. 
28 Mayıs 1918 tarihinde ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti kısa bir süre sonra 27 Nisan 
1920 tarihinde sona erince Azerbaycan basınındakı  Kıbrıs konusu da diğer Türk dünyası 
bölgeleri ve meseleleri gibi gündemden düşmüştür.5

Sovyetler Birliği’nin hâkim olduğu 1920-1990 yılları arasında, Azerbaycan basınında 
Kıbrıs konusunda hiçbir nesnel haber ve makale yayınlanmamıştır. Bu dönemde, özel-
likle 1931 yılında Ada’da Rumların çıkardıkları isyanlar; 1960 sonrası Türklere yapılan 
katliamla, meselenin BM’deki seyri ve nihayet Türkiye’nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı 
dönemindeki olaylarla ilgili olarak Azerbaycan basını Moskova’dan gönderilen haberleri 
yayınlamak zorunda kalmışlardır. Bu yazıların bazılarının altında Azerbaycanlı yazarların 
ismine rastlanmakla birlikte, bunlar da Sovyetler Birliği’nin muhabir sıfatıyla dış ülkele-
re gönderdiği KGB ajanlarının makaleleri olmuştur.6 Sovyetler Birliği’nde 1985 sonrası 
Gorbaçov’un başlattığı yeniden yapılanma döneminde ve 1988 yılından itibaren kitlesel 
halk eylemlerinde Kıbrıs Türklerinin desteklendiğini gösteren gelişmeler olmuştur. Gös-
terilerde dağıtılan, sokaklara ve alanlardaki duvarlara yapıştırılan kâğıtlarda da, halkın 
mücadele sahasında önder gördüğü kişilerin yayınladıkları gizli ve az sayıda basılan ga-
zetelerde de, BM teşkilâtının ve dünya devletlerinin KKTC’ini tanımaması kınanmıştır. 7

Azerbaycan’da Kıbrıs meselesinin asıl önem kazanması Aralık 1991’de Kıbrıs Cumhur-
başkanı danışmanlarından Ahmet Gazioğlu’nun Azerbaycan’a gelmesi ile olmuştur. Ger-
çi, Azerbaycan’da hâlâ Sovyetler Birliği’nin etkisi devam ettiğinden ve bağımsızlığını ilân 
etmesine rağmen, henüz sınırları Sovyet askerleri koruduğundan, Ahmet Gazioğlu’nun 
Azerbaycan’a gelişini resmi gazete ve dergiler değil, Azerbaycan Halk Cephesi’nin 
gazeteleri ve bu kurumla paralel yayın yapan gazeteler yazmışlardır. (Şamil, 128) 
Azerbaycan basınının, 1992-1993 yıllarında, Kıbrıs’ı tanıtma konusunda en başarılı döne-
mini geçirdiğini söyleyebiliriz. Bu dönemde resmi ve iktidar gazeteleriyle beraber, bağım-
sız ve muhalif gazeteler de Kıbrıs’ın yakın tarihi ile ilgili yazılar yazmışlardır. Bu yazıların 
hemen hemen hepsinde Kıbrıs Türk’ünün haklarının savunulması açıkça vurgulanmıştır.8

Annan Planı`na Tepkiler

Azerbaycan basınında yapılan değerlendirmelerde Annan Planı KKTC`nin aleyhine bir 
durum olarak nitelendirilmektedir. Özellikle yorum yazılarında Annan Planı ve Türkiye`nin 
bu planı onaylaması kinayeli bir üslupla eleştirilmektedir: Hatta planın uygulamaya konu-
lamamış olması KKTC`nin bekası açısından olumlu değerlendirilmektedir.“....Kofi Annan 
hazırlamıştı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhiuriyeti`ni Yunanistan`a satmak için. Kardeşimiz 
Türkiye de sevinerek bu “Yol haritası”nı kabul etmişti. Allah bizlere acıdığı için Yunanlar 
kendileri bu haritadakı “yolla” gitmek istemediler, sonuçta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  
biraz daha yaşayabildi.”9 

5    Ali Şamil, Kuzey Kıbrıs, Bakı, 2001, s.126
6    Ali Şamil, a.g.e. 126.
7    Ali Şamil, a.g.e. 128.
8    Sebahattin Şimşir, ”Azerbaycan kamuoyunda Kıbrıs”, Orkun dergisi, (http://www.orkun.com.tr)
9     Agil Abbas,  “Romaya ve Mabede Aparmayan Yollar”, Adalet, 26 Mayıs 2009.

Buna paralel olarak Kıbrıs müzakerlerinde yaşanan süreç, Annan Planı çerçevesinde 
cereyan eden olaylar  Türkiye`nin Ermenistan`la ilişkiler kurma çabalarına eklemlenmekte 
ve her iki süreç arasında neden-sonuç ilişkisine yönelik benzerlikler kurulmaktadır: “Tür-
kiye Kıbrıs sorununun çözümünde yeni yaklaşım ortaya koydu, Annan Planını destekledi, 
peki bundan dolayı uluslararası kamuoyu Türkiye`nin isteklerine daha mı çok önem verdi? 
Batı devletleri önceki gibi Kıbrıs Rumların destekliyor. Halbuki adadakı Rumlar  Annan 
Planını reddetmiştiler. Şimdi  Abdulla Gül Yerevan`a giderse, Batı dünyası “soyqırım” 
konusunda Ermenileri bırakıp, Türkiyeden mi yana tavır alacak?”10

Batı Dünyası ve Çifte Standart

Kıbrıs konusu Azerbaycan basınında aynı zamanda Batı dünyasına karşı bir kızgınlık 
söyleminin temel bileşenlerinden birini oluşturuyor. Bu anlamda Batının çifte standartlar 
uyguladığını ve Kıbrıs meselesinde samimi olmadığını dile getiren çok sayıda metne rast-
lamak mümkündür. Bu metinlerde haber kaynakları ve uzmanlardan alıntılar yapılarak 
anafikir desteklenmeye çalışılıyor; “Batı bu konuda ikili çifte standart uyguluyor. Neden 
Kosova`yı tanımaya hazırlanıyorlar?! KKTC`nin bu hakkını ise tanımak istemiyorlar. Batı 
yine kendi iç yüzünü göstermektedir.”11

Genel olarak bakıldığında haber-yorum yazılarında KKTC meselesinde dünyanın 
bakışı “Batının çifte standartı”, “Kıbrıs`a haksızlık”, “adaletsizlik” ve diğer kelimelerle 
anlamlandırılmaktadır:12 

Kıbrıs Meselesine Türkiye Merkezli Yaklaşım

KKTC meselesinin çözümsüzlüğe girmesi ve bir sorun olarak devam etmesine iliş-
kin gazete metinlerine hakim olan yaklaşımlardan biri de, tüm bu sorunların temelinde 
Türkiye`nin hedef olarak seçilmiş olmasıdır.  Türk askerlerinin adadan çıkarılmak isten-
mesi, uluslararası toplantılar ve orgnizasyonlarda Türkiye`den sayısız taleplerin günde-
me getirilmesi, Batı dünyasının çifte standart uygulaması vb. asıl hedefin Türkiye olması 
düşüncesiyle açıklanmaktadır: “Bazı güçlerin amacı Kıbrıs meselesini çözmek değildir. 
Onlar, Türkiye`nin zayıflaması, her taraftan kuşatılmasını, ülkenin içten bölünerek gücü-
nü kaybetmesini istiyorlar. Böyle olunca Anadolu`yu daha kolay işgal edecekler”.13 “Ger-
çek budur ki, Türkiye`yi zayıflatmak istiyorlar.”14

Benzer yorumlar Azerbaycan Parlamentosu`nun resmi yayın organı “Azerbaycan” ga-
zetesince de paylaşılmaktadır: “Kıprıs sorununun çözülmemesi, hatta kardeş ülkenin Av-
rupa Birliği`ne giden yolunda çeşitli yapay engellerin ortaya atılması özellikle Türkiye`nin 
potansiyeline Avrupadaki tedirgin yaklaşımın göstergesidir.” 

Kıbrıs konusuna değinilen haber ve yorum yazılarının büyük çoğunluğunda Türki-
ye merkezli bir yaklaşım benimsenmekte ve yapılan değerlendirmelerle Türkiye`nin Batı 
10    Bizim Yol gazetesi, 24 Haziran 2008 .
11    Adalet gazetesi, 16 Şubat 2008.
12    Olaylar gazetesi (http://www.olaylar.az/haber/dunya_edaletsizlik_.html)
13    Seyfeddin Altaylı, “Kıbrıs Meselesi”, Adalet, 23 Ocak 2010.
14    Yeni Musavat gazetesi, http://www.musavat.com
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dünyası karşısında yalnız bırakılmaması önerisi savunulmaktadır. Bu tür değerlendir-
meler haber ve yorum yazılarının başlıklarına da yansımaktadır. “Türkiye`den Avrupa 
Birliği`ne sert yanıt`15, “Türkiye Avrupa`dan vazgeçer, Kıprısdan yok”16 vb. başlıklı ha-
berlerde Türkiye`nin Kıbrıs konusunu kendi strateji devlet meselesi olarak gördüğü dile 
getirilmektedir.

Buna paralel olarak, ülke basınında Kıbrıs meselesine kardeş ülke olarak Türkiye`nin 
meselesi imiş gibi bakan haber-yorum yazılarına da rastlamak mümkündür. Bu anlamda 
Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin kuvvetli temeller üzerinde kurulması ve Kıbrıs konusu-
nun da bu ilişkiler dışında düşünülemeyeceği gerçeği vurgulanmaktadır. Resmi haber 
kaynaklarına atfen Azerbaycan`ın “geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da uluslararası 
alanda tüm adımlarını kardeş Türkiye ile müzakere ederek atacağı” ifade olunmaktadır.17

Kıbrıs Meselesinde Türk Dünyasının  Önemi 

Azerbaycan basını Kıbrıs konusunda Türk Dünyasının yeterince cesur ve aktif olma-
dığı kanaatindedir. Özellikle, çoğu haber metninde Türkiye`nin Kıbrıs konusunda yalnız 
bırakıldığı kanaatinin hakim olduğu söylenebilir: “Türkiye Anadolu`da yalnızdır, Azerbay-
can ise Kafkaslarda. Asya Türkleri hala derin uykudadır.”.18 

Haber ve yorum yazılarında KKTC Türk Dünyasının bir üyesi olarak görülmekte, fakat 
Kıbrıs konusunda Türk Cumhuriyetlerinde yeterli düzeyde hassasiyet gösterilmediği vur-
gulanmaktadır. Bu söylem KKTC`yi temsil eder nitelikte haber kaynaklarınca da doğru-
landırılarak geliştirilmektedir.19 Bir başka söylem ise KKTC meselesinin yalnız Türkiye`nin 
sorunu olarak görülmemesi, genel olarak Türk Dünyasının kendini savunma hakkı oldu-
ğunu içermektedir20

Azerbaycan - KKTC İlişkileri

Haber ve yorum analizlerinin analizi ortaya koymaktadır ki, hem iktidar, hem de mu-
halefet basını hiç fark gözetmeksizin Azerbaycan-KKTC ilişkilerinin geliştirilmesine yöne-
lik olumlu söylem kullanmaktadır.  Bu konuda 2005 yılında iki ülke arasında uçak seferle-
rinin başlatılması ve dönemin sıcak temaslarından övgüyle söz edilmektedir. 

İki ülke arasında turizm alanında ilişkilerin geliştirilmesi, KKTC üniversitelerinde 
Azerbaycanlı öğrencilerin eğitimi ve öğretim üyelerinin faaliyeti ikili ilişkiler açısından 
basın tarafından önemsenmektedir. 21

15    Bizim Asr gazetesi, (http://bizimasr.media-az.com/arxiv_2002/dekabr/287/eks.html)
16    Hafta-içi gazetesi, 26 Kasım 2009. 
17    Bizim Asr gazetesi, (http://bizimasr.media-az.com/arxiv_2004/15/aktual.html)
18    Seyfeddin Altaylı, “Kıbrıs Meselesi”, Adalet, 23 Ocak 2010.
19    Hafta İçi gazetesi, 2 Eylül 2010. 
20    Olaylar gazetesi, (http://www.olaylar.az/haber/dunya_edaletsizlik_.html)
21    Bizim Yol gazetesi, 2 Kasım 2007.

Aynı zamanda genel söylemsel eğilim olarak ikili ilişkilerin “KKTC`nin Azerbaycan`ın 
desteğine duyduğu ihtiyaç” bağlamında önemsendiğini de vurgulamak lazımdır. Bu söy-
lem haber başlıklarına da doğrudan yansımaktadır. 22

Aynı zamanda KKTC`li yetkli kaynaklara atfen de bu düşünce geliştirilmektedir. 2007 
yılında dönemin KKTC Dışişleri Bakanı Turgay Avcı`nın “Biz iyi biliyoruz ki, Azerbaycan 
her zaman yanımızdadır” sözleri de basın tarafından Azerbaycan`ın KKTC`ye verdiği öne-
mi göstermek açısından sık kullanılmıştır.23  “Haklarımız korumaya  Türk cumhuriyetleri-
nin yeterli ekonomik gücü ve büyük jeopolitik önemi var. Bu potansiyeli gerçekleştirmek 
görevi ise Türkiye ile Azerbaycan`a düşer.”24 Resmi Azerbaycan gazetesine gore Kıbrıs 
gerçeği dikkate alındığında “Ankara bölgede güvenebileceği gerçek mütefikinin Azerbay-
can olduğunun farkındadır”25  

Muhalefet gazetesi “Yeni Müsavat”ın sayfalarına taşıdığı haberde ise haber kaynağına 
atfen Azerbaycan-KKTC ilişkilerinin yeterli düzeyde geliştirilmemesinden yakınılmakta ve  
Lefkoşa`da temsilcilik açılması önerisi gündeme getirilmektedir.  26

KKTC`nin Devlet Olarak Algılanması 
Azerbaycan basını her ne kadar Kıbrıs ile ilişkileri Türkiye merkezli yaklaşımla de-

ğerlendirmiş olsa da, KKTC`yi bir devlet olarak algılamakta ve öyle yansıtmaktadır. Özel-
likle bir çok haber metin ve başlıklarında KKTC`nin “bir millet, üç devlet” kavramlarıyla 
tanıtılması dikkat çekicidir.  KKTC Cumhurbaşkanı D. Eroğlu`nun “Kıbrıs türklerinin en 
böyük qüruru Türk milletinin bir parçası olmaktır” sözleri Azerbaycan basınında yaygın 
kullanılan atıflardan biri olmuştur.27

KKTC`nin Azerbaycan kamuoyunda devlet olarak algılanmasına ilişkin metinler rutin 
gelişmeler çerçevesinde her yıl tekrarlanarak ülke basınında yer bulmaktadır. 15 Kasım 
KKTC`nin bağımsızlık yıldönümü kutlamaları her yıl aynı dönemde haber metinlerine 
konu olmaktadır. 

Benzerlik ve Özdeşlik Söylemi
Kuzey Kıbrıs`la Azerbaycan arasında birtakım benzerlikler ve özdeşlikler kurulmakta-

dır. Bu söylemin kamuoyu açısından çok önemli olduğu vurgulanabilir. Böyle bir yakla-
şım gazete sayfalarından halkın diline dönüşmüş özdeşlik kalıplarıdır. 

“Azerbaycan`da olduğu gibi KKTC`de de toplu mezarlıklar var ve Ermenilerin Azer-
baycanlılara karşı uyguladıkları vahşetin benzeri Kıbrıs`da Rumlar tarafından Türklere 
karşı uygulanmıştır.”28

22    Bizim Yol gazetesi, 2 Kasım 2007.
23     Azad Eliyev,  “Azerbaycan hemişe yanımızdadır”, Hafta İçi, 23 Kasım 2007.
24    Yeni Musavat gazetesi, http://www.musavat.com.
25    Azerbaycan gazetesi, “Strateji terefdaşlığın yeni merhelesi”, 17 Kasım 2007.
26    Yeni Musavat gazetesi, http://www.musavat.com.
27    Hafta İçi gazetesi, 22 Ekim 2010.
28    Orhan Şıhlı, “Ermeniler oyunu pozurlar”, Tezadlar, 1 Ağustos 2009.
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“Türk olmak; Kıbrıs’ta, Hocalı’da, Anadolu’da ve Balkanlar’da soykırıma uğrayıp kar-
şılığında yapmadığı soykırımla suçlanmaktır.”29 “Kıbrıs ve Azerbaycan Türkiyenin hiçbir 
zaman gözardı edemeyeceği kırmızı çizgidir”.30 “Karabağ meselesi Kıbrıs meselesi ile 
jeopolitik bakımdan ilişilidir. Kıbrıs gibi Karabağ da Türkiye`nin kendi problemlerinden 
biridir.”31 TC Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek`e atfen “Azerbaycan`ın işgal altındaki Ka-
rabağ toprağı Kıbrıs gibi Türkiye`nin milli mücadelesinin bir parçasıdır.”32

Azerbaycan`dan Kıbrıs meselesine bakış aynı zamanda “ortak düşman” kalıbı çer-
çevesinde de kurgulanmaktadır. Bu anlamda Yunan ve Ermeni her iki halk açısından 
“öteki”leştirilerek, Batı dünyasının onlardan yana tavır takınması eleştirilmektedir:  “Azer-
baycan için Ermeniler nasıl kullanılmışsa, Avrupanın emperyalist poltikası uygulayan  
devletleri de Yunanistan`ı aynı şekilde kullanmıştır.  33

KKTC`nin Tanınması

KKTC açısından hayati önem taşıyan ve zaman zaman Türkiye ile Azerbaycan kamu-
oyunda tartışma konusu olan konulardan biri de KKTC`nin bağımsızlığının tanınması ol-
muştur. Azerbaycan basını konuya resmi devlet politikası çerçevesinde çok ihtiyatlı yak-
laşmaktadır. Haber ve yorum yazıları irdelendiği zaman KKTC`nin tanınmasının Azerbay-
can açısından da arzuolunan ve önemli bir gelişme olacağı kaydedilirken, Azerbaycan`ın 
uluslararası baskılar ve Karabağ sorunu da aynı söyleme eklemlenmektedir. KKTC`nin 
Azerbaycan tarafından tanınmamasına ilişkin sitemli yaklaşımlar da basına yansımıştır. 
Ancak ağırlıklı olarak ülke basınına hakim olan kanaat, KKTC`nin bağımsızlığının Azerbay-
can tarafından tanınmamasının anlaşılır nedenleri olduğu ve bu yüzden KKTC ve Türkiye 
kamuoyundan anlayış göstermeleri yönünde olmuştur. Nitekim, KKTC ve Türkiye`den 
haber kaynaklarının bu anlayışı sergileyen demeçlerine haber metinlerinde özel vurgu 
yapılmıştır. 

“Azerbaycan şimdiye kadar KKTC`ni tanımadığı için biz onlara karşı tutumumuzu de-
ğiştirmiş değiliz.”34 Turgay Avcı: “Bizi iyi biliyoruz, Azerbaycan her zaman yanımızdadır. 
Fakat sizden daha çok şey istemek doğru değildir.”35 “Karabağ meselesi olmasaydı, Azer-
baycan KKTC-ni tanıyabilirdi... Türkler olarak hepimiz başımızı dik tutmalıyız”36

KKTC`nin Tecrit Sorunu 

KKTC`nin tanınma sorununun yanısıra maruz kaldığı uluslararası tecrit politikası  
Azerbaycan basınında eleştirel tutumla gündeme alınmıştır. Bu metinlerde genellikle 
mevcut durum “adaletsizlik”, Batı`nın “çifte standartı”, “Türkiye`yi zayıflatma girişimle-
rinin tezahürü” olarak yankılanmıştır.37 KKTC`de yapılan referandum sonuçlar çerçeve-

29    Nurullah Aydın, “Türk olmak, o kadar zor mu!”, Tezadlar, 24 Eylül 2009
30    Hafta İçi gazetesi, 17 Ekim 2009. 
31    Orhan Şıhlı, a.g.m. 
32    “Azerbaycan” gazetesi, 1 Haziran 2010
33    Seyfeddin Altaylı, a.g.m. 
34    Adalet gazetesi, 20 Ekim 2009. 
35    Azad Eliyev, a.g.m. 
36    Hafta İçi gazetesi, 17 Ekim 2009. 
37    Adalet gazetesi, 3 mart 2007.

sinde resmi devlet gazetesi “Azerbaycan” sayfalarında “Neden iyi niyet sergileyen taraf 
cezalandırılmaktadır!?” sorusu ortaya konularak “Her bir Türkün vatanı Azerbaycan, her 
bir Azerbaycanlının veteni Kuzey Kıbrıs ve Türkiye`dir” denilmektedir.38

Haber Kaynakları

Azerbaycan basınında KKTC konulu haber ve yorum yazılarında Azerbaycan devlet 
yetkililerinin ve yerli uzmanların yanı sıra, KKTC`li üst düzey yetkililerin haber kaynağı 
olarak yansıtılması da önemli söylemsel unsurlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Rauf 
Denktaş, Derviş Eroğlu, Mehmet Ali Talat, KKTC bakanları, çeşitli dönemlerde Bakü`de 
görev yapmış KKTC temsilcileri düzeyinde verilen demeçler ülke basınınca itibar edilen 
mesajlar olarak haber metinlerine girmiştir. 

Muhalefet-Hükümet Basınının Yaklaşım Farklılıkları

Hükümet denetiminde olan gazeteler ile muhalif partilere yakın veya doğrudan on-
ların mülkiyeti içerisinde faaliyet gösteren gazetelerin KKTC konusuna yaklaşımında 
önemli tespitler yapmak mümkündür. KKTC`nin genel sorunları çerçevesinde her iki ba-
sın cenahında ortak söylemin yaygın olduğunu söylemek mümkündür. Ancak özellikle 
ikili ilişkilere bakış, Azerbaycan`ın resmi politikasına ilişkin değerlendirmelere odaklanıl-
dığında yaklaşım farklılığı dikkat çekmektedir. KKTC ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 
muhalif basın hükumetten daha girişimci adımlar beklerken, hatta genel KKTC sorunu 
çerçevesinde Türkiye`nin politikalarına eleştirel bakarken, devlet gazetelerinde ihtiyatlı 
bir dil kullanılmakta, Türkiye`yi rencide edici üsluptan kaçınılmakta, muhalif basının gün-
deme getirdiği eleştiriler Türkiye ve KKTC kaynaklı demeçlerle “geçersiz” kılınmaktadır.

SONUÇ

Bu çalışmada Azerbaycan basınında KKTC konusunun hangi söylemsel unsurlarla 
yansıtıldığı, Kuzey Kıbrıs meselesine ilişkin ne tür algılama kalıplarının sunulduğu araş-
tırıldı. Genel olarak medya metinlerinin imaj oluşturma ve düşünce çerçevelerini kurma 
yönündeki potansiyeli dikkate alınarak Azerbaycan kamuoyunda KKTC ile ilgili hangi te-
mel kanaatlerin yaygınlaştığı incelendi. 

Özetlemek gerekirse aşağıdakı temel husuları vurgulamakta fayda vardır:
- Azerbaycan basınında KKTC bağımsız bir devlet, Türk Dünyasının doğal bir üyesi 

olarak algılanmaktadır.
- Batı Dünyası her zaman olduğu gibi KKTC konusunda çifte standart uygulamakta 

ve dünya bu adaletsizliği çözmek istememektedir.
- Sorunun çözümü için Türkiye`yi yalnız bırakmamak ve Türk Dünyasının aktif des-

teği gerekmektedir. 
- KKTC`ye olan yakın ilgi Türkiye`ye olan yakın ilgiyle doğrudan ilintilidir.  
-  İkili ilişkiler alanında KKTC`nin Azerbaycan`ın desteğine ihtiyacı vardır ve Azer-

baycan bu yönde kararlı adımlar atmalıdır.  

38    Resmiyye Rzalı, “Akdenizin Koynunda Dokkuz Min İllik Tarih İzi”, Azerbaycan, 17 Kasım 2009.
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- KKTC sorunun çözümünde KKTC ve Türkiye`nin en yakın müttefiki Azerbaycan`dır.
- Kuzey Kıbrıs`la Azerbaycan arasında birtakım benzerlikler ve özdeşlikler vardır. 

Düşman ortaktır ve her iki ülkenin birbirine  desteği çok önemlidir.  
- KKTC`nin bağımsızlığı mutlaka tanınmalı, ancak Azerbaycan`ı uluslararası alanda 

Karabağ sorunu nedeniyle zor duruma düşürecek adımlardan kaçınılmalıdır. 
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MEDYA VE TÜRK DÜNYASINDA 
BİLGİ TAKASI 

Ayfer Işık AKSU 
Global Yorum Genel Yayın Yönetmeni 

02 - 05  Aralık 2010 tarihleri arasında  Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği’nin Lefke 
Avrupa Üniversitesi ile KKTC’de düzenlediği “21. Yüzyılda Türk Dünyası” konulu ulusla-
rarası sempozyum, Türk dünyasında şimdiye kadar yapılanlardan farklı bir çalışma olarak 
ortaya çıktı. Sadece Türk dünyası coğrafyasından değil dünyanın değişik coğrafyalarına 
dağılmış Türklerin temsilcilerinin de katıldığı bu etkinlikte sadece tek dil konuşuldu. Hani 
dünyada en fazla konuşulan beşinci dil olarak nitelendirdiğimiz Türkçe, şimdiye kadar 
tanık olduğum uluslararası etkinlikler içinde ilk kez tek dil olarak karşımıza çıktı. 

Şimdiye kadar yapılan bu tür faaliyetlerin dili ne yazık ki (her ne kadar sürekli olarak 
Türk dünyasının ortak dili Türkçe diyerek böbürlensek de) ya Rusça oldu, ya İngilizce 
ya da Rusça ve İngilizce, aralarına Türkçeyi de katarak. İşin üzücü yanı, Japonya’da ge-
len, Finlandiya’dan gelen ABD’den gelen Macaristan’dan gelen katılımcılar, Türk dünya-
sı, Türk dili, Türk kültürünü vb. konu alan toplantılarda Türkçe sunumlar yaparken, eski 
Sovyet coğrafyasından gelen katılımcılarda bunu göremiyorduk. Bu yüzden KKTC’deki 
bu toplantı belki de bir dönüm noktası olacak.

Böyle bir adımı atma yürekliliğini gösteren Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ile 
Lefke Avrupa Üniversitesi’ni bu cesaretlerinden dolayı kutlamak gerek. Kutlanması ge-
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Türk halkları arasındaki enformasyon takasının gelişimi, 1991 yılında SSCB’nin dağıl-
masından sonra mümkün oldu. O dönemde dünyanın siyasi haritasında yeni ortaya çıkan 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi Türk devletleri, yeni 
iletişim ağına katıldı. Hiç zaman kaybetmeden özerk cumhuriyetler de bu ağda yer alarak 
milli kimliğini aramakta olan diğer Türk toplulukları ile irtibat kurdu.

Bu irtibatta ana unsurlar sadece dil ve kültür ortaklığı değil, etno-genetik yakınlık, 
tarih ve bu sahip olunan diğer ortak özelliklerdir. Türklerin tarihte ve dünyada müstesna 
yeri olduğunu, Türk birliğini savunan ve bu görüşleri sakin ve dengeli bir şekilde dile 
getiren siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve oluşumlar, Türk dünyasında enformasyon 
takasında önemli bir işlev görmekle birlikte enformasyon alanının çok yönlü olması aynı 
konuda farklı görüşleri taşıyan çok sayıda medya aktörü de sahada yerini aldı. 

Aslında Türk halkları arasında enformasyon akışı, SSCB’nin dağıldığı ve elektronik 
basının yaygınlaşmaya başladığı 1990’lı yıllardan çok önceleri de vardı. Ancak söz konu-
su dönemlerde medyada ağırlıklı olarak farklı coğrafyalarda yaşayan Türk topluluklarının 
hayatları ve kültürlerini ele alan özel araştırma konularını okuyucuya aktaran bilgiler yer 
alıyordu. Bu konuda gerçek manada halen günümüzde de değerli bir kaynak olarak yarar-
lanılabilecek olan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan “Basında 
Dış Türkler Bibliyografyası”nı burada zikretmeden geçmek büyük eksiklik olacaktır.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Türk dünyası sahasında deyim yerindey-
se tam bir medya bombardımanı ile karşı karşıya kaldık. Ancak zamanla bu hız giderek 
düştü ve nihayetinde son yıllarda Türk dünyasının sorunlarına ağırlık veren incelemelerin 
yer aldığı özel sosyal, siyasi, bilimsel, etnografik yayınlar kendilerine yer açma imkanına 
kavuştu. Günümüzde de bu tür, genellikle aylık, üç aylık gibi periyotlarla çıkan süreli ya-
yınların varlıklarını devam ettirdiklerini görüyoruz.

Konuya sesli ve görüntülü medya açısından veya daha bilinir adıyla radyo ve televiz-
yonlar açısından baktığımızda, genel olarak Türk topluluklarının hayatını anlatan prog-
ramlara ağırlıklı olarak yer verildiğini görmekteyiz. Bu tür yayınlara yer veren kanallarda 
ise gerek Türkiye gerekse diğer Türk devletlerinde önceliği resmi kanallar almaktadır. 
Konumları itibariyle bazı özel televizyon kanallarının da yayın kuşaklarında Türk dünya-
sına geniş yer verdiklerini söylemek ve onların da hakkını yememek lazım. Bu medya 
kuruluşlarının adını zikretmek istemiyorum, ancak 2009 yılında yayına başlayan Türk 
Müzik Birliği’nin (TMB) adını anmadan geçmek de olmaz. Diğer kanalların yayınlarından 
farklı olarak bu kanal, adından da anlaşılacağı gibi çok farklı coğrafyalara yayılmış Türk 
topluluklarının müziklerine yer verirken, tanınmış sanatçıların yanında genç sanatçılara 
da kucak açıyor.

A. Işık Aksu: Siz, üniversitedeki görevinizin yanında Kırım Haber Ajansı’nın da yö-
netiminde yer alıyorsunuz. Ajansınız, diğer ajanslar ile enformasyon takası noktasında 
işbirliği yapıyor mu? Böyle bir işbirliği var ise Türk dünyasındaki hangi ajanslarla yapı-
yorsunuz?

reken bir başka grup ise düzenleyicilerin cesaretine ortak olan ve tek dilde birleşen katı-
lımcılar ve sunumcular. Gerek Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği gerekse Lefke Avrupa 
Üniversitesi’nin bu tür etkinlikleri artırarak sürdürmelerini diliyorum.

Sadece Türkçe’nin (lehçeleri ile birlikte) konuşulduğu bu etkinlik, elbette konusu iti-
bariyle de önemliydi, her ne kadar medyamızın gözünden kaçmış dahi olsa. Çok farklı 
coğrafyalardan katılımcıların bir araya geldiği sempozyumda, Türk Dünyasının yeni yüz-
yıldaki durumu konuşuldu, siyasi, ekonomik, ticari bir takım hesaplar yapılmadan.

KKTC’deki “21. Yüzyılda Türk Dünyası” sempozyumuna katılan isimlerden birisi de 
Kırım’dan. Kırım Tatar Türklerinden genç bir bilim insanı, aynı zamanda gazeteci. Kırım 
Haber Ajansı Müdürü ve aynı zamanda Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi’nde 
Öğretim Üyesi olan Dr.Gayana Yüksel ile sempozyumun yapıldığı yerde kalmadı sohbet-
lerimiz. Zaman zaman kaldığımız otelin lobisine zaman zaman da Girne’nin sokaklarına 
taştı. Dr. Gayana Yüksel ile sohbetlerimizde, bir kez daha, sempozyumda da dile getirdiği 
hususların üzerinden geçtik. Şimdi bu sohbetlerimizden kısa bir bölümünü sunmak isti-
yorum okuyucularımıza.

A. Işık Aksu: Sayın Yüksel, mesleğiniz nedeniyle sorularım da medya üzerine olacak. 
Ancak, elbette bu, Türk Dünyası ve medya olacak. “Medya nedir” diyerek başlamak ister-
sem sohbetimize...

Gayana Yüksel: Basit bir ifadeyle medya için “enformasyon takasını sağlayan meka-
nizmaların bütünü” diyebiliriz.

Teknolojinin hızla geliştiği, buna paralel iletişim araçlarının da sürekli yenilendiği 
günümüzde yazılı ve görsel medya kendini yenilerken, sanal dünya olarak adlandırılan 
internet medyası da sahnede hızla yerini aldı. Yazılı ve görsel medyanın yanına son 15-20 
yıldır internet medyası da ağırlığını hissettirerek yerleşti.

İletişim teknolojisindeki gelişmeler ve yenilikler, enformasyonun üretimi ile kişiler, 
toplumlar, kurumlar ve ülkeler arasında bilgi aktarımı ve takasını kolaylaştırır ve hızlandı-
rırken, son 20 yılda Türk dünyası da bundan etkilenmiştir.

Çağımızda enformasyon araçlarının önemini herkes biliyor. Artık medya sadece ha-
ber ve bilgi vermiyor, insanların dünyaya bakışını oluşturuyor, yaşam tarzını etkiliyor ve 
onların bazı kararlar almalarına neden oluyor. Medya her milletin kendi dilini, örf ve adet-
lerini, tarihini ve başka değerlerini koruyabilmeleri için önemli bir araçtır.

A. Işık Aksu: Nedir, enformasyon takasından kastınız?

Gayana Yüksel: Enformasyon takası derken; bilgi akışı sürecine katılanlar arasındaki 
enformasyon ürünleri alışverişini anlatmak istiyorum. Bu süreçte yazılı basın, radyo, te-
levizyon, haber ajansları ve her türlü internet kaynaklarından söz edebiliriz.

A. Işık Aksu: Türk dünyası açısından bakacak olursak peki, “enformasyon takası” ya 
da “bilgi alışverişi” açısından neredeyiz?
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Gayana Yüksel: 1992 yılında Türk dünyası haberlerinin doğru ve tarafsız olarak veril-
mesi, haber ajansları arasında enformasyon alışverişi, teknik altyapının güçlendirilmesi 
amacıyla Türkiye’nin ev sahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Özbe-
kistan ve Türkmenistan’ın katılımıyla Ankara’da “Türkçe Konuşan Ülkeler Haber Ajansları 
Birliği (TKA)” kuruldu. Zaman içinde gözlemci olarak TKA’ya katılan Başkurdistan Cum-
huriyeti Haber Ajansı (Başinform), Kırım Haber Ajansı (QHA) ve Tataristan Cumhuriyeti 
Haber Ajansı (Tatar-inform), 2008’de Bakü’de toplanan TKA Genel Kurulu’nda bu organi-
zasyona üye olarak dahil oldular.

Bakü’deki toplantının ardından TKA, internet sitesi kurarak faaliyete başladı. Her üye 
ajansın kendi lehçesinde haberlerini sunacağı TKA internet sitesinde (www.tkaonline.
org) ayrıca Rusça ve İngilizce de yer alıyor. Burada sadece, TKA’nın zamanla yazılı ve 
görsel medyanın Türk dünyası ile ilgili enformasyon ihtiyacını eksiksiz karşılayacak bir 
konuma geleceğine inanıyorum.

A.Işık Aksu: Enformasyon takasında belki de en önemli unsur internet, TKA’nın bu 
açıdan önemli bir rol oynayabileceği düşüncesine biz de katılıyoruz, peki genel olarak 
internetle ilgili sizin görüşleriniz nelerdir?

Gayana Yüksel: Sanal dünya; erişilebilirlik, üretim ve tüketim ucuzluğu, geniş kitlele-
re ulaşması, devlet sınırlarından kaynaklanan kısıtlamaların olmaması, arşivleme, tekrar 
tekrar yayınlanma, kitlelerin olaylar üzerinde görüşlerini yansıtabilmesi gibi artılara sa-
hip. Ayrıca, internet tüm bilgi kaynaklarına hızlı ve kolay erişimi sağlaması açısından da 
vazgeçilmez bir hale geldi. 

Ancak, yazılı ve görsel medya ile ajanslarda olduğu gibi burada da dezenformasyon 
(bilgi kirliliği) en büyük risk. Enformasyon takasında dikkat edilmesi gereken önemli nok-
ta da bu. Geniş bir enformasyon ağı olan internet medyasında bilgilerin de çok dikkatli 
süzülmesi gerekiyor.

Ayfer Işık Aksu: Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.

Gayana Yüksel: Bu imkânı tanıdığınız için ben teşekkür ediyorum.

21. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI
ULUSLARARASI SEMPOZYUM 

02 - 05 Aralık 2010

 Lefke – K.K.T.C.

Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi TOGAN Anısına

PROGRAM

1.GÜN 02 Aralık 2010 Perşembe
 Yer: Lefke Avrupa Üniversitesi Akıllı Bina Konferans Salonu

10.00: Açılış Töreni
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 

10.00: Açılış Konuşmaları:
•	 Hikmet EREN / Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
•	 Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL / Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü

10.15: Protokol Konuşmaları:
•	 Mehmet ZAFER / Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
•	 İsmail KAVUNCU / Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Vekili
•	 Mustafa AK / Ankara – Keçiören Belediye Başkanı
•	 Prof. Düsen KASEİNOV / TÜRKSOY Genel Sekreteri
•	 Ganira PAŞAYEVA / Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili
•	 Zorlu TÖRE /  K.K.T.C. Tarım Bakanı  Bakanı
•	 Nazım ÇAVUŞOĞLU / K.K.T.C. Milli Eğitim Bakanı 
•	 Kaya TÜRKMEN / Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi
•	 İrsen KÜÇÜK / K.K.T.C. Başbakanı
•	 Dr. Hasan BOZER / K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi Başkanı
•	 Dr. Derviş EROĞLU / K.K.T.C. Cumhurbaşkanı

10.45: Prof. Dr. Zeki Velidi Togan Hizmet Ödülleri Takdimi
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BİRİNCİ OTURUM
(11.00 – 12.20)

(Dr. Fazıl Küçük Oturumu)
TÜRK DÜNYASI VE K.K.T.C

Oturum Başkanı: Dr. Umut ARIK / Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Raportörler: Dr. Ali ASKER / İkbal VURUCU

Prof. Dr. Ata ATUN / Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi 
’’Türk Dünyasında KKTC’nin Yeri’’

Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK / Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi 
“Türk Cumhuriyetleri’nin KKTC’yi Tanıma Olgusu ve Esasları’’

Rızvan GENBEROV / Türkiye – Azerbaycan Medya Araştırmaları Merkezi Başkanı 
“Azerbaycan Basınında KKTC’’

Yrd. Doç. Dr. Elif Asude TUNCA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
“İmaj ve Algı Kavramları Çerçevesinde Kırgızistan’da KKTC’ye Bakış’’

Dr. Hatem CEBBARLI / Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Strateji Araştırmalar Mer-
kezi Başkan Yrd.
“Türk Birliği’nin Oluşumunda Nahçıvan Zirvesi’nin Önemi’’

Fevzi TANPINAR / K.K.T.C. Dış Basın Birliği Başkanı
’’Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesinde Belleksizleşme: Türk Dünyası Kapsamında 
Tehditler ve Fırsatlar’’ 

Dr. Fazıl Ahmet BURGER / Kabil Üniversitesi Öğretim Üyesi 
“Afganistan Sorununun Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Olan Etkileri’’

İKİNCİ OTURUM
(13.30 – 14.50)

(Cengiz Aytmatov Oturumu)
EĞİTİM VE TARİH ODAKLI İLİŞKİLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Umay Türkeş GÜNAY /  K.K.T.C. YÖDAK Üyesi
Raportörler: Dr. Ali Asker DEMİRHAN / Yrd. Doç. Dr. Nazım MURADOV

Prof. Dr. Olcabay KARATEV / Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Türk Kağanlıkları ve Günümüz Türk Halklarının Devlet Yönetim Sistemi’’

Doç. Dr. Mehmet HASGÜLER - Yrd. Doç. Dr. M. Bülent ULUDAĞ / Lefke Avrupa Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi / Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Orta Asya’da Tarihin Güncel Politikalara Etkisi’’

Dr. Hayat ŞEMİ / Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi
“Türk Dünyasında Ortak Tarih Bilinci Yaratma Çalışmaları’’

Cavid ALİYEV / Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi
“21. Yüzyıl Türk Dünyası’nın Büyük Öğrenci Projesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri’’

Çağatay AKENGİN / EkoAvrasya Dergisi Editörü
“Türk Dünyasında Ortak Öğretim Stratejilerinin Kullanılması ve Geliştirilmesinin Gerekliği’’

Esadullah OĞUZ / Newsweek Türkiye Dergisi
“Afganistan Türkleri’’
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
(15.00 – 16.20)

(Mağcan Cumabay Oturumu)
SOSYO-EKONOMİK VE YÖNETSEL İLİŞKİLER

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Kürşad ZORLU / Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi
Raportörler: Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI / Dr. Hatem CEBBARLI 

Burak BALKAN - Mustafa AKSELİ  / T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
 “Türk Dünyasında Uluslararası Ticaretin Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri’’

Yrd. Doç.Dr. Fahri SOLAK / Dr. Ercan SARIDOĞAN / Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Küresel İktisadi Krizin Türk Cumhuriyetlerine Etkisi’’

Dr. İntikam BEŞİROV / Azerbaycan Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Türk Cumhuriyetleri Arasında Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesinde KOBİ’lerin Rolü ve 
Yeni İş Buluşçuluk Konseptinin Değerlendirilmesi’’

Dr. Murad İSGENDEROV / Azerbaycan Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi
“21. Yüzyıla Başlarken Türk Cumhuriyetleri’nin Ekonomik Dönüşüm Çabaları: Uygulama-
lar, Politikalar ve Stratejiler’’

Dr. Ali Asker DEMİRHAN /  T.C.  Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan 
Yardımcısı 
“Türk Dünyasında Ekonomik İşbirliği”

Hasan Selim ÖZERTEM / USAK Stratejik Araştırmalar Merkezi
’’Hazar Havzası: Enerji Kaynakları - Ekonomik Yansımalar’’

Dr. Bedia TÜRKYILMAZ / Kırıkkale İl Sağlık Müdürü
“Türk Dünyası İlişkilerinde Sağlık Projeleri’’

DÖRDÜNCÜ OTURUM
(16.30 – 17.50)

(Arif Nihat Asya Oturumu)
SİYASİ VE DİPLOMATİK İLİŞKİLER

Oturum Başkanı: Sinan OĞAN / TÜRKSAM Başkanı 
Raportörler: Dr. Hayat ŞEMİ / Dr. Ahmet DEMİRCİ

Araz ARSLANLI / Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı 
’’Kafkasya’nın ve Türk Dünyası’nın Geleceği Açısından Türkiye – Ermenistan İlişkileri’’

Dr. Ali ASKER / 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü 
’’Türkiye - Azerbaycan İlişkileri’nin Pragmatist Boyutu’’

İlham İSMAİLOV / Azerbaycan Türk Halklarının Emekdaşlık Merkezi Başkanı 
’’Dağlık Karabağ Sorunu Müzakere Yoluyla Çözülebilirmi?’’

Dr. Zardymukhamed ZARDYKHAN / Kazakistan KIMEP Öğretim Üyesi 
“Değişen Avrasya ve Şangay İşbirliği Örgütü’’

Doç. Dr. Gülim SHADİYEVA / KazakTürkMunay 
“Türk Dünyasında Etnik Çatışma Tehlikesi ve Önleme Yolları’’

Dr. Hasan OKTAY / Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı
“Kafkaslarda Barışın Önündeki Engeller ve Ermenistan’’

Dr. Kairzhan ABDYKHALYKOV / Kazakistan El Farabi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Fakültesi Dekan Yrd. 
“21. Yüzyılın Yeni Jeopolitik Şartları İçerisinde Türkiye – Kazakistan İlişkileri’’

2.GÜN  03 Aralık 2010 Cuma
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BEŞİNCİ OTURUM
(09.30 – 10.50)

(Gaspıralı İsmail Oturumu)
KÜRESEL KRİZ - YATIRIMLAR VE SEKTÖREL İLİŞKİLER

Oturum Başkanı: Dr. İsmail SAFİ /  Uluslararası Karadeniz – Hazar Denizi İşbirliği Vakfı 
Türkiye Başkanı
Raportörler: Doç. Dr. Gülim SHADİYEVA / Murat AKSELİ 

Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR / Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Türk Dünyası Açısından Kültür Ekonomisinin / Endüstrilerinin ve Medyanın İşlevi’’

Doç. Dr. Okan YEŞİLOT / Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Kırım Tatar Türklerinin Tarihi ve Güncel Sorunları Perspektifinde Sosyo-Kültürel Yapısı, 
Ukrayna’daki Etnik Barışa Katkıları ve Türkiye’deki Akrabalarıyla Kültürel İlişkileri’’

Doç. Dr. Şule AKER / Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasında Ortak Pazar Gereksinimi’’

Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI / Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Kırgızistan’ın Geleceğinde Dış Yatırımların Önemi’’

Dr. Vuqar ALİYEV / Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Gazetecilik İlmi Araştırmalar 
Merkezi Müdürü
’’Türk Devletleri’nin Uluslararası Ortak İletişim Teşkilatı’nın kurulması’’

Levend KORO / Dünya Bankası Kosova Temsilciliği
“Kosova’nın Bölge Ülkelerden Yabancı Yatırım Çekme Politikaları’’

ALTINCI OTURUM
(11.00 – 12.20)

(Prof. Dr. Zeki Velidi Togan Oturumu)
SOSYAL VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN / Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Raportörler: Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat ARICI / Topçugül NAMAMATOVA

Prof. Dr. Selahattin TURAN / Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü
“21. Yüzyılda Eğitim ve Okula İlişkin Yeni Bakış’’

Ekber KOŞALI / Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkanı 
“Türk Dünyası’nın İlişkilerinde Kültürün Önemi’’

Yrd. Doç. Dr. Necati İYİKAN / Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya Politikası’’

Yrd. Doç. Dr. Nazım MURADOV / Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Zeki Velidi Togan ve Türkoloji Muhiti’’

Yrd. Doç. Dr. Celalettin KARADAŞ / Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi
’’Türk Dünyası El Sanatları ve Kültürel İlişkilerimizdeki Rolü’’

Bahtiyar ABDUKARİMOV / Anadolu Ajansı Özbekistan Temsilciliği
“Özbekistan ve Kırgızistan Arasındaki Milli – Etnik İlişkiler ve Anlaşmazlıklar’’

İkbal VURUCU / 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
“Küreselleşme Sürecinin Toplumsal Bütünleşmeyi Dönüştürücü Etkisi: Kazakistan Halkı 
Asamblesi Örneği’’
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YEDİNCİ OTURUM
(13.30 – 14.50)

(Yusuf Akçura Oturumu)
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Olcabay KARATEV / Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi 
Öğretim Üyesi
Raportörler: Yrd. Doç. Dr. Necati İYİKAN / Dr. Elnur AGAYEV

Ferman SALMANLI / Azerbaycan İnsan Hakları Enformasyon Merkezi Başkanı 
“Türk Devlet ve Toplulukları’nın Entegrasyonunda Sivil Toplum Kuruluşları’nın Rolü’’

Dr. Mansura RASULOVA / Azerbaycan EkoAlyans Çevre Vakfı Başkanı 
“Türk Dünyasındaki Çevre Sorunlarının Çözümünde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü’’

Av. Özcan PEHLİVANOĞLU / Rumeli Balkan Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi
“Türk Dünyası ve Balkan Türkleri Arasındaki İlişkilerde Sivil Toplum Kuruluşları’nın Rolü’’

Seyit TÜMTÜRK / Dünya Uygur Kurultayı Başkan Yardımcısı
“Doğu Türkistan’ın Durumu ve Bölgede Yaşanan Olayların Türk Dünyasına Yansımasında 
Sivil Toplum Kuruluşları’nın Rolü ’’

Dr. Ahmet DEMİRCİ / Türk Tarım Orman – Sen Genel Başkanı 
“Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki İlişkiler’’

Veyis GÜNGÖR / UETD Hollanda Şube Başkanı 
’’Küreselleşme ve Türk Dünyası Sivil Toplum Örgütlerinin Yeni Vizyonu’’

Yrd. Doç.Dr. Levent ERASLAN / Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi
’’ Türk Dünyası Sivil Toplum Birliği Üzerine Temel Tartışmalar’’

SEKİZİNCİ OTURUM
(15.00 – 16.20)

(Ali Bey Hüseynzade Oturumu)
DİL VE İLETİŞİM ODAKLI İLİŞKİLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Türel YILMAZ / Ahi Evran Üniversitesi İİBF Dekanı
Raportörler: Yrd. Doç. Dr. Celalettin KARADAŞ / Dr. Vuqar ALİYEV

Doç. Dr. Zhazira AGABEKOVA / L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Türk Halklarının Kendi Aralarında Kolay Anlaşması İçin Latin Alfabesine Duyulan İhtiyaç’’

Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat ARICI / Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi’’

Mürteza SULOOCA / Yeni Balkan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
“Azınlık Türk Medyalarında: Makedonya Örneği’’

Topçugül NAMAMATOVA / Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Araştırma Görevlisi
“Türk Dünyası Entegrasyonunda Dil ve Alfabe Ortaklığını Gerçekleştirmede Medyanın 
Rolü: Kırgızistan Örneği’’

Dr. Gayana YÜKSEL / Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Türk Dünyası’nın Enformasyon Bağlantıları’’

Ahad SALİHOV / TÜRKSOY R.F. Başkurdistan Kültür Bakanlığı Temsilcisi
’’2010 Ahmet Zeki Velidi Togan Yılı ve Mirası’’

Dr. Şemseddin KÜZECİ / Türkmeneli Kültür Merkezi 
’’ Türk Dünyası ve Kitle İletişim Araçları’’
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21. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

SONUÇ BİLDİRİSİ

K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Derviş Eroğlu’nun katılımıyla 02 – 05 Aralık 2010 ta-
rihleri arasında Lefke Avrupa Üniversitesi Akıllı Bina Konferans Salonu’nda düzenlenen sem-
pozyuma Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Afganistan, 
Kırım, Doğu Türkistan, Kosova ve Makedonya’dan bilim adamları katılmıştır.

Sempozyumun K.K.T.C.’de yapılmasının Kıbrıs Türklerine destek şeklinde algılandığı, 
Türk dünyasının en güney ucundaki parçası olarak Kuzey Kıbrıs’ın varolma mücadelenin se-
lamlandığı kaydedilmiştir.

Pek çok yönüyle ilklerin yaşandığı sempozyumda Türk Dünyası’nın 21. Yüzyıldaki du-
rumu çeşitli yönleriyle ele alınmış, ortaya çıkan tehditler ve fırsatlar değerlendirilmiş, ger-
çekleştirilebilecek projeler bilimsel yönden irdelenmiştir. Sempozyum sonunda aşağıdaki 
tespitler üzerinde odaklanılmış ve belirtilen kararlar alınmıştır:

• Sempozyumun K.K.T.C.’de yapılması Kıbrıs Türklerine destek şeklinde algılanmış ve 
Türk dünyasının en güney ucundaki parçası olarak Kuzey Kıbrıs’ın varolma mücadelesinin 
altı çizilmiştir. Ayrıca sempozyum K.K.T.C.’nin böylesine kapsamlı ve uluslararası bir toplan-
tıya ev sahipliğini en iyi şekilde yapabildiğini de bütün dünyaya göstermiştir. 

• Katılımcılar, bu organizasyonun her iki yılda bir tekrarlanmasının çok yararlı olacağı 
konusunda fikir birliğine varmışlardır.

• Bir sonraki toplantının öncelikle başta Nahçivan, Kırım, Kazan veya Almanya olmak 
üzere Türk Dünyası’nın güzide bir köşesinde ve/veya Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkele-
rin birinde gerçekleştirilmesi yönünde görüş ve öneriler tartışılmış; bunların en kısa sürede 
karara bağlanması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca birincisi KKTC’de yapılan bu toplantının 
gelenekselleştirilerek her yıl yapılması hususu da konusunda da karara varılmıştır.

 • Bundan böyle K.K.T.C.’nin Türk devlet ve toplulukları arasında gerçekleşecek her türlü 
organizasyonda ve ortak kuruluşlarda yer alması sağlanmalıdır.

 • Üniversiteler, dolayısıyla bilgi adası olan K.K.T.C., Türk Dünyasının Silikon Vadisi ben-
zeri “Silikon Adası” haline getirilebilir. Bu yönde gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır.

 • Sempozyum katılımcıları Azerbaycan Cumhuriyetine ait toprakların Ermenistan tara-
fından haksız ve hukuksuz biçimde işgal edilmesini şiddetle kınama kararı almışlardır. Bu 
işgal sebebiyle yurtlarından ayrı bırakılmış, ezilmiş ve örselenmiş Azerbaycan Türklerinin 
sorunlarının bir an önce çözülmesi için Türk dünyasına mensup ülkelerin her platformda 
birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekliliği ifade edilmiştir. Özellikle Hocalı Soykırımı’nın 
diaspora çalışmaları çerçevesinde objektif biçimde anlatılması ve dünyanın aydınlatılması 
sürecinde tüm Türk cumhuriyetlerinin kurum ve kuruluşlarıyla söz konusu süreci destekle-
meleri uygun olacaktır. Katılımcılar Azerbaycan’ın işgal edilmiş toprakları ve Karabağ Bölgesi 
sorununun BM kararlarına uygun bir biçimde çözümlenmesi konusundaki istek ve ısrarlarını 
belirtmişlerdir. 2011 yılının Türk Dünyasında Karabağ yılı olarak ilan edilmesi yönünde ka-
rara varılmıştır.

• Özellikle Türk Cumhuriyetlerinden bu sempozyuma katılanlar, Türklere karşı haksızca 
yürütülen “Sözde Ermeni Soykırımı” iddialarına karşı kararlı bir şeklide mücadele etmenin 
gereğine bir kez daha vurgu yapmışlardır.
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 • Katılımcılar Türk Dünyasının önemli ülkeleri olan Özbekistan ve Türkmenistan’ın da 
Türk Dünyasının bu tür faaliyetlerde yer alması konusunda arzu ve isteklerini beyan etmiş-
lerdir.

• Türk dünyasındaki devlet ve topluluklarda ortaya çıkan etnik temelli çatışmalar ya da 
suni kavim mücadelelerinin hem insanların hayatına zarar verdiği, hem de kardeş halklar ara-
sında derin ayrılık ve kırgınlık yarattığı gerçeğinden hareketle bu tür kardeş kavgalarının sona 
ermesi için Türk Devlet başkanlarının ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) daha hassas ve 
dikkatli olmaları kaçınılmazdır.

• Sempozyuma katılanlar, Afganistan’ın kuzey bölgesinde yaşayan Türklerin sorunlarıyla 
ilgilenilmesi; onların hak ve çıkarlarının korunması bir kardeşlik görevi olarak değerlendiril-
miştir.

 • Sempozyum katılımcıları Türk Dünyasındaki sorunların çözümünde etkili bir unsur 
olarak “Türklük bilinci ile ortak dil ve tarih” olduğu konusunda hem fikir olmuşlardır. Bu 
çerçevede ortak Tarih kitapları yazımı projesinin aciliyeti teyit edilmiştir. Bir an önce böyle bir 
çalışma yapılıp okullarda okutulmalıdır.

 • Katılımcılar, artık Türk dünyasında işbirliğine yönelik daha çok ekonomik ağırlıklı proje 
ve toplantıların gerekli olduğu konusunda fikir birliğine varmışlardır. Zira bu husustaki veriler 
ilişkilerin gerçek potansiyelini yansıtmadığını göstermektedir. Özellikle enerji odaklı üretim 
sisteminin reel sektör açısından ilerleyen dönemlerde soruna yol açabileceğinin unutulma-
ması gerekmektedir. Bu sebeple “sosyo-ekonomik ve yönetsel ilişkiler” başlıklı proje ve ça-
lışmaların ön plana çıkarılarak bu konuda uzman kişilerin böylesine organizasyonlara yüksek 
düzeyde katılması son derece faydalı olacaktır. Bu bağlamda, ortak KOBİ işletmeleri işbirliği, 
insan odaklı çalışmalar ve uzmanlık bankası kurulması fikri sempozyumda tartışılmıştır. 

• Katılımcılar Latin alfabesine geçişin ortak dil ve iletişimi daha çok kolaylaştıracağı ko-
nusundaki düşünce ve tercihlerini yenilemişlerdir.

 • Türk dünyasındaki dernek, vakıf, sendika, meslek odası gibi STK’lar arasındaki işbirli-
ğinin artması ve üst birliklerin oluşturulması, Sivil Toplum Kuruluşları’nın üst düzeye çıka-
rılmasının toplumlarımızdaki entegrasyon sürecini hızlandıracağı kanaatini paylaşmışlardır.

 • Bağımsız bir devlete sahip olmayan Türk Toplumları ve Topluluklarındaki gelişmeler iz-
lenmeli, temel ve evrensel insan hak ve özgürlükleri başta olmak üzere, hak ve özgürlüklerin 
korunması ve geliştirilmesi sağlanmalıdır. Türk Dünyasının bir parçası olan Doğu Türkistan 
meşru ve yasal bir hak olarak gündeme getirilmeli ve bu bölge Çin ile Türkiye ve hatta Türk 
dünyasının köprüsü olarak değerlendirilmelidir. Doğu Türkistan meselesinin barışçıl ve ulus-
lararası yaklaşımlarla çözülebilmesi, Çin ile ilişkilerin en yüksek seviyeye çıkarılmasını da 
sağlayacaktır. Bu sebeple söz konusu bölgedeki gelişmeler Türk Dünyası tarafından da ciddi-
yetle takip edilmelidir. Özellikle Türkiye’nin dönem başkanlığını yaptığı CICA ve Kazakistan’ın 
dönem başkanlığını yaptığı AGİT nezdinde girişimlere zemin hazırlanmalıdır.

 • Irak’taki Türkmenlerin ülkedeki değişim sürecinde olumsuzluklar yaşamaması, Irak’ın 
bütünleşme, normalleşme faaliyetlerinden dışlanmaması ve varoluşlarını devam ettirmeleri 
için etkili lobi ve diplomatik iletişim çabaları sürdürülmelidir.

 • Ahıska Türklerinin vatanlarına dönüş süreci akılcı ve gerçekçi bir bakış açısıyla irdelen-
melidir. Bu konuda Gürcistan yetkili makamları yeterli bilgi ve belge ile daha da aydınlatılmalı; 
belirli bölgelerden Gürcistan’a değil de başka ülkelere göç eden Ahıska Türklerinin akıbeti 
konusunda hassas davranılmalıdır.


